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9 wrzeúnia w Zespole SzkÛ≥ Technicznych 
im. BohaterÛw Wrzeúnia 1939 roku odby≥a siÍ 
uroczystoúÊ 65 ñ tej rocznicy Bitwy o Kolbu-
szowπ, na ktÛrπ przybyli kombatanci, w≥adze 
samorzπdowe z Burmistrzem Kolbuszowej 
Zbigniewem Chmielowcem i Starostπ Bog-
danem Romaniukiem, przedstawiciele za-
k≥adÛw pracy i uczniowie. 

cd. na str.  8

2 mln z≥otych dla 
Kolbuszowskiego ZOZ-u

Staraniem Zarzπdu Powiatu Kolbuszowskiego podjÍtym z po-
czπtkiem lutego bieøπcego roku, dziÍki zaangaøowaniu Starosty 
i Wicestarosty,  po wielokrotnych negocjacjach  uzyskano dotacjÍ z  
Ekofunduszu  w wysokoúci  1 881 640 z≥ na realizacjÍ szczytnego 
celu jakim jest modernizacja systemu grzewczego wraz z termomo-
dernizacjπ obiektÛw Samodzielnego Publicznego Zespo≥u Opieki 
Zdrowotnej w Kolbuszowej. 

Zadaniem tym objÍte sπ nastÍpujπce  obiekty:
 r Budynek g≥Ûwny szpitala, 
 r Budynek przychodni, 
 r Zak≥ad opiekuÒczo-leczniczy, 
 r Budynek administracyjny, 
 r Budynek mieszkalny ñ hotelowiec
 r Budynek sekcji technicznej 

 Inwestycja ta jest inicjatywπ w znacznym stopniu poprawiajπcπ 
kondycjÍ ekonomicznπ Szpitala Powiatowego dziÍki ograniczeniu 
kosztÛw eksploatacyjnych i  kosztÛw remontÛw.

PrzyjÍcie wniosku i jego  pozytywne rozpatrzenie  w drodze 
konkursu przez tak wymagajπcπ fundacjÍ wspierajπcπ dzia≥ania 
chroniπce úrodowisko wymaga≥o starannoúci, konsekwencji i wiel-
kiego zaangaøowania od wnioskodawcy.  

Wszystkim mieszkaÒcom powiatu 
kolbuszowskiego, ktÛrzy obdarzyli mnie 
zaufaniem i w dniu wyborÛw do Senatu 

oddali na mnie swÛj g≥os 
sk≥adam serdeczne podziÍkowanie.

Ulica Nowe Miasto.                                                      Fot.  Jan SkowroÒ-

  
 

(wag)

Doktorowi Maziarzowi zabrak≥o zale-
dwie 155 g≥osÛw, øeby zostaÊ Senatorem. 

WiÍcej na temat wyborÛw, czytaj na str. 2 i 3

    Mieczys≥aw Maziarz
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W wyborach uzupe≥niajπcych uzy-
ska≥ pan 11 560 g≥osÛw. Jest to bardzo 
dobry wynik, nie mniej jednak zabrak≥o 
te 155 g≥osÛw by zostaÊ senatorem. To 
tak niewiele. Czy moøna by≥o je uzy-
skaÊ?

- MyúlÍ øe moøna by≥o, jednak demo-
kracja ma to do siebie, øe jeøeli ktoú ma 
jeden g≥os wiÍcej ten wygrywa.

Z informacji prasowych wynika, øe 
paÒskiego kontrkandydata rodzinny 
Chmielnik popar≥ w 25 %, zaú pana Kol-
buszowa tylko w 11 %. Czy zechcia≥by 
pan to skomentowaÊ?

- DziÍkujÍ tym mieszkaÒcom Kolbu-
szowej, ktÛrzy mimo wszystko wziÍli udzia≥ 
w wyborach i oddali na mnie g≥os.

Wynika z tego, øe gdyby tutaj by≥o 
rÛwnieø 25% frekwencji miasto i powiat 
mia≥yby senatora.

- Mam nadziejÍ, øe gdy w przysz≥oúci 
pojawi siÍ podobna szansa nie zostanie ona 
zmarnowana. 

Czy pana zdaniem kampania wy-
borcza by≥a zadowalajπca? 

- W tym miejscu, korzystajπc z okazji 
chcia≥bym podziÍkowaÊ tym wszystkim, ktÛ-
ry przyczynili siÍ do mojego bardzo dobrego 
wyniku wyborczego. Jednak chcia≥bym za-
uwaøyÊ, øe niektÛrzy moi kontrkandydaci 
w sposÛb szczegÛlny byli promowani przez 
przedstawicieli w≥adz niektÛrych samorzπ-
dÛw gminnych naszego powiatu, co w du-
øym stopniu przyczyni≥o siÍ do odebrania 
mi g≥osÛw. 

Jedenaúcie i pÛ≥ tysiπca g≥osÛw to 
bardzo dobry kapita≥ na przysz≥oúÊ. 
Jak zamierza go pan wykorzystaÊ?

- Start w wyborach uzupe≥niajπcych do 
Senatu zwiπzany by≥ z chÍciπ prawy sytu-
acji w S≥uøbie Zdrowia, nie tylko w naszym 
powiecie i wojewÛdztwie podkarpackim, 
ale w ca≥ym üle funkcjonujπcym systemie 
S≥uøby Zdrowia w naszym kraju. BÍdÍ dalej 
walczy≥ o to wszystko co zadeklarowa≥em 
wobec swoich wyborcÛw. 

Jednym z celÛw paÒskiego kandydo-
wania by≥o ratowanie szpitali powia-
towych. Tymczasem wiele osÛb pracu-
jπcych w szpitalu kolbuszowskim i nie 

   
 

Rozmowa z doktorem Mieczys≥awem Maziarzem b. kan-
dydatem na senatora

tylko zachowuje siÍ tak, jakby chcia≥y 
doprowadziÊ do jego upadku. Czy pan 
to zauwaøy≥?

- Aktualnie szpital posiada zachowanπ 
p≥ynnoúÊ finansowπ. W tym roku úrodki 
przekazane przez NFZ w specjalistyce zo-
sta≥y ograniczone o 30%, w lecznictwie sta-
cjonarnym o ok. 12 %, w rehabilitacji o ok. 
16 %. Zmniejszy≥o to budøet szpitala o ok. 
2 600 000 z≥. w porÛwnaniu do lat poprzed-
nich. Dodatkowo nieszczÍsna ustawa Ñ203î 
nie zwiÍkszy≥a budøetu ZOZ-u do 24 000 
000 z≥., a niektÛrzy pracownicy domagajπc 
siÍ przed sπdem natychmiastowej realizacji 
tej ustawy z juø i tak ograbionego budøetu, 
wynoszπcego 18 000 000 z≥. mogπ spowodo-
waÊ utratÍ p≥ynnoúci finansowej szpitala 
i jego upadek. Moim zdaniem pracownicy 
ZOZ-u powinni skarøyÊ ustawodawcÍ za 
uchwalenie ustawy bez pokrycia a nie øπ-
daÊ pieniÍdzy od swojego biednego zak≥adu 
pracy ktÛry tych pieniÍdzy nigdy nie otrzy-
ma≥. W konsekwencji takie dzia≥ania mogπ 
doprowadziÊ do likwidacji szpitala, ktÛry 
daje zatrudnienie ponad 500 osobom, co juø 
siÍ sta≥o w niektÛrych powiatach naszego 
kraju. Zastanawiam siÍ, czy wszyscy zdajπ 
sobie sprawÍ z powagi sytuacji. 

Jak pan aktualnie zapatruje siÍ na 
prywatyzacjÍ kolbuszowskiego szpi-
tala?

DziwiÍ siÍ bardzo wszystkim, ktÛrzy 
w wyborach uzupe≥niajπcych do Senatu 
popierali reprezentantÛw ugrupowaÒ pro-
wadzπcych úlepπ prywatyzacjÍ, niszczπcπ 
gospodarkÍ polskπ. Nie wolno pozwoliÊ na 
to, aby ze S≥uøby Zdrowia robiono niewol-
nikÛw, aby lekarze, pielÍgniarki i personel 
niøszy otrzymywali g≥odowe pensje.  Naleøy 
przecieø w pierwszej kolejnoúci ustaliÊ prio-
rytety, aby nie podejmowaÊ dzia≥aÒ prowa-
dzπcych w perspektywie do eutanazji naro-
du polskiego. Przy obecnym finansowaniu 
placÛwek S≥uøby Zdrowia nie wolno zgodziÊ 
siÍ w pierwszej kolejnoúci na prywatyzacjÍ 
szpitala. Naleøy zapewniÊ stosowne úrodki 
na lecznictwo podstawowe i specjalistykÍ. 
Naleøy tak podzieliÊ budøet, aby rozwiπzaÊ 
problem zad≥uøenia placÛwek s≥uøby zdro-

wia i daÊ moøliwoúÊ normalnego funkcjo-
nowania opieki podstawowej, specjalistyki 
i szpitali. 

Przy podejmowaniu decyzji prywaty-
zacyjnych naleøy zawsze pamiÍtaÊ o tym, øe 
ile w≥asnoúci tyle polskoúci. Naleø wiÍc za 
wszelkπ cenÍ wstrzymaÊ og≥upiajπcπ i wy-
niszczajπcπ prywatyzacjÍ prowadzπcπ do 
bezrobocia i do os≥abienia si≥y witalnej na-
rodu polskiego, a w konsekwencji do utraty 
suwerennoúci i ponownego zniewolenia. Na-
leøy do Sejmu i do Senatu wybieraÊ ludzi, 
ktÛrzy juø w jakiú sposÛb udowodnili, øe 
nigdy nie zdradzπ narodu polskiego i bÍdπ 
dzia≥aÊ tylko w jego interesie, tak aby narÛd 
polski mÛg≥ øyÊ godnie, oraz aby zawsze 
by≥ podmiotem a nie przedmiotem nowej 
polskiej rzeczywistoúci. 

DziÍkujÍ za rozmowÍ.

rozmawia≥ Marcin Mazur

Wyniki wyborÛw 
w ca≥ym okrÍgu 

wyborczym:
 
 1. Kazimierz Jaworski ñ   11 714
 2. Mieczys≥aw Maziarz ñ   11 560
 3. Aleksander Bentkowski ñ  8 378
 4. Zbigniew Rynasiewicz ñ   7 865
 5. Karol Wπsowicz ñ    3 062
 6. Waldemar Sikora ñ    2 666
 7. Norbert Mastalerz ñ    1 905
 8. Leszek Midura ñ     1 734
 9. Wanda Meredino ñ    766
 10. Jerzy WrÛbel ñ     323
 11. Krzysztof Stanibu≥a ñ   168

Kolbuszowa 
o krok 

od Senatu
W imieniu Zarzπdu Powiatowego 

Ligi Polskich Rodzin jako prezes, pra-
gnÍ serdecznie podziÍkowaÊ tym wszyst-
kim, ktÛrzy obdarzyli zaufaniem nasze-
go kandydata i oddali na niego swÛj g≥os 
oraz tym, ktÛrzy w≥oøyli jakikolwiek 
wysi≥ek w kampanii wyborczej. 

SzczÍúÊ Boøe!

 Prezes LPR 
Bogdan Romaniuk
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 Kandydat Kolbuszowa Dzikowiec RaniøÛw Niwiska Cmolas Majdan Krl. Razem

 Bentkowwski Aleksander 224 294 31 201 37 63 850

 Jaworski Kazimierz 133 11 11 18 15 20 208

 Mastalerz Norbert 54 3 10 1 1 6 75

 Maziarz Mieczys≥aw 1510 355 242 201 223 251 2782

 Meredino Wanda 16 3 3 9 5 5 41

 Midura Leszek 2 1 1 2 0 10 16

 Rynasiewicz Zbigniew 79 3 38 7 6 24 157

 Sikora Waldemar 30 3 12 25 13 3 86

 Stanibu≥a Krzysztof 2 2 1 1 0 1 7

 Wπsowicz Karol 51 13 3 7 10 4 88

 WrÛbel Jerzy 0 1 1 1 0 0 3

 Razem g≥osÛw 2101 689 353 473 310 387 4313

 frekwencja 11,40% 13,98% 6,62% 11,22% 5,28% 6,50% 9,16%

POWIAT  KOLBUSZOWSKI

Dnia 14 sierpnia br. w ko-
úciele p.w. åwiÍtego Maksymi-
liana Marii Kolbego w Weryni 
odby≥y siÍ uroczystoúci odpu-
stowe. G≥Ûwnym celebransem 
by≥ ks. bp. Kazimierz GÛrny 
ñ Ordynariusz Rzeszowski. On 
teø g≥osi≥ homiliÍ. 

  
 

Zasadniczπ czÍúÊ homilii poúwiÍci≥ pa-
tronowi koúcio≥a. Nawiπza≥ rÛwnieø do jubi-
leuszu 500 ñ lecia Weryni. Odwo≥ujπc siÍ do 
has≥a wypisanego przed o≥tarzem ñ ÑWerynia 
zawsze wierna Boguî, oraz do figury Chry-
stusa Mi≥osiernego ufundowanej na jubileusz 
biskup podkreúli≥ øe Werynia faktycznie by≥a 
zawsze wierna Bogu. Tu nie by≥o odstÍpstwa 
od wiary, nie by≥o øadnej reformacji. Ziemia-

nie prowadzili lud drogπ katolicy-
zmu. Nowa parafia Werynia obra≥a 
na patrona úw. Maksymiliana Kol-
bego i pod jego opiekπ wybudowano 
piÍkny koúciÛ≥. 

Dzieci ze Szko≥y Podstawowej 
wita≥y goúcia kwiatami, gospodarze 
natomiast uhonorowali go pamiπtka-
mi: medalem 500 ñ lecia, oraz ksiπø-
kπ ÑPiÍÊ wiekÛw Weryniî. A øe øniwa 
by≥y na pÛ≥metku by≥ teø okaza≥y wie-
niec øniwny i bochen chleba.

Ordynariusz nie mÛg≥ byÊ na 
g≥Ûwnych uroczystoúciach jubileuszo-
wych w dniu 20 czerwca gdyø w tym 
czasie przebywa≥ na rekolekcjach 
w Irkucku w Rosji. Ale przyobieca≥, øe 
w najbliøszym czasie odwiedzi parafiÍ 
Werynia i s≥owa dotrzyma≥.

W uroczystoúciach odpustowych 
wziÍli udzia≥ m.in. wiceprzewodniczπcy 
Rady Miejskiej Marek Gil, burmistrz 
Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec  
z ma≥øonkπ, oraz wielu ludzi nie tylko 
z Weryni ale teø z pobliskich parafii.

(JB)

Nauczyciele 
mianowani

Awansujπ nauczyciele szkÛ≥ 
powiatowych. W dniach 14 i 15 
lipca br. w Starostwie Powiato-
wym w Kolbuszowej odby≥o siÍ 
posiedzenie komisji egzaminacyj-
nych powo≥anych przez Zarzπd 
Powiatu, do przeprowadzenia 
egzaminu dla nauczycieli ubie-
gajπcych siÍ o stopieÒ awansu 
zawodowego z nauczyciela kon-
traktowego na mianowanego.

I tak w dniu 14 lipca komisja przepro-
wadzi≥a 6 postÍpowaÒ egzaminacyjnych dla 
dwÛch nauczycieli Zespo≥u SzkÛ≥ Technicz-
nych ñ Waldemara Mazurka i Krzysztofa 
StÍpnia, oraz czterech nauczycieli Centrum 
Kszta≥cenia Praktycznego ñ Stanis≥awa 
Skiby, Zbigniewa Borowskiego, Grze-
gorza Kuümy i Romana MÍdraka. W dniu 
15 lipca komisja przeprowadzi≥a 5 postÍpo-
waÒ egzaminacyjnych, dla dwÛch nauczycieli 
Zespo≥u SzkÛ≥ Technicznych ñ siostry Haliny 
Chojnackiej i Agnieszki StÍpieÒ, dwÛch 
nauczycieli Zespo≥u SzkÛ≥ Agrotechniczno ñ 
Ekonomicznych ñ Ma≥gorzaty KrÛl i Anny 
KwiecieÒ, oraz jednego nauczyciela Liceum 
OgÛlnokszta≥cπcego ñ Ewy Tarki.

Wszystkie postÍpowania egzaminacyj-
ne zakoÒczy≥y siÍ wynikiem pozytywnym 
i w rezultacie jedenastu nauczycieli zdoby≥o 
wyøszy stopieÒ awansu zawodowego, a co 
za tym idzie, od dnia 1 sierpnia br. wiÍksze 
wynagrodzenie miesiÍczne. Gratulujemy.

(tk)

"Jezu prowadü nas przez nastÍpne 500 lat"

Powitanie Biskupa Ordynariusza przez przedstawicieli 
najm≥odszych Werynian.                           Fot. H. Sondej
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W programie uroczystoúci by≥a Msza 
úw. koncelebrowana w intencji dobrych uro-
dzajÛw. Przewodniczy≥ jej ks. Ryszard Ki-
wak. HomiliÍ wyg≥osi≥ ks. pra≥at Stanis≥aw 
WÛjcik ñ proboszcz parafii. Nawiπza≥ on 
do piÍknej tradycji dziÍkczynienia za plony, 
plony ktÛre sπ owocem ciÍøkiej pracy rolni-
ka. Wielu rolnikÛw mimo trudnoúci  i nie-
op≥acalnoúci uprawia rolÍ ñ powiedzia≥ ñ bo 
liczπ, øe przyjdzie lepszy czas i sytuacja siÍ 
poprawi. Naleøy podkreúliÊ, øe plony w tym 
roku sπ dobre zarÛwno na polach jak i w sa-
dach i ogrodach. Uda≥y siÍ zboøa i ziemniaki. 
DziÍki Bogu wszystkiego przyby≥o, aby tylko 
umiejÍtnie te dary zagospodarowaÊ.  

Po Mszy úw. parafianie i zaproszeni go-
úcie w asyúcie kapeli ÑGÛrniacyî z Kolbuszo-
wej GÛrnej udali siÍ pieszo na stadion spor-
towy, gdzie odby≥y siÍ dalsze uroczystoúci. 
Gospodarzem doøynek by≥ burmistrz Kolbu-
szowej Zbigniew Chmielowiec, starostami 
Janina Batory i JÛzef Frysztak.

Staroúcina prowadzi gospodarstwo 
o powierzchni ponad 20 ha i specjalizuje siÍ 

  
W niedzielÍ 5 wrzeúnia br. wieú Werynia obchodzi≥a swoje 

åwiÍto PlonÛw. Impreza by≥a wpisana w program obchodÛw 
500-lecia tej miejscowoúci.

w hodowli tucznikÛw. Sprzedaje ich rocznie 
ok. 120 sztuk. DziesiÍÊ lat temu jej mπø Zyg-
munt by≥ starostπ na doøynkach gminnych 
w Weryni. Mimo øe juø trzeci rok nie øyje 
ona postanowi≥a, øe bÍdzie prowadziÊ gospo-

darstwo ze swojπ rodzinπ. Jak mÛwi ñ przy-
rzek≥am mÍøowi, øe gospodarstwo bÍdzie 
utrzymane. Pani Janina zawodowo pracuje 
jako dyrektorka Przedszkola Nr 2 w Kolbu-
szowej. Starosta prowadzi gospodarstwo ok. 
30 ha. Takøe specjalizuje siÍ w hodowli tucz-
nikÛw. Sprzedaje rocznie ponad 15 ton miÍsa 
wieprzowego. Nie narzeka. Z kaødym rokiem 
powiÍksza area≥ gospodarstwa, kupuje nowy 
sprzÍt i zwiÍksza hodowlÍ. 

Przy úpiewie i muzyce ÑPlon niesiemy 
plonî starostowie wrÍczyli tradycyjny bochen 
chleba gospodarzowi doøynek panu burmi-
strzowi. ZespÛ≥ wieÒcowy wyúpiewa≥ zarÛwno 
jemu, jak i jego ma≥øonce najlepsze øyczenia 
i podziÍkowania za dobrπ opiekÍ nad wsiπ 
Werynia i za pomoc w realizacji programu 
jubileuszowego. W doøynkach wziÍli udzia≥ 
takøe ñ przewodniczπcy Rady Powiatu JÛzef 
Kardyú, wiceprzewodniczπcy Rady Miej-
skiej Marek Gil i JÛzef Fryc, oraz wÛjt 
Gminy RaniøÛw Jan Niemczyk. W≥adze 
Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowa≥ 
Zbigniew Lenart. 

Po czÍúci artystycznej wykonanej przez 
m≥odzieø Szko≥y Podstawowej im. kpt. JÛzefa 
Batorego w Weryni oraz czÍúci wieÒcowej w wy-
konaniu m≥odzieøy z Ko≥a GospodyÒ Wiejskich 
bawiono siÍ na festynie ludowym, za darmo.

Jan BaÒkowski   so≥tys

W czerwcu br. odby≥a siÍ wycieczka 
zorganizowana przez miejscowy oddzia≥ 
Zwiπzku EmerytÛw i RencistÛw, kierowa-
nego przez paniπ AnielÍ Lenart. 

Autokar pana Franciszka Kowal-
skiego zabra≥ nas-emerytÛw i rencistÛw 
na wspania≥π wycieczkÍ do Wiúnicza No-
wego, by zobaczyÊ tamtejszy zamek rodu 
Lubomirskich, siedzibÍ dawnych w≥aúci-
cieli Kolbuszowej. Potem udaliúmy siÍ 
do Krakowa-£agiewnik, do Sanktuarium 

Mi≥osierdzia Boøego i do Ludzimierza 
pod Zakopanem, gdzie znajduje siÍ sank-
tuarium  s≥ynπcej ≥askami Matki Boøej. 
Pogoda by≥a ≥adna, autokar poøera≥ kilo-
metry jak smok z bajki, wycieczkowiczom 
dopisywa≥y humory. Przed  dziewiπtπ rano 
byliúmy pod murami wiúnickiego zamku. 
W pobliøu zamku znajduje siÍ muzeum 
Jana Matejki. Mistrz bywa≥ w Wiúniczu, 
gdyø z tπ miejscowiúciπ zwiπzana by≥a jego 
øona Teodora. 

W £agiewnikach modliliúmy siÍ w ba-
zylice Mi≥osierdzia Boøego. Sanktuarium 
Siostry Faustyny znajduje siÍ w starym 
koúciele przyklasztornym, w ktÛrym øy≥a 
i zmar≥a Siostra Faustyna. Na úcianach 
znajdujπ siÍ liczne vota z podziÍkowaniami 
za otrzymane ≥aski. Parafia w Ludümierzu 
powsta≥a w XIII wieku i jest najstarszπ na 
Podhalu. W drodze powrotnej udaliúmy siÍ 
piÍknπ trasπ wzd≥uø Dunajca. 

Halina DudziÒska

Starostowie doøynkowi - Janina Batory i JÛzef 
Frysztak.

WystÍp zespo≥u wieÒcowego Ko≥a GospodyÒ Wiejskich.                                                       Fot. S. Wilk

Jednak by³y 
fajerwerki

Tytu≥em uzupe≥nienia artyku≥u pt. : "Jubi-
leusz Weryni" zamieszczonego w sierpniowym 
numerze "Przeglπdu" (Nr 134, str. 3-4) chcie-
liúmy poinformowaÊ, iø mimo burzy, o godz. 
22-giej odby≥ siÍ pokaz sztucznych ogni.

Chcieliúmy rÛwnieø dodaÊ, øe pan Fran-
ciszek ånieøek biorπcy udzia≥ w uroczystym 
ods≥oniÍciu tablicy patrona weryÒskiej szko≥y 
pkt. JÛzefa Batorego, jest ostatnim øyjπcym 
øo≥nierzem Armii Krajowej ze wsi Werynia, 
ktÛry wiosnπ 1942 r. sk≥ada≥ przysiÍgÍ przed 
Ûwczesnym porucznikiem JÛzefem Batorym. 

Pan ånieøek jest rÛwnieø prezesem 
Zwiπzku SybirakÛw ko≥a w Kolbuszowej.

B. P.
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Jerzy Henryk hr. Tyszkiewicz (1797 - 1862)
PoúwiÍciliúmy wiele miejsca w po-

przednich numerach naszego czasopisma 
Wincentemu Ferreriuszowi hr. Tyszkiewi-
czowi, jednemu z dzieci Jerzego Janusza 
i £ucji z Lubomirskich, jednemu z najwy-
bitniejszych chyba dotπd ludzi urodzonych 
w Kolbuszowej, niez≥omnemu s≥udze spra-
wie niepodleg≥oúci Polski. Teraz bÍdziemy 
snuÊ opowieúÊ o m≥odszym jego rodzeÒstwie, 
zw≥aszcza o bracie Jerzym Henryku, ktÛry 
prawie ca≥e øycie rzetelnie przepracowa≥ na 
Kolbuszowszczyünie, chociaø siÍ na niej nie 
urodzi≥. 

Jerzy Henryk Tyszkiewicz urodzi≥ siÍ 
w pa≥acu w Poniemuniu nad Niemnem, 
w domu swojego dziadka, Stanis≥awa An-
toniego kasztelana ømudzkiego. W m≥odym 
wieku wraz z rodzicami przeprowadzi≥ siÍ 
do Kolbuszowej. Nie znamy øadnych wyda-
rzeÒ z jego dzieciÒstwa i wczesnej m≥odoúci. 
Wiadomym jest, øe w wieku 14 lat tragicznie 
straci≥ matkÍ. Nie wiadomo teø, jak øy≥ jego 
ojciec, m≥ody wdowiec. 

W nastÍpnym roku straci≥ brata 
w straszliwej zawierusze napoleoÒskiej. Wie-
my, øe mia≥ dwie m≥odsze siostry, Klemen-
tynÍ i AdelajdÍ oraz brata Jaros≥awa. Jerzy 
Henryk hr.Tyszkiewicz (kolbuszowski Jerzy 
II), gdy dorÛs≥, oøeni≥ siÍ z pannπ   Felicjan-
nπ(Felicjπ, Antoninπ, Ludwikπ) hrabiankπ 
Rey, cÛrkπ Kajetana i Katarzyny Potockiej, 
dziedzicÛw na majπtkach - Przec≥aw, Wery-
nia i Wide≥ka. Reje z Przec≥awia byli potom-
kami s≥ynnego Miko≥aja Reya z Nag≥owic, 

i okolicznych wsiach. Tak, øe Rudzki dosta≥ 
po≥owÍ miasta i KolbuszowÍ Dolnπ i wsie 
przyleg≥e do niej, a Jerzy Henryk Tyszkie-
wicz dosta≥ po≥owÍ miasta i KolbuszowÍ 
GÛrnπ z przyleg≥oúciami. 

ojca literatury polskiej. W sto lat po úmierci 
Miko≥aja Reya jeden z jego potomkÛw kupi≥ 
majπtek Przec≥aw po Koniecpolskich. I tak 
to Reye przywÍdrowali w nasze strony i po-
tomkowie tego rodu trwajπ do dziú, ale juø 
nie w Przec≥awiu. 

Jerzy Henryk Tyszkiewicz i Felicja 
z ReyÛw pobrali siÍ w 1825r.  i zamieszkali 
w drewnianym dworze w Weryni, ktÛry sta≥  
nad stawem nieco na lewo od obecnego mu-
rowanego. Nie znamy przyczyn, dlaczego ta 
para osiedli≥a siÍ w Weryni, a nie na dworze 
w Kolbuszowej. Moøe Felicja chcia≥a byÊ na 
swoim, bo dosta≥a WeryniÍ. W Kolbuszowej 
mieszka≥ Jerzy Janusz, ojciec Jerzego Hen-
ryka, gospodarz kolbuszowskiego majπtku 
po tragicznej úmierci £ucji Franciszki z Lu-
bomirskich ze swoimi dzieÊmi - Klementynπ, 
Adelajdπ i Jaros≥awem. 

Klementyna wysz≥a za mπø za Kon-
stantego Rudzkiego herbu ÑJastrzÍbiecî, 
syna dziedzica wsi Ma≥a pod Ropczycami 
i tam zamieszka≥a. Urodzi≥a dwie cÛrki - 
HenrykÍ i AntoninÍ i zmar≥a w 1831r na 
panujπcπ na tych terenach cholerÍ. Wnet 
potem Konstanty Rudzki zamieszka≥ z cÛr-
kami w Kolbuszowej. 

W tym czasie Tyszkiewiczowie nie 
zrobili jeszcze podzia≥u majπtku. åwiadczy 
o tym spis inwentarzowy TyszkiewiczÛw 
z 1832r. Majπtek ten zosta≥ podzielony pÛü-
niej pomiÍdzy Jerzego Henryka Tyszkiewi-
cza i Konstantego Rudzkiego. Podzielono go 
dziwnie, bo po po≥owie miasta Kolbuszowa 

Dominik Rej z Przec≥awia, zamordowany przez 
ch≥opÛw w DÍbicy w 1846 r.

Pa≥ac w Przec≥awiu na poczπtku XX w.

Granicy w mieúcie nie ustalono. Obaj 
panowie tytu≥owani byli dziedzicami. 
W 1829r.  Jerzy Henryk Tyszkiewicz podpi-
sywa≥ siÍ jako dziedzic Weryni i Wide≥ki. Wi-
docznie Felicja z ReyÛw, øona Jerzego Hen-
ryka otrzyma≥a w posagu rÛwnieø i Wide≥kÍ. 
W pÛüniejszych latach we dworze w Wide≥ce 
mieszka≥ W≥adys≥aw hr. Rey, brat Felicji. 

cdn.

Halina DudziÒska 

Miko≥aj Rej z Nag≥owic z XVI w.
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26 sierpnia br. odby≥a siÍ XXIV sesja IV 
kadencji Rady Miejskiej

Porzπdek Obrad obejmowa≥ miÍdzy in-
nymi informacje Burmistrza Kolbuszowej 
o dzia≥alnoúci miÍdzy sesjami, informacje 
o placÛwkach oúwiatowych przed rozpoczÍ-
ciem roku szkolnego i dzia≥alnoúci Zespo≥u 
Oúwiatowego, o pomocy spo≥ecznej w gminie 
oraz informacje Burmistrza Kolbuszowej 
z wykonania budøetu za I pÛ≥rocze br. PodjÍto 
rÛwnieø uchwa≥y w sprawie wygaúniÍcia man-
datu Radnego, w sprawie pomocy finansowej 
dla Szpitala, w sprawie pomocy finansowej 
samorzπdowi powiatowemu i gminie Cmolas, 
w sprawie zmian w budøecie oraz zaciπgniÍcia 
poøyczek i sprzedaøy nieruchomoúci. 

Na poczπtku sesji Zbigniew Chmielowiec 
- Burmistrz Kolbuszowej omÛwi≥ swojπ dzia-
≥alnoúÊ miÍdzy sesjami. NastÍpnie informa-
cje o przygotowaniu placÛwek oúwiatowych 
przed rozpoczÍciem roku szkolnego przedsta-
wi≥a Radna Ewa WÛjcicka ñ Przewodniczπca 
Komisji Oúwiaty. Przedstawiajπc wyniki prze-
prowadzonej kontroli we wszystkich szko≥ach 
i przedszkolach na terenie Gminy w dniach 
16 i 17 sierpnia br. stwierdzi≥a, øe wszystkie 
szko≥y i przedszkola sπ w sposÛb zadawalajπ-
cy, a niektÛre wzorowo przygotowane do no-
wego roku szkolnego. Wymieni≥a waøniejsze 
prace jakie by≥y wykonane w poszczegÛlnych 
obiektach. W imieniu Komisji oraz DyrektorÛw 
wszystkich placÛwek z≥oøy≥a podziÍkowania 
dla Rady Miejskiej oraz Burmistrza Kolbu-
szowej za zaangaøowanie znacznych úrodkÛw 
finansowych do przeprowadzenia prac re-
montowych w tychøe jednostkach. Zabierajπc 
g≥os Burmistrz Kolbuszowej Pan Zbigniew 
Chmielowiec poinformowa≥, øe z tegoroczne-
go budøetu Gminy Kolbuszowa, na remonty 
placÛwek oúwiatowych wydatkowano kwotÍ 
1 mln 100 tys. z≥. Ponadto oúwiadczy≥ , øe w roku 
przysz≥ym øadna ze szkÛ≥ nie bÍdzie mia≥a tzw. 
stropodachÛw , ktÛre zostanπ zamienione na 
konstrukcjÍ dachowπ. 

W czÍúci informacyjnej Pan Stanis≥aw 
Zuber - Skarbnik Kolbuszowej przedstawi≥ 
radnym informacjÍ o przebiegu wykonania 
budøetu  MiG Kolbuszowa za I pÛ≥rocze 2004 
roku. Za I pÛ≥rocze br. wykonanie dochodÛw 
wynios≥o 16.757.672 z≥, co stanowi 52 % planu 
rocznego. W poszczegÛlnych ürÛd≥ach docho-
dÛw wskaünik ten by≥ rÛøny i kszta≥towa≥ siÍ 
od 12 do oko≥o 100 % wykonania. Najwaøniej-

szymi dochodami Gminy sπ dotacje, subwencje 
oraz podatki. Jak co roku dotacje i subwencje 
przekazywane by≥y w kwotach proporcjonal-
nych do up≥ywu czasu. Ustawowe zwiÍkszenie 
udzia≥Ûw gminy w podatku dochodowym od 
osÛb fizycznych oraz podatku dochodowym od 
osÛb prawnych , skutkuje zaplanowaniem tych 
udzia≥Ûw w kwotach zdecydowanie wyøszych 
niø w latach ubieg≥ych. Proporcjonalnie do 
up≥ywu czasu realizowane by≥y wp≥ywy z naj-
mu i dzierøawy sk≥adnikÛw majπtkowych oraz 
sprzedaøy mienia komunalnego. Przekroczone 
zosta≥y natomiast wp≥ywy z op≥aty eksploata-
cyjnej oraz z tytu≥u uøytkowania wieczyste-
go. Stπd nieznaczne przekroczenie dochodÛw 
w podatku rolnym oraz leúny. Przekroczone 
zosta≥y teø planowane wp≥ywy z tytu≥u spad-
kÛw i darowizn oraz zezwolenia na sprzedaø 
napojÛw alkoholowych. Z uwagi na korzystny 
wynik dochodÛw w I pÛ≥roczu br. w Gminie 
nie wystπpi≥ problem p≥ynnoúci finansowej. 
Wszystkie jednostki organizacyjne gminy za-
silane úrodkami finansowymi, otrzymywa≥y je 
w ustalonych terminach..

Sukcesywnie finansowane by≥y inwesty-
cje zaplanowane do realizacji z budøetu  bie-
øπcego roku. W I pÛ≥roczu wykonano miÍdzy 
innymi przebudowÍ ulic Siedmiograj i Wol-
skiej, kanalizacje ulic Soko≥owskiej, Wojska 
Polskiego i Nadziei. Ponadto wykonano ter-
modernizacjÍ budynku SP Nr 2  w Kolbuszowej 
oraz budynku Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej.
Wybudowano wodociπg przy ul. Tarnobrzeskiej 
w Kolbuszowej Dolnej, zmodernizowano bu-
dynek OSP w Weryni, kontynuowano remont 
budynkÛw UrzÍdu Miejskiego i Domu Ludo-
wego w Kolbuszowej GÛrnej. OgÛ≥em wydatki 
wraz z rozchodami na plan roczny w kwocie 
36.250.988 z≥ wynios≥y 15.732.062 z≥ , co sta-
nowi 43,4 % planu.

W zwiπzku z powo≥aniem Pana Wies≥a-
wa Harafa na stanowisko Dyrektora Zak≥a-
du Ciep≥ownictwa i Administracji zasobem 
Mieszkaniowym Gminy Kolbuszowa z≥oøy≥ 
on pisemnπ rezygnacjπ z funkcji radnego 
Rady Miejskiej. Rada Miejska w Kolbuszowej 
przyjmujπc z≥oøonπ rezygnacjÍ w g≥osowaniu 
jawnym jednog≥oúnie podjÍ≥a uchwa≥Í stwier-
dzajπcπ wygaúniÍcie mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej Pana Wies≥awa Ha-
rafa, wybranego w okrÍgu wyborczym nr 1 
z listy wyborczej nr 11 ÑKWW Rodzina-Forum 
ñ Samorzπd î z dniem 1 lipca 2004 roku.

Kolejnπ uchwa≥π jakπ przyjÍli kolbuszow-
scy Radni by≥a uchwa≥a w sprawie nadania 
statutu Zespo≥om SzkÛ≥. Pan Ryszard Haptaú 
Dyrektor Zespo≥u Oúwiatowego w Kolbuszowej 
zapozna≥ radnych z projektem  uchwa≥y doty-
czπcej uchwalenia statutÛw Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 1 
w Kolbuszowej, Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2  w Kolbuszo-
wej, Zespo≥u SzkÛ≥ w Kupnie i Wide≥ce. Projekt 
przedstawionej uchwa≥y uzyska≥ pozytywnπ 
opinie Komisji Oúwiaty. W wyniku g≥osowania 
jawnego Rada jednog≥oúnie podjÍ≥a uchwa≥Í. 

NastÍpnie Skarbnik Kolbuszowej Pan 
Stanis≥aw Zuber przedstawi≥ projekt uchwa≥y 
Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Cmolas na realizacjÍ zadaÒ 
publicznych. Wobec braku zastrzeøeÒ i uwag 
oraz przy pozytywnej opinii Komisji Finan-
sÛw i Gospodarki Komunalnej Rada Miejska 
przyjÍ≥a powyøszπ uchwa≥Í. W myúl przyjÍtej 
uchwa≥y Rada Miejska w Kolbuszowej postano-
wi≥a udzieliÊ pomocy finansowej gminie Cmolas 
na realizacjÍ zadaÒ pod nazwπ  ÑPoprawa atrak-
cyjnoúci inwestycyjnej i turystycznej obszarÛw 
wokÛ≥ Kolbuszowej" - projekt PL 0106.04.03 re-
alizowany w ramach Programu Phare 2001 SSG 
w czÍúci  dotyczπcej gminy Cmolas w wysokoúci 
9.000 z≥ .

Kolejny projekt uchwa≥y Rady Miejskiej 
dotyczy≥ udzielenia pomocy finansowej  Samorzπ-
dowi Powiatowemu w Kolbuszowej na realizacjÍ 
zadania pod nazwπ "Modernizacja drogi powia-
towej Nr 376 Wide≥ka ñ G≥ogÛw w wysokoúci 
45.000 z≥. Uzyska≥  on pozytywnπ opiniÍ Komi-
sji Finansowej. W wyniku g≥osowania jawnego 
Rada jednog≥oúnie podjÍ≥a uchwa≥Í w przedmio-
towej sprawie.

Skarbnik Kolbuszowej Pan Stanis≥aw Zu-
ber omÛwi≥ rÛwnieø projekt uchwa≥y w sprawie 
pomocy finansowej Samorzπdowi Powiatowemu 
w Kolbuszowej na realizacjÍ zadania pod nazwπ 
ÑModernizacja chodnika przy Oúrodku Zdrowia 
w Wide≥ce" w kwocie 5.000 z≥. Projekt ten uzyska≥ 
pozytywnπ opiniÍ Komisji Finansowej i Gospo-
darki Komunalnej  z zastrzeøeniem, øe úrodki 
finansowe powinny zostaÊ  wyasygnowane  z bu-
døetu   Gminy Kolbuszowa po wczeúniejszym 
uruchomieniu úrodkÛw finansowych przez Po-
wiat Kolbuszowski. Rada w g≥osowaniu jawnym 
przyjÍ≥a powyøszπ uchwa≥Í.

W zwiπzku z powsta≥ymi  stratami mate-
rialnymi  w wyniku poøaru jaki mia≥ miejsce 
w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej na 
oddziale wewnÍtrznym, Rada Miejska w Kol-
buszowej postanowi≥a jednog≥oúnie udzieliÊ po-
mocy finansowej Samorzπdowi Powiatowemu 
w Kolbuszowej na realizacjÍ zadania pod nazwπ: 
ÑRemont Szpitala Powiatowego w Kolbuszowejî 
w  kwocie  20.000 z≥. 

Na koniec w interpelacjach i wolnych wnio-
skach so≥tysi zwrÛcili siÍ do Burmistrza Kolbu-
szowej z proúbπ o poparcie ich staraÒ u Starosty 
Kolbuszowskiego dotyczπcych remontÛw drÛg 
powiatowych.

K.W. 

    



Burmistrz  Kolbuszowej og≥asza I publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaø 
nieruchomoúci gruntowych w≥asnoúci  Gminy 
Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest :
 1.  Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa 

po≥oøona w Kolbuszowej przy ulicy Polnej, 
oznaczona nr. ew. 2225/5 o pow. 586 m2, 
objÍta Kw 15195, po≥oøona w bezpoúred-
nim sπsiedztwie terenÛw zainwestowanych  
budownictwem mieszkaniowym. Zgodnie 
z zapisem w ewidencji gruntÛw w/w dzia≥-
ka stanowi zurbanizowany teren  nieza-
budowany  oznaczony symbolem ÑBpî.  
Obszar w sk≥ad ktÛrego wchodzi przed-
miotowa nieruchomoúÊ, nie podlega ustale-
niom øadnego obowiπzujπcego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego . 
W opracowanym studium uwarunkowaÒ 
i kierunkÛw zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Kolbuszowa 
w/w  dzia≥ka po≥oøona jest na obszarze 
mieszkaniowo - us≥ugowym z dopuszcze-
niem us≥ug. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i na jego podstawie nie moøna 
ustaliÊ lokalizacji inwestycji . 

z cenπ wywo≥awczπ: 14 000 z≥  
/cena netto / 

Sprzedaø przedmiotowej nieruchomoúci  
podlega opodatkowaniu wed≥ug stawki 22 % 
podatku Vat .
 2.  Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa 

po≥oøona w Kolbuszowej przy ulicy Po-
lnej , oznaczona nr.ew. 2225/6 o pow. 579 
m2,objÍta Kw 15195, po≥oøona w bezpo-
úrednim sπsiedztwie terenÛw zainwesto-
wanych budownictwem mieszkaniowym.  
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntÛw 
w/w dzia≥ka stanowi zurbanizowany teren 
niezabudowany oznaczony symbolem ÑBpî. 
Obszar w sk≥ad ktÛrego wchodzi przedmio-
towa nieruchomoúÊ, nie podlega ustale-
niom øadnego obowiπzujπcego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
W opracowanym  studium uwarunkowaÒ 
i kierunkÛw zagospodarowania prze-
strzennego  miasta i gminy Kolbuszowa 
w/w dzia≥ka  po≥oøona jest na obszarze 
mieszkaniowo - us≥ugowym z dopuszcze-
niem us≥ug. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i na jego podstawie nie moøna 
ustaliÊ lokalizacji inwestycji.

z cenπ wywo≥awczπ : 14 000  z≥ 
/cena netto/

Sprzedaø przedmiotowej nieruchomoúci 
podlega opodatkowaniu wed≥ug stawki 22 % 
podatku Vat .

 3.  Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa 
po≥oøona w Kolbuszowej przy ulicy Polnej, 
oznaczona nr. ew. 2225/7 o pow. 599 m2, 
objÍta Kw 15 195, po≥oøona w bezpoúred-

  
nim sπsiedztwie terenÛw zainwestowanych 
budownictwem mieszkaniowym . Zgodnie 
z zapisem w ewidencji gruntÛw w/w dzia≥-
ka stanowi zurbanizowany teren niezabu-
dowany oznaczony symbolem ÑBpî. Obszar 
w sk≥ad  ktÛrego wchodzi przedmiotowa 
nieruchomoúÊ, nie podlega ustaleniom 
øadnego obowiπzujπcego miejscowego pla-
nu  zagospodarowania przestrzennego . 
W opracowanym studium uwarunkowaÒ 
i kierunkÛw zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Kolbuszowa 
w/w dzia≥ka po≥oøona jest na obszarze 
mieszkaniowo - us≥ugowym z dopuszcze-
niem us≥ug . Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i na jego podstawie nie moøna 
ustaliÊ lokalizacji inwestycji .

 z cenπ wywo≥awczπ : 14 000 z≥ 
/ cena netto /

Sprzedaø przedmiotowej nieruchomoúci 
podlega opodatkowaniu wed≥ug stawki 22 % 
podaktu Vat .
 4 .  Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa 

po≥oøona w Kolbuszowej przy ulicy Polnej, 
oznaczona nr.ew. 2225/8 o pow. 568 m2 , 
objÍta Kw 15 195, po≥oøona w bezpoúred-
nim sπsiedztwie terenÛw zainewstowanych 
budownictwem mieszkaniowym . Zgodnie 
z zapisem w ewidencji gruntÛw w/w dzia≥-
ka stanowi zurbanizowany teren niezabu-
dowany  oznaczony symbolem ÑBpî. Obszar 
w sk≥ad ktÛrego wchodzi  przedmiotowa 
nieruchomoúÊ, nie podlega ustaleniom øad-
nego obowiπzujπcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego .

W opracowanym studium uwarunkowaÒ 
i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kolbuszowa w/w dzia≥ka po≥o-
øona jest na obszarze mieszkaniowo - us≥ugo-
wym z dopuszczeniem us≥ug. Studium nie jest 
aktem prawa miejscowego i na jego podstawie 
nie moøna ustaliÊ lokalizacji inwestycji .

 z cenπ wywo≥awczπ: 14 000 z≥ 
/cena netto /

Sprzedaø przedmiotowej nieruchomoúci 
podlega opodatkowaniu wed≥ug stawki  22 % 
podatku Vat .

 
Przetarg odbÍdzie siÍ w dniu  
14. 10.2004 r.o godzinie 10 - tej w sali 

nr 1 w siedzibie UrzÍdu Miejskiego w Kol-
buszowej ul. Obr. Pokoju 21.

Warunkiem przystπpienia do przetargu 
przez osoby fizyczne i prawne jest wp≥acenie 
wadium w wysokoúci 20 %  ceny wywo≥aw-
czej najpÛüniej  na 3 dni przed  przetargiem 
w kasie UrzÍdu w gotÛwce lub przelewem na 
konto  Bank Przemys≥owo - Handlowy PBK 
S.A. Oddzia≥ w Kolbuszowej nr. 53 1060 0076 
0000 4022 0000 0972.

Wadium zwraca siÍ niezw≥ocznie po za-
koÒczeniu przetargu, z wyjπtkiem wadium 
wp≥aconego przez uczestnika, ktÛry wygra≥ 
przetarg - zostaje zaliczone na poczet ceny na-
bycia, ktÛra p≥atna jest w ca≥oúci i nie podlega 
roz≥oøeniu na raty.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia siÍ uczestnika, ktÛry wygra≥ przetarg od 
zawarcia umowy.

Przetarg przeprowadzony bÍdzie na za-
sadach okreúlonych w  Rozporzπdzeniu Rady 
MinistrÛw z dnia 13.01.1998 r. w sprawie okre-
úlenia szczegÛ≥owych zasad i trybu przeprowa-
dzania  przetargÛw na nieruchomoúci stano-
wiπce w≥asnoúc Skarbu PaÒstwa lub w≥asnoúÊ 
gminy / Dz.U. Nr. 9 poz. 30 ze zm. /.

Zastrzega siÍ prawo odstπpienia od prze-
targu w uzasadnionych  przypadkach.

SzczegÛ≥owych informacji o przetargu 
i jego przedmiocie moøna uzyskaÊ w UrzÍdzie 
Miejskim w Kolbuszowej w pokoju na 15 lub 
telefonicznie pod nr  2271 - 333 w godzinach  
8 - 15 -ta.

Zawarcie umowy notarialnej winno na-
stπpiÊ w terminie 21  dni od dnia przetargu,  
ktÛrej koszt ponosi  nabywca.

Burmistrz  Kolbuszowej
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Problemy 
alkoholowe

Cz≥onkowie Gminnej Komisji Rozwiπ-
zywania ProblemÛw Alkoholowych w Kol-
buszowej przyjmujπ potrzebujπcych w kaødy 
wtorek w godz. 9.00 - 11.00 w pok. nr 1 bu-
dynku g≥Ûwnego UrzÍdu Miejskiego w Kol-
buszowej. Prosimy o korzystanie z porad 
w razie potrzeby, 

W kaødy czwartek w godz. 17.00 - 19.00 
w budynku starej poczty przy ul. Pi≥sud-
skiego /jad≥odajnia Caritasu/ prowadzona 
jest bezp≥atna terapia dla osÛb z problemem 
alkoholowym.

OG£OSZENIE
Burmistrz Kolbuszowej przypomina  

wszystkim przedsiÍbiorcom:
 ï posiadajπcym zezwolenia na handel na-

pojami alkoholowymi, ≥πcznie z piwem, 
o obowiπzku dokonania wp≥aty III raty 
op≥aty alkoholowej za 2004 r w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30 wrzeúnia 
2004 r,

 ï dzia≥ajπcym na podstawie wpisu do ewi-
dencji dzia≥alnoúci gospodarczej prowa-
dzonej przez Burmistrza Kolbuszowej 
do dokonania aktualizacji wpisu zgod-
nie z Polskπ Klasyfikacjπ Dzia≥alnoúci 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 grudnia 2004 r.
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Burmistrz Kolbuszowej  og≥asza konkurs ofert  
na zadania w≥asne gminy  w zakresie pomocy 

osobom  niepe≥nosprawnym
Celem konkursu jest wy≥onienie 

i dofinansowanie zadania w≥asnego gmi-
ny okreúlonego Programem wspÛ≥pracy  
z organizacjami pozarzπdowymi w zakre-
sie pomocy osobom niepe≥nosprawnym 
w roku 2004 w nastÍpujπcym brzmieniu.
 r pomoc osobom niepe≥nosprawnym, 

w zakresie integracji tych osÛb ze 
úrodowiskiem ludzi zdrowych, oraz 
przystosowaniem ich do normalnego 
funkcjonowania w spo≥ecznoúci lokal-
nej, oraz upowszechnianie zdrowego 
trybu øycia, wolnego od patologii spo-
≥ecznych.

Konkurs obejmuje oferty przedsiÍ-
wziÍÊ, ktÛrych realizacja rozpoczyna siÍ 
nie wczeúniej niø 31 paüdziernika 2004 
roku, a koÒczy nie pÛüniej niø 31 grudnia 
2004 roku.

Podmiotami uprawnionymi do z≥oøe-
nia ofert sπ: 
 r organizacje pozarzπdowe; 
 r osoby prawne i jednostki organiza-

cyjne dzia≥ajπce na podstawie przepi-

sÛw o stosunku PaÒstwa do Koúcio≥a 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o stosunku PaÒstwa do innych 
koúcio≥Ûw i zwiπzkÛw wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolnoúci sumienia 
i wyznania, jeøeli ich cele statutowe 
obejmujπ prowadzenie dzia≥alnoúci po-
øytku publicznego; 

 r stowarzyszenia jednostek samorzπdu 
terytorialnego 

 r  jednostki organizacyjne podleg≥e orga-
nom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane.

Warunkiem przystπpienia do konkur-
su jest z≥oøenie w terminie do 30 dni od 
daty og≥oszenia konkursu wymaganych 
dokumentÛw.

SzczegÛ≥y dotyczπce otwartego 
konkursu ofert znajdujπ siÍ na stro-
nie internetowej UrzÍdu Miejskiego  
w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl, bπdü 
na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie Miejskim 
w Kolbuszowej.

(-)

przypominamy...
 r 7.09.2002 r. - Zmar≥a w Krakowie cÛrka ostatniego w≥aúciciela majπtku 

kolbuszowskiego Jerzego Marii Tyszkiewicza - Klementyna KrÛlikiewicz 
Tyszkiewiczowa

 r 9.09.1939 r. - Bitwa o KolbuszowÍJesieÒ.            (Fot. arch.)

Wszystkich goúci przywita≥ Dyrektor 
Edward Mazur. Dyrektor wspomnia≥ wy-
darzenia II wojny úwiatowej oraz wyda-
rzenia terrorystyczne jakie mia≥y miejsce 
w Bies≥anie, w Osetii PÛ≥nocnej i poprosi≥ 
wszystkich o uczczenie minutom ciszy pa-
miÍci ofiar tego zamachu. 

G≥os zabrali rÛwnieø Starosta Kol-
buszowski Bogdan Romaniuk, Burmistrz 
Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec oraz 
Cz≥onek åwiatowego Zwiπzku Øo≥nierzy 
AK Mieczys≥aw Godlewski, ktÛry opowie-
dzia≥ przebieg Bitwy o Kolbuszowπ. 

Kolejnym punktem uroczystoúci by≥o 
wrÍczenie przez Kapitana Witolda Kraw-
czyka przyznanych przez Prezydenta RP 
nominacji na stopieÒ podporucznika Woj-
ska Polskiego w uznaniu zas≥ug w walce 
o wolnoúÊ i niepodleg≥oúÊ podczas II wojny 
úwiatowej i w okresie powojennym dla: 
Jana Piechoty, Adama Krzπstka i Stefanii 
Cieúlik  oraz nominacji na wyøszy stopieÒ 
oficerski dla: Boles≥awa Rozmus i W≥ady-
s≥awa Paduch. 

NastÍpnie m≥odzieø Zespo≥u SzkÛ≥ 
Technicznych wystπpi≥a z montaøem po-
etycko ñ muzycznym w ktÛrym przypo-
mnia≥y najwaøniejsze wydarzenia II wojny 
úwiatowej. 

Uroczystoúci ZakoÒczy≥ Dyrektor 
Edward Mazur dziÍkujπc za przybycie 
goúciom. NastÍpnie kombatanci, m≥o-
dzieø  z pocztami sztandarowymi, w≥adze 
i wszyscy zaproszeni goúcie udali siÍ na 
cmentarz, gdzie oddali ho≥d poleg≥ym øo≥-
nierzom. 

K.W. 

Kolbuszowa do konkursu Gmina Fair 
Play przystπpi≥a w styczniu br. Pierwszym 
etapem konkursu by≥o wype≥nienie ankiety 
konkursowej s≥uøπce do przygotowania pi-
semnej prezentacji gminy. W trakcie II etapu 
przeprowadzony zosta≥ w gminie audyt cer-
tyfikacyjny oraz losowe badanie inwestorÛw, 
ktÛrzy rozpoczÍli lub zakoÒczyli proces inwe-
stycyjny na terenie gminy. 

Celem konkursu i certyfikacji jest: 
identyfikacja i promocja gmin przyjaznych 
dla inwestorÛw, zwiÍkszenie zainteresowa-

   
cd. ze str. 1

Kolbuszowa - Gminπ 
Przyjaznπ dla InwestorÛw 
D e c y z j π  K a p i t u ≥ y  K o n k u r s u  Ñ G m i n a  F a i r  P l a y î ,  K r a j o w e j  

Izby Gospodarczej oraz Fundacji ÑInstytutu BadaÒ nad Demokracjπ  
i PrzedsiÍbiorstwem Prywatnymî Kolbuszowa otrzyma≥a certyfikat: GMINA FAIR 
PLAY 2004 - CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI w kategorii gmin do 
30 000 mieszkaÒcÛw. 

nia inwestorÛw i mediÛw gminπ, kreowanie 
pozytywnego wizerunku skutecznych w≥adz 
samorzπdowych, promocja wspÛ≥pracy po-
miÍdzy biznesem, a gminami przyjaznymi 
dla inwestorÛw. 

Kolbuszowskie w≥adze liczπ na to, øe 
zdobycie Certyfikatu GMINA FAIR PLAY 
2004 - CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA 
INWESTYCJI pomoøe w przyciπgniÍciu do 
Kolbuszowej zewnÍtrznych inwestorÛw i w 
rozwoju gospodarczym naszej Gminy.   

K. W.

http://www.kolbuszowa.pl
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STAROSTWO q RADA q POWIAT q STAROSTWO q RADA q POWIAT q  STAROSTWO q RADA

P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

Panie dyrektorze, wiemy jaki kry-
zys panuje w polskiej s≥uøbie zdrowia. 
Wiemy øe dotyka on rÛwnieø szpita-
la w Kolbuszowej. Czy w tej sytuacji, 
pogorszonej dodatkowo przez poøar 
szpital da sobie radÍ? 

- AnalizujÍ wykonanie budøetu w po-
przednich miesiπcach jak rÛwnieø i teraz 
za sierpieÒ,  mogÍ powiedzieÊ, øe sytuacja 
finansowa pomimo mniejszych przychodÛw 
nie jest taka z≥a. OgÛ≥em wynik finansowy 
szpitala i ca≥ego kolbuszowskiego SP ZOZ 
za miesiπc sierpieÒ ñ i tu proszÍ popatrzeÊ 
ñ wynosi 22 681 z≥ do przodu. Poczπtek roku 
by≥ znacznie trudniejszy. Czyli na dzisiaj, 
to jest na koniec sierpnia nie jest tak üle. 
Na pewno czÍúÊ sierpnia i wrzeúnia, kiedy 
ze wzglÍdu na ten poøar wypad≥o nam 50 
pracujπcych ≥Ûøek bÍdπ trudnym okresem. 
Z tego powodu trochÍ pieniÍdzy nam uciek≥o 
i to nie ulega wπtpliwoúci, ale mimo to jakoú 
sobie poradzimy. Na pewno to nas bardzo 
obciπøy ale z rÛønych kryzysowych sytuacji 
wychodziliúmy i z tej rÛwnieø wyjdziemy. 
Od po≥owy paüdziernika mam nadziejÍ ta 
sytuacja bÍdzie ulega≥a systematycznej 
poprawie. MyúlÍ, øe do koÒca roku jakoú 
otrzπúniemy siÍ z tego poøaru.

Czy wiadomo juø skπd siÍ wziπ≥ po-
øar w szpitalu?

- åledztwo jest w toku. Prowadzi je Ko-
menda Powiatowa Policji ≥πcznie z proku-
raturπ. Najprawdopodobniej przyczyn tego 
poøaru nie da siÍ ustaliÊ. Wiele wskazuje 
jednak na to, øe spowodowa≥ goÖ piorun 
kulisty. Wpad≥ tam przez otwarty lufcik. 
Zapalenie od papierosa, czy podpalenie jak 
to niektÛrzy sugerujπ, sterty poúcieli zapa-
kowanej w worki foliowe jest praktycznie 
niemoøliwe. Pacjent nie ma tam dostÍpu, 
a osoby ktÛre mia≥y wtedy dyøur sπ niepa-
lπce, wiÍc trudno ich podejrzewaÊ o zaprÛ-
szenie ognia. 

Otrzπúniemy siÍ 
z tego poøaruÖ

Ze Zbigniewem Strzelczykiem ñ dyrektorem SP ZOZ 
w Kolbuszowej, rozmawia Benedykt Popek. 

A wiÍc zapalenie od niedopa≥ka pa-
pierosa jest wykluczone.

- Oczywiúcie. Przynajmniej my w we-
wnÍtrznym úledztwie takowe wykluczamy. 
By≥o wewnÍtrzne úledztwo. Pracowaliúmy 
nad tym wiele dni. Zastanawialiúmy siÍ 
jakie mog≥y byÊ przyczyny  tego poøaru, ce-
lem wyeliminowania powodu na przysz≥oúÊ. 
Chyba øeby specjalnie ktoú to zrobi≥, ale to 
ustali juø úledztwo policji. Ja jednak nie 
przypuszczam øeby ktoú by≥ aø tak nieod-
powiedzialny øeby naraøa≥ dla jakiejú Ñza-
bawyî, czy z≥oúliwoúci, kilkaset niewinnych 
osÛb na utratÍ zdrowia czy øycia. Byli tam 
nie tylko pacjenci ale i personel.

Minπ≥ dok≥adnie miesiπc od poøaru. 
Znana juø jest wysokoúÊ poniesionych 
strat

- Straty sπ duøe. Chcπc uruchomiÊ po-
nownie oddzia≥ internistyczny trzeba go 
kapitalnie wyremontowaÊ. Musimy w≥oøyÊ 
duøe úrodki. Kosztorys ktÛry opracowali-
úmy opiewa na oko≥o 700 tys. z≥, natomiast 
straty faktyczne, ktÛre zosta≥y okreúlone po 
poøarze siÍgajπ niespe≥na 150 tys. z≥. 

Dlaczego sπ aø takie rozbieønoúci 
w kosztach?

- Dlatego øe te 150 tys. to jest to co zo-
sta≥o zniszczone, za tπ kwotÍ moøna by od-
tworzyÊ to co by≥o. Natomiast my juø w tych 
obecnych latach, bÍdπc w Unii Europejskiej, 
nie moøemy odtworzyÊ standardu oddzia≥u 
na poziomie lat osiemdziesiπtych ubieg≥ego 
wieku, tego co obowiπzywa≥o wtedy. Dlatego 
ten kosztorys jest tak wysoki.

Czy uda siÍ wam zdobyÊ tak duøe 
úrodki?

- Z ubezpieczenia spodziewamy siÍ 80-
-90 tys. z≥. Pan starosta w tej chwili prze-
kaza≥ ok. 50 tys. z≥, burmistrz 20 tys. z≥. 
Podejrzewam øe na tym nie koniec, bo sta-
rosta i burmistrz bÍdπ kontynuowali pomoc 

dla naszego szpitala. Chcemy zaapelowaÊ 
o pomoc do Konwentu WÛjtÛw. Sπ pierwsze 
wp≥aty od prywatnych firm i osÛb po 1 tys., 
po 2 tys. z≥. Jedna z firm zadeklarowa≥a 
nawet 10 tys. z≥. Spodziewamy siÍ sp≥ywu 
dodatkowych úrodkÛw od firm farmaceu-
tycznych. Firma ÑPetro-Tankî przekaza-
≥a nam komplet deklaracji ktÛre naleøa≥o 
wype≥niÊ celem starania siÍ u nich o tego 
typu úrodki.

A co wojewodaÖ

- W≥aúnie chcia≥em powiedzieÊ, øe 
najbardziej liczymy na ministra finansÛw 
i wojewodÍ podkarpackiego. Wielokrotnie 
by≥em juø u pana wojewody, ktÛry widaÊ 
øe naprawdÍ chce pomÛc temu szpitalowi 
i chyba pomoøe. Wystosowa≥ on pismo do 
ministra finansÛw, ktÛrego kopiÍ mam tu 
przed sobπ, ktÛry w imieniu starosty kol-
buszowskiego prosi o ñ Ñprzydzia≥ úrodkÛw 
z rezerw celowych na remont Oddzia≥u 
WewnÍtrznego szpitala w Kolbuszowej co 
umoøliwi leczenie w tym szpitalu chorych 
z powiatu kolbuszowskiego a takøe wyko-
nanie kontraktu z NFZ na 2004 r., gdyø 
w budøecie wojewody nie ma úrodkÛw na 
tego typu cele, bowiem w roku bieøπcym 
wojewÛdztwo podkarpackie dotknÍ≥a klÍ-
ska powodziÖ, i dalej ñ Ñprzedstawiajπc 
powyøsze gorπco popieram proúbÍ Starosty 
Kolbuszowskiego o przydzia≥ úrodkÛw z re-

cd. na str. 8
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zerw celowych.î Pomoc deklarujπ miejsco-
we w≥adze i dzia≥acze, ktÛrzy jakiú kontakt 
z wojewodπ majπ. Wykonujπ oni mnÛstwo 
telefonÛw do Ministerstwa FinansÛw ce-
lem przyúpieszenia pomocy, czy celem re-
komendacji naszego szpitala. Bez pomocy 
ministra finansÛw  niestety nie zrobimy tego 
w standardzie i wymogach jakie obecnie 
obowiπzujπ. 

Czy do dnia dzisiejszego jakaú kon-
kretna pomoc juø nadesz≥a?

- Tak. Z ÑCaritasuî Diecezji Rzeszow-
skiej przyjecha≥a obiecana poúciel. Juø prze-
kazana zosta≥a do magazynÛw i dalej na 
oddzia≥y. Sπ to komplety poúcieli o ktÛre pro-
siliúmy, oko≥o 50 kompletÛw , to jest napraw-
dÍ tyle ile siÍ spali≥o. OprÛcz wspomnianych 
pieniÍdzy z UrzÍdu Miasta i Gminy kon-
kretna pomoc juø wp≥ynÍ≥a od niektÛrych 
firm kolbuszowskich, np. SpÛ≥dzielnia Za-
opatrzenia i Zbytu, firma FIN, restauracja 
McDonald, p. FurmaÒski, firma WELLE 
KFM, FHU Gaz System. WkrÛtce spodzie-
wamy siÍ dalszych wp≥at. Radni Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej bardzo spontanicznie 
zareagowali, za co jestem im szczegÛlnie 
wdziÍczny. Zebrali pieniπdze ze swoich diet 
w kwocie ponad 700 z≥. Bardzo ≥adny gest. 
Mnie ten gest naprawdÍ wzruszy≥ kiedy Ma-
rek Gil wiceprzewodniczπcy Rady, zarazem 
mÛj zastÍpca przyszed≥ i mÛwi ñ popatrz Ö 
Poczu≥em jakπú bliskπ wiÍü z tymi ludümi. 
Rada Miejska zawsze by≥a przychylna szpi-
talowi, zawsze stara≥a siÍ pomÛc i tπ pomoc 
czujÍ do dziú. 

Kiedy rozpoczπ≥ siÍ remont oddzia≥u 
chorÛb wewnÍtrznych? 

-  Remont kapitalny tego oddzia≥u, 
tzw. Ñinternyî trwa juø oko≥o trzech tygo-
dni. Z robotami mogliúmy wejúÊ gdy mieli-
úmy wszystkie uwarunkowania techniczne, 
zgodÍ, itd.

Co jest obecnie robione? 

- W tej chwili trwa skuwanie starych 
tynkÛw i starych pod≥Ûg, oraz zdrapywa-
nie farb w pomieszczeniach ktÛre by≥y 
okopcone mocno dymem. Dzisiaj praw-
dopodobnie bÍdzie wykonana wylewka 
samopoziomujπca na ca≥ej powierzchni 

oddzia≥u, to jest mnÛstwo metrÛw kwa-
dratowych. Moi ludzie robiπ teø w tej 
chwili instalacjÍ gazÛw medycznych i in-
stalacje elektryczne. We w≥asnym zakre-
sie staramy siÍ te i inne prace wykonaÊ, 
øeby ograniczyÊ wydatki. G≥Ûwnym wy-
konawcπ remontu jest firma ÑResbudî, 
ktÛra jest w trakcie budowy szpitalnego 
oddzia≥u ratunkowego.

Na kiedy planowane jest zakoÒcze-
nie remontu i oddanie do uøytku juø 
nowoczesnego, øe tak powiem Oddzia≥u 
WewnÍtrznego?

- Umowa okreúla termin 30 wrzeúnia 
tego roku, ale juø widzimy øe to jest nie 
moøliwe. Zbyt wiele prac wymaga d≥uøszego 
czasu. MyúlÍ øe prace ukoÒczone zostanπ 
w po≥owie paüdziernika.  ByÊ moøe remont 
bÍdziemy koÒczyÊ juø z pacjentami, w tych 
odcinkach w ktÛrych nie bÍdzie to pacjen-
tom przeszkadzaÊ w leczeniu.

Skoro juø mowa o pacjentach tego od-
dzia≥u to gdzie oni teraz przebywajπ?

- Kobiety z interny leøπ na Oddziale 
Ginekologiczno ñ Po≥oøniczym a mÍøczyüni 
na Oddziale Chirurgicznym. Tamte oddzia≥y 
majπ wiÍc ograniczone moøliwoúci przyjmo-
wania pacjentÛw. OIOM z kolei przyjmuje 
pacjentÛw po zawa≥ach serca. UciπøliwoúÊ 
jest naprawdÍ duøa. Dlatego staramy siÍ 
øeby ten remont by≥ jak najszybciej ukoÒczo-
ny, jednak standard ktÛry jest wykonywany 
wymaga rÛwnieø czasu.

Czyli pacjenci nie uciekli z Kolbu-
szowej tylko leczπ siÍ tu nadal. 

- Tak jest. Najgorszym w≥aúnie  by≥oby 
odes≥anie pacjentÛw poza obszar powiatu. 
åciπganie pacjentÛw z powrotem jest pro-
cesem bardzo powolnym, bardzo trudnym, 
a nieraz i niemoøliwym. Oczywiúcie ja na ta-
kie rozwiπzanie musia≥em uzyskaÊ specjalnπ 
zgodÍ NFZ. Jego przedstawiciele przyjecha-
li, ocenili sytuacjÍ i stwierdzili øe faktycznie 
pacjenci internistyczni leczeni sπ w dobrych 
warunkach, bez specjalnego uszczerbku dla 
oddzia≥Ûw na ktÛrych przebywajπ. 

Wysoki standard wykoÒczenia od-
dzia≥u do ktÛrego pan dπøy, to brzmi 
obiecujπcoÖ

- Ja nie mam po prostu innej moøli-

woúci. Oddajπc w tej chwili oddzia≥ do NFZ 
bÍdÍ musia≥ pokazaÊ standard obecnie obo-
wiπzujπcy, a wiÍc wyøszy niø by≥, czyli stan-
dard juø XXI wieku. 

DziÍkujÍ za rozmowÍ.  

cd. ze str. 7

SesjÍ, ktÛra odby≥a siÍ w dniu 11 
sierpnia prowadzi≥ przewodniczπcy JÛzef 
Kardyú, przy pomocy swoich zastÍpcÛw 
Stefana Orzecha i Andrzeja Wojnasa. 
Uczestniczy≥o w niej 14 radnych, cz≥onkowie 
Zarzπdu Powiatu, niektÛrzy kierownicy wy-
dzia≥Ûw Starostwa i jednostek podleg≥ych. 

Z prac Zarzπdu Powiatu
Przedstawiajπc informacje o pracy Za-

   
rzπdu Powiatu w okresie od ostatniej sesji 
(16 czerwca) starosta Bogdan Romaniuk 
wymieni≥ najwaøniejsze sprawy ktÛrymi 
zajmowa≥ siÍ Zarzπd podczas odbytych sze-
úciu posiedzeÒ. OprÛcz za≥atwiania bie-
øπcych spraw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ 
Powiatu, oraz rozpatrywania wnioskÛw 
kierowanych przez instytucje, organiza-
cje i osoby fizyczne Zarzπd podjπ≥ wiele 

uchwa≥, m. in. w sprawie ustalenia trybu 
postÍpowania przy realizacji zamÛwienia 
publicznego pod nazwπ ÑDostawa i montaø 
wiÍüby dachowej drewnianej na zadanie 
p.n. budowa dachu na budynku dydaktycz-
nym Liceum OgÛlnokszta≥cπcego w Kolbu-
szowejî.

Wykonujπc uchwa≥Í Rady Powiatu 
w sprawie przystπpienia do opracowania 
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kol-
buszowskiego, Zarzπd podjπ≥ uchwa≥Í 
w sprawie zlecenia zamÛwienia i usta-

Trwajπ intensywne prace remontowe. Robotnicy 
pracujπ od 7-mej do 17-tej. 
        Fot. B. Popek
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lenia wartoúci zamÛwienia publicznego 
na opracowanie w/w planu na lata 2004-
-2013. ZamÛwienie zlecono firmie Cen-
trum Dworadztwa Gospodarczego Sp. z o.
o. w Rzeszowie, za kwotÍ 9 760 z≥. Ponadto 
Zarzπd osobnπ uchwa≥π powo≥a≥ ZespÛ≥ ds. 
opracowania kompleksowego Planu Rozwo-
ju Lokalnego Powiatu Kolbuszowskiego. 
Pierwsze posiedzenie Zespo≥u odby≥o siÍ 
3 sierpnia br.

W zwiπzku ze staraniem siÍ o awa-
nas na stopieÒ nauczyciela mianowanego 
ustalone zosta≥y komisje egzaminacyjne. 
Jedenastu nauczycieli szkÛ≥ powiatowych 
awansowa≥o ze stopnia nauczyciela kon-
traktowego na mianowanego. Zarzπd powo-
≥a≥ rÛwnieø komisjÍ ds. szacowania szkÛd 
na mieniu Powiatu w wyniku wystπpienia 
intensywnych opadÛw atmosferycznych 
w dniach 26-30 lipca br.

Sytuacja w oúwiacie
Przed rozpoczÍciem nowego roku 

szkolnego radni chcieli siÍ zapoznaÊ z sy-
tuacjπ kadrowπ i gospodarczπ poszczegÛl-
nych szkÛ≥, nastÍpnie podjÍli dyskusjÍ. Na 
pytania i uwagi radnych Adama Chle-
bowskiego, oraz W≥adys≥awa Mytycha 
dotyczπce m. in. dzia≥ania Biura Obs≥ugi 
Jednostek Samorzπdu Powiatowego, oraz 
likwidacji internatu ZSA ñ E w Weryni 
odpowiada≥a kierowniczka BOJSP Bogu-
s≥awa Bryk, sekretarz Eløbieta WrÛbel, 
oraz starosta Bogdan Romaniuk. Informa-
cje na temat sytuacji w poszczegÛlnych 
szko≥ach zamieszczamy w odrÍbnym ar-
tykule pt. ÑMiÍdzy potrzebami a moøli-
woúciami.î

Inwestycje powiatowe
Kierownik Wydzia≥u Architektury 

i Budownictwa W≥adys≥aw Grπdziel za-
pozna≥ RadÍ z aktualnie prowadzonymi 
przez Powiat inwestycjami. Waøniejsze 
z nich (oprÛcz inwestycji drogowych) to:
 r Modernizacja systemu grzewczego wraz 

z termomodernizacjπ szeúciu budynkÛw 
SP ZOZ.

  Opracowywana jest dokumentacja pro-
jektowa.

 r Budowa (wymiana) dachu na budynku 
Liceum OgÛlnokszta≥cπcego. Przepro-
wadzono postÍpowanie przetargowe 
i wy≥oniono wykonawcÍ na dostawÍ 
i montaø wiÍüby dachowej.

 r Usuwanie usterek na dachu hali wi-
dowiskowo sportowej LO. W 2001 r. 
wykonawca robÛt MPB S.A. Mielec 
nieskutecznie usunπ≥ usterki przez co 
spowodowa≥ zagroøenie.

 r UsuniÍcie usterek (zarysowaÒ úcian 
i stropÛw) w nowym budynku Staro-
stwa.

Nie przyjπ≥ podwyøki
Pani sekretarz referujπc uchwa≥Í 

w sprawie ustalenia staroúcie wynagrodze-
nia miesiÍcznego stwierdzi≥a m. in. iø rzπd 
rozporzπdzeniem z 2 marca br. wprowadzi≥ 
zmianÍ w tabeli uposaøenia starosty. Usta-
li≥ dodatek funkcyjny w granicach od 1 340 
z≥ do 1 860 z≥. Starosta kolbuszowski ma 
stary dodatek ktÛry wynosi 970 z≥, czyli 
jest to niezgodne z tabelπ kwot wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
wÛjtÛw, burmistrzÛw, starostÛw i marsza≥-
kÛw wojewÛdztw. W nowej uchwale przed-
stawionej przez paniπ sekretarz dodatek 
zosta≥ podwyøszony z 970 z≥ na 1 340 z≥, 
czyli do wysokoúci minimum w tabeli. Za 
tym idzie rÛwnieø podwyøszenie dodatku 
specjalnego. £πcznie wynagrodzenie staro-
sty powinno wzrosnπÊ co najmniej o kwotÍ 
444 z≥ brutto. PodwyøkÍ pozytywnie za-
opiniowa≥a Komisja Gospodarki Mieniem 
i FinansÛw. 

Starosta Bogdan Romaniuk nie wy-
razi≥ zgody na podwyøszenie swoich poborÛw. 
ñ Mam dwa powody by nie przyjπÊ tego zwiÍk-
szenia wynagrodzenia ñ oúwiadczy≥ radnym 
starosta. ñ Pierwszy to chcia≥bym pokazaÊ spo-
≥eczeÒstwu øe moøna inaczej. Drugi powÛd to 

ogromne bezrobocie w powiecie kolbuszowskim, 
niskie p≥ace i brak podwyøek w Starostwie i jed-
nostkach podleg≥ych Powiatu. Bardzo proszÍ 
o wprowadzenie poprawki w uchwale.

Po krÛtkiej przerwie pani sekretarz przed-
stawi≥a nowy projekt uchwa≥y uwzglÍdniajπcy 
obniøenie wynagrodzenia zasadniczego tak, 
by Ñprzymusoweî wyøsze dodatki ñ funkcyjny 
i specjalny spowodowa≥y utrzymanie poborÛw 
starosty na dotychczasowym poziomie, czyli 
7 086 z≥ brutto. 

Problemy S≥uøby Zdrowia 
W 10 punkcie porzπdku obrad zastÍp-

ca dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej doktor 
Brzewski przedstawi≥ informacje o funkcjo-
nowaniu S≥uøby Zdrowia w powiecie kolbu-
szowskim, w tym szczegÛlnie Szpitala Powia-
towego. Doktor zaznaczy≥, øe sytuacja ZOZ-u 
jest ciÍøka. Wykonanie kontraktu z NFZ 
przebiega w miarÍ sprawnie, nie daje jednak 
spodziewanych efektÛw finansowych. RÛønica 
w stosunku do roku ubieg≥ego jest niewielka. 
Obecnie najgorsza sytuacja jest na Oddziale 
Ginekologiczno ñ Po≥oøniczym. Tu sπ bardzo 
duøe niewykonania. Zapewne jest to skutkiem 
sytuacji demograficznej, oraz nieszczÍúliwy 
wypadek, ciπgnπcy siÍ proces ktÛry zdarzy≥ siÍ 
w tamtym roku. 

Po szczegÛ≥owym sprawozdaniu zastÍpcy 
dyrektora wywiπza≥a siÍ bardzo d≥uga, wie-
logodzinna dyskusja, w ktÛrej uczestniczyli 
przewodniczπcy Rady JÛzef Kardyú, radni 
Adam Chlebowski, W≥adys≥awa RutczyÒ-
ska, W≥adys≥aw Mytych, Stefan Orzech, 
Waldemar Macheta, Mieczys≥aw Maziarz, 
Grzegorz Romaniuk, Jacek Dziewic, Ste-
fan Wrzask, starosta Romaniuk, oraz obecna 
na sesji Teresa Wit.

ÑCaritasî organizuje  
Warsztaty

Realizujπc 17 punkt obrad Rada Po-

cd. na str. 12

Na sesjach Rady Powiatu bywa redaktor Jakub 
Lisiecki z "Nowin".

Prezydium Rady Powiatu. Od lewej: wiceprzewodniczπcy Stefan Orzech, przewodniczπcy JÛzef Kardyú, 
wiceprzewodniczπcy Andrzej Wojnas.     Fot. B. Popek
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wiatu podjÍ≥a uchwa≥Í w sprawie wyraøe-
nia zgody na uøyczenie zabudowanej nieru-
chomoúci o pow. 979 m po≥oøonej w Kolbu-
szowej Dolnej. KrÛtko mÛwiπc, z inicjatywy 
Zarzπdu Powiatu oddano w dzierøawÍ na 
10 lat ÑCaritasowiî Diecezji Rzeszowskiej 
parterowy budynek po SANEPID ñ zie 
(naprzeciw Sπdu). ÑCaritasî bÍdzie go re-
montowaÊ, nastÍpnie wykorzystywaÊ na 
Warsztaty Terapii ZajÍciowej dla niepe≥-
nosprawnych z terenu powiatu kolbuszow-
skiego. 

Benedykt Popek         

- S≥ysza≥ pan? Starosta kolbuszowski juø 
drugi raz zrezygnowa≥ z podwyøki, ktÛra usta-
wowo mu siÍ naleøa≥a ñ zagadnπ≥em znajome-
go kierowcÍ autobusu, øeby dowiedzieÊ siÍ co 
sπdzπ na ten temat tak zwani zwykli ludzie, 
robotnicy, øyjπcy z dala od samorzπdÛw. ñ Kto 
zrezygnowa≥? Starosta? Pan w to wierzy? G≥u-
poty ktoú panu powiedzia≥ ñ odpar≥ poruszony 
kierowca, ktÛry za chwilÍ dorzuci≥: - Oni by 
zrezygnowali z pieniÍdzy! Oni by jeszcze panu 
zabrali gdyby mogli i podwyøszyli sobie. Z ta-
kimi jak my oni siÍ nie liczπ. Sπ przy ø≥obie to 
grabiπ ile siÍ da. ñ Oni czyli kto - zapyta≥em. 
ñ Jak to kto, te starosty co pan mÛwi, wÛjty 
i burmistrze. Nie oglπda pan telewizji, nie 
czyta gazet, nie widzi pan co siÍ u nas dzieje, 
choÊby w naszym powiecie ñ doda≥ spozierajπc 
na mnie jakbym spad≥ z ksiÍøyca. 

 Jest to zaledwie fragment szczerej roz-
mowy, ktÛrπ uda≥o mi siÍ zarejestrowaÊ na mi-
krokasecie ukrytego magnetofonu i dos≥ownie 
odtworzyÊ. Rozmawia≥em teø z kilkunastoma 
innymi ludümi w Kolbuszowej na temat odmo-
wy podwyøki p≥acy kolbuszowskiego starosty. 
Ludümi, zaznaczam, nie zwiπzanymi w øaden 
sposÛb z samorzπdem i nie znajπcymi bliøej 
starosty Bogdana Romaniuka. Przeprowa-
dzi≥em taki swego rodzaju mini sondaø. I co 
siÍ okazuje. Po pierwsze, ani jedna osoba nie 
s≥ysza≥a o tej rezygnacji (gdyby tπ sumÍ pie-
niÍdzy ukrad≥ pewnie ca≥e miasto i gminy 
trzÍs≥yby siÍ od oskarøeÒ i ostrych komenta-
rzy na ten temat). Po drugie, ani jedna osoba 
nie wierzy w to øe starosta ot tak, z w≥asnej 
woli odmÛwi≥ podwyøki dla siebie (nie spo-
tkali siÍ jeszcze z takim przypadkiem). Po 
trzecie, wszyscy uwaøajπ, øe w samorzπdach 
zarabiajπ bardzo duøo i Ñszabrujπî ile siÍ da 
i dokπd siÍ da.

 
  

To, co odwaøyliúmy siÍ tu napisaÊ moøe 
byÊ szokujπce dla niektÛrych w≥adz samorzπ-
dowych, zw≥aszcza tych chodzπcych z g≥owπ 
nad chmurami i nie orientujπcych siÍ w na-
strojach spo≥ecznych na ziemi, nie zdajπcych 
sobie sprawy z tego jak bardzo im zazdrosz-
czπ wysokich poborÛw i rÛønych przywilejÛw. 
No bo jak mogπ nie zazdroúciÊ te setki osÛb 
pozostajπcych na bezrobociu, otrzymujπcych 
lub nie ñ 500 z≥ zasi≥ku, setki osÛb ciÍøko 
pracujπcych w prywatnych firmach kolbu-
szowskich za 700 z≥, setki osÛb øyjπcych z 600 
z≥ emerytury, úwiadomi tego  øe z tych ich 
g≥odowych pieniÍdzy obciπgany jest wielki, 
bo 19-to procentowy podatek przeznaczony m. 
in. na kilku, czy kilkunasto tysiÍczne pensje 
i przywileje dla w≥adz. 

Nie bÍdziemy tu  analizowaÊ skπd siÍ 
bierze u mniejszej czy wiÍkszej czÍúci naszego 
spo≥eczeÒstwa takie myúlenie o w≥adzach sa-
morzπdowych. Kto jest winien. Czy lud ñ kar-
miony przez prasÍ krajowπ i regionalnπ sa-
mymi niemal aferami i patologiπ, czy w≥adza 
ñ dajπca niezliczone iloúci z≥ych przyk≥adÛw 
i powodÛw do pisania.

Jak wyglπda sprawa podwyøek dla 
kolbuszowskiego starosty, postanowiliúmy 
zapytaÊ u ürÛd≥a, czyli kadrowπ Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej paniπ MariÍ 
Czepiela. 

Prowadzi pani w powiecie sprawy 
kadrowe, proszÍ nam powiedzieÊ z czego 
wynika≥a na ostatniej sesji Rady Powiatu 
propozycja podwyøki wynagrodzenia 
pana starosty. 

- Istotnie, prowadzÍ sprawy kadrowe 
zarÛwno pracownikÛw Starostwa jak i kie-
rownikÛw jednostek organizacyjnych Powia-
tu. KrÛtko mÛwiπc prowadzÍ wszystko to co 

jest zwiπzane z zatrudnianiem, zwalnianiem 
i wynagradzaniem. Odnoúnie tego ostatniego 
wyjaúniam, øe zasady wynagradzania pra-
cownikÛw samorzπdowych nie sπ dowolnoúciπ 
lecz reguluje je Rozporzπdzenie Rady Mini-
strÛw z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wy-
nagradzania i wymagaÒ kwalifikacyjnych 
pracownikÛw samorzπdowych zatrudnionych 
w UrzÍdach Gmin, Starostwach Powiatowych 
i UrzÍdach Marsza≥kowskich. Za≥πcznik tego 
rozporzπdzenia okreúla rozpiÍtoúÊ poszegÛl-
nych sk≥adnikÛw wynagrodzenia dla kaø-
dego stanowiska pracy, tzn. wynagrodzenie 
minimalne i maksymalne. Wynagrodzenie 
minimalne na danym stanowisku jest sprawπ 
obligatoryjnπ, czyli pracodawca to kryterium 
minimum musi spe≥niÊ. Jeúli tego nie zrobi to 
po kontroli RIO musi wyrÛwnaÊ wstecz, nawet 
do trzech lat  rÛønicÍ wynikajπcπ z otrzymane-
go przez pracownika wynagrodzenia niøszego 
a ustalonym w w/w rozporzπdzeniu kryte-
rium Ñminimumî. 

Na podstawie tego rozporzπdzenia usta-
lane ma wynagrodzenie rÛwnieø starosta. 
W dniu 2 marca 2004 r. ukaza≥o siÍ rozporzπ-
dzenie zmieniajπce rozporzπdzenie w sprawie 
zasad wynagradzania i wymagaÒ kwalifi-
kacyjnych pracownikÛw samorzπdowych za-
trudnionych w UrzÍdach Gmin, Starostwach 
Powiatowych i UrzÍdach Marsza≥kowskich. 
Zmieni≥o ono wide≥ki kwoty Ñminimumî 
i Ñmaksimumî dla poszczegÛlnych sk≥adni-
kÛw wynagrodzenia. W zwiπzku z powyøszym 
kwotÍ dodatku funkcyjnego (aby osiπgnπÊ pu-
≥ap Ñminimumî) naleøa≥o podwyøszyÊ o 370 z≥ 
brutto. Konsekwencjπ tej zmiany by≥o rÛwnieø 
obligatoryjne przeliczenie dodatku specjalnego 
i jego wzrost o 74 z≥. OgÛ≥em przeliczone wy-
nagrodzenie wzros≥o o 444 z≥ brutto.

Przygotowany przeze mnie projekt 
uchwa≥y w sprawie zmiany wynagrodzenia 
naszego starosty uwzglÍdnia≥  wy≥πcznie tπ 
kwotÍ. Powyøsza uchwa≥a winna byÊ g≥oso-
wana na sesji Rady Powiatu juø w miesiπcu 
kwietniu, a wynagrodzenie (podwyøka) wyp≥a-
cane od 1 stycznia tego roku. Dokumenty by≥y 
przygotowane we w≥aúciwym czasie.

Przewodniczπca Komisji Oúwiaty Stanis≥awa 
Stec ocenia przygotowanie szkÛ≥ do nowego roku 
szkolnego.                                    Fot. B. Popek

cd. ze str. 11
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To dlaczego projekt tej uchwa≥y trafi≥ 

na sesjÍ dopiero w miesiπcu sierpniu?

- Dlatego, øe starosta Romaniuk wzbra-
nia≥ siÍ przed tπ zmianπ (podwyøkπ). W koÒcu 
i tak za zgodπ Rady postawi≥ na swoim. To co 
pÛüniej musia≥em zrobiÊ, aby nie pozostawa≥o 
w sprzecznoúci z przepisami rozporzπdzenia 
i zarazem uszanowaÊ wolÍ starosty wychodzi 
daleko poza ramy pragmatyki urzÍdniczej.

WiÍc jak pani z tego wybrnÍ≥a?

- W przygotowanym na tej samej sesji 
projekcie uchwa≥y obniøono wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek staøowy, aby uwzglÍd-
niÊ podwyøszony dodatek funkcyjny z konse-
kwencjπ dodatku specjalnego. MuszÍ jeszcze 
dodaÊ, øe prowadzi≥am rozeznanie w sprawie 
wynagrodzenia starostÛw z oúciennych po-
wiatÛw i z ca≥π odpowiedzialnoúciπ powiem, 
øe nasz starosta ma najniøsze wynagrodzenie 
w odniesieniu do starostÛw z porÛwnywalnych 
powiatÛw.

No i faktycznie, jak powiedzia≥a pani 
Czepiela starosta Romaniuk postawi≥ na swo-
im. Zamiast przyjπÊ z zadowoleniem ustawo-
wπ podwyøkÍ poborÛw od dnia 1 stycznia, on 
poprosi≥ oÖ obniøenie mu poborÛw. Zrobi≥ tak 
juø po raz drugi z kolei. Wczeúniej nie przyjπ≥ 
kwoty ñ 1 050 z≥ miesiÍcznie, teraz  444 z≥ 
miesiÍcznie.

 Po przeg≥osowaniu przez radnych na sesji 
w dn. 11 sierpnia br. nowego projektu uchwa≥y z   
uwzglÍdnieniem obniøenia uposaøenia, wyna-
grodzenie miesiÍczne starosty wynosi ≥πcznie ñ  
7 086 z≥ brutto, w tym wynagrodzenie zasad-
nicze ñ 4 089 z≥, dodatek funkcyjny ñ 1 340 
z≥ i dodatek za wys≥ugÍ lat ñ 572 z≥, dodatek 
specjalny ñ 1 085 z≥. Starostowie sπsiednich 
powiatÛw zarabiajπ wiÍcej. Dla porÛwnania 
starosta leøajski Zbigniew Rynasiewicz zara-
bia ñ 9 650 z≥.

 Zapytaliúmy wiÍc starostÍ Bogdana 
Romaniuka czym uzasadnia swojπ kolejnπ 
rezygnacjÍ z podwyøki poborÛw - czy  ma za 
duøo pieniÍdzy, albo uwaøa øe po prostu na 
wiÍcej nie zas≥uguje. Oto co nam powiedzia≥: 
- Kiedy zaczπ≥em pe≥niÊ funkcjÍ starosty Rada 
Powiatu zdecydowa≥a o ustaleniu mi poborÛw 
w wysokoúci poborÛw by≥ego starosty. Jednak 
przepisy ustawy o pracownikach samorzπdo-
wych miÍdzyczasie  dwukrotnie tÍ wysokoúÊ 
podwyøsza≥y. W pierwszym przypadku ok. 
1 000 z≥, w drugim zaú ok. 450 z≥. Wydaje mi 
siÍ naturalnym, øe skoro tak duøe bezrobocie 
w powiecie kolbuszowskim, ludzie tak bardzo 
ma≥o zarabiajπ, brak pieniÍdzy na podwyøki 
w Starostwie i jednostkach Powiatu,  to mo-
ralnie nie do pogodzenia by≥oby przyjÍcie tych 
podwyøek. To wszystko.

Ciekawi jesteúmy jak postπpili inni sta-
rostowie, wÛjtowie, burmistrzowie i prezy-
denci.

A moøe Czytelnicy wiedzπ coú na ten 
temat?

W trzech szko≥ach prowadzonych 
przez powiat rozpoczπ≥ siÍ nowy rok 
szkolny. Oko≥o dwu tysiÍczna rzesza 
uczniÛw rozpoczÍ≥a naukÍ na wybra-
nych przez siebie kierunkach. Na ja-
kich kierunkach pobierajπ naukÍ, jakπ 
szko≥Í zastali po wakacjach, co zrobiono 
øeby polepszyÊ im warunki nauczania 
i na co mogπ liczyÊ ñ zapytaliúmy dy-
rektorÛw poszczegÛlnych szkÛ≥. Oto co 
nam powiedzieli:

Ilu uczniÛw liczy szko≥a w bieøπcym 
roku szkolnym? 

W a n d a 
JasiÒska, dy-
rektor Liceum 
OgÛlnokszta≥-
c π c e g o  i m . 
J a n k a  B y t -
nara w Kol-
b u s z o w e j :  
- W bieøπcym 
roku w naszej 
szkole uczy siÍ 
575 uczniÛw.

Edward Mazur dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ 
Technicznych 
im. BohaterÛw 
Wrzeúnia 1939 
r. w Kolbuszo-
w e j :  -  O g Û -
≥em do szko-
≥y uczÍszcza 
818 uczniÛw, 
w tym do Li-
ceum Profilo-
wanego ñ 444 
(160  p i e rw-
szoklasistÛw), 
Te c h n i k u m 
ñ 249 (50), Zasadniczej Szko≥y Zawodowej 
ñ 125 (64).

Stanis≥aw OlszÛwka, dyrektor Zespo-
≥u SzkÛ≥ Agro-
t e c h n i c z n o 
ñ Ekonomicz-
nych w Wery-
ni: - W naszej 
szkole uczy siÍ 
403 uczniÛw. 
W  c z t e r e c h 
klasach pierw-
szych mamy: 
2 7  u c z n i Û w 

MiÍdzy potrzebami  
a moøliwoúciami

w Technikum Agrobiznesu, 34 w Technikum 
Øywienia, 36 w Liceum Profilowanym i Za-
sadniczej Szkole Zawodowej 23 uczniÛw. 

Jakie prace uda≥o siÍ wykonaÊ 
w ostatnim czasie i co jeszcze planuje-
cie zrobiÊ?

Wanda JasiÒska - W ubieg≥ym roku 
szkolnym uda≥o nam siÍ, dziÍki wsparciu 
Starostwa, przeprowadziÊ generalny remont, 
≥πcznie z wymianπ pionÛw instalacyjnych 9 
sanitariatÛw uczniowskich i dla pracowni-
kÛw. W toaletach przebudowaliúmy kabiny, 
zmieniliúmy okna, p≥ytki, bia≥π armaturÍ. 
Z dochodu uzyskanego z balu sylwestrowego 
odnowiliúmy jednπ salÍ lekcyjnπ, zmienili-
úmy pod≥ogÍ, zakupiliúmy ≥awki i krzes≥a. 
Mam nadziejÍ, øe tegoroczny bal, na ktÛ-
ry juø dziú gorπco zapraszam czytelnikÛw 
ÑPrzeglπdu Kolbuszowskiegoî, da rÛwnieø 
tak wymierne efekty. KoÒczymy moderniza-
cjÍ úwietlicy szkolnej, w ktÛrej wymieniliúmy 
pod≥ogÍ, a nasi pracownicy wykonali dÍbowe 
sto≥y i ≥awy. MyúlÍ, øe uczniowie i rodzice 
doceniajπ moøliwoúÊ korzystania z duøego 
sekretariatu. Z pozyskanych úrodkÛw zaku-
piliúmy nowe krzes≥a i ≥awki do sali geogra-
ficznej. RozpoczÍliúmy budowÍ bieøni. Mamy 
nadziejÍ, øe dziÍki wsparciu Starostwa wy-
budujemy ca≥y kompleks sportowy na boisku 
przyszkolnym.

Jeszcze w tym roku przeprowadzona 
zostanie gruntowna modernizacja dachu na 
budynku dydaktycznym. Prace rozpoczÍ≥y siÍ 
w sierpniu. Sπ moøliwe poniewaø Starostwo 
pozyska≥o dodatkowe fundusze na remonty. 
Jest to bardzo potrzebna inwestycja, stary 
strop przecieka, sπ duøe straty ciep≥a.

Edward Mazur - W ubieg≥ym roku 
szkolnym zosta≥y wykonane nastÍpujπce 
prace modernizacyjne w szkole: Remont da-
chu na sali gimnastycznej oraz docieplenie  
úciany ñ ze úrodkÛw organu prowadzπcego 
jakim jest Starostwo oraz  Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu, adaptacjÍ 
czÍúci mieszkalnej przy budynku szko≥y na 
czÍúÊ administracyjnπ szko≥y. Wymieniono 14 
okien w miejsce nieszczelnych starych okien 
ñ ze úrodkÛw Rady RodzicÛw, wymalowano 
gÛrny korytarz  w szkole oraz jednπ klatkÍ 
schodowπ. Obecnie nie wykonuje siÍ øadnych 
prac remontowych ze wzglÍdu na brak úrod-
kÛw finansowych.

Do koÒca 2004 roku szko≥a musi wyko-
naÊ remont sanitariatÛw ñ wy≥oøenie úcian 
p≥ytkami ceramicznymi do wymaganej wyso-
koúci, wymianÍ luksferÛw na okna w dwÛch 
klatkach schodowych budynku szko≥y, remont 
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parkietu, na  sali gimnastycznej.Wykonanie 
powyøszych prac jest zwiπzane z wydanym 
nakazem przez Powiatowπ StacjÍ Sanitarno 
ñ Epidemiologicznπ w Kolbuszowej. Najpil-
niejsze prace to : malowanie dolnego koryta-
rza szko≥y, oraz prace wyøej wymienione.

Zmiany organizacyjne polegajπce na 
zamianie pomieszczeÒ szatni, úwietlicy szkol-
nej w celu pozyskania pomieszczenia na salÍ 
lekcyjnπ. W zwiπzku ze sprzedaøπ budynku 
po by≥ym internacie, szko≥a zmuszona jest 
adoptowaÊ pomieszczenie po by≥ej kot≥owni 
na si≥owniÍ szkolnπ.

Stanis≥aw OlszÛwka - W szkole w tym 
roku nie prowadzono øadnych remontÛw. Ro-
bi≥o siÍ tylko to, co konieczne. Istnieje pilna 
potrzeba budowy dachu nad stropodachem 
w g≥Ûwnym budynku szko≥y, wymiany pod≥Ûg 
w kilku salach lekcyjnych. Budynek szko-
≥y i salÍ gimnastycznπ naleøa≥oby ociepliÊ. 
Szko≥a zarzπdza budynkami, ktÛre majπ po 
100 i wiÍcej lat. Jest to dawna, rzπdcÛwka, 
kurniki, wozownia, spichlerz i in. Istnieje 
pilna potrzeba remontu pokryÊ dachowych. 
Administrujemy 7 zamieszka≥ymi lokalami 
mieszkalnymi. To tez generuje koszty. Bu-
dynek warsztatÛw projektowny jako garaøe 
wymaga modernizacji i docieplenia.

Przekazanie Uniwersytetowi Rzeszow-
skiemu w uøyczenie na dwa lata internatu 
absorbuje obecnie ca≥π energiÍ dyrektora. 
Trzeba ustaliÊ warunki tego przekazania, 
zadbaÊ o interes szko≥y. Niepotrzebnie wokÛ≥ 
tego powsta≥o wiele niedomÛwieÒ. BÍdziemy 
uøytkowaÊ tyle pomieszczeÒ ile potrzebuje-
my. W zwiπzku z tym istnieje pilna potrzeba 
zorganizowania od nowa pracowni øywie-
nia.

Czy pozyskaliúcie jakieú nowe sprzÍ-
ty?

cd. ze str. 13 Wanda JasiÒska - Do koÒca roku ka-
lendarzowego wyposaøymy w nowe kompute-
ry pracowniÍ komputerowπ, ktÛrπ uzyskali-
úmy od ministra MENiS poprzez Kuratorium 
Oúwiaty w Rzeszowie.

Edward Mazur - W roku szkolnym 
2003/2004 szko≥a pozyska≥a: Klasopracow-
niÍ informatycznπ, ktÛra by≥a finansowa-
na przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu oraz organu prowadzπcego (w czÍúci 
przygotowania sali lekcyjnej). Wprowadzono 
do dzia≥alnoúci szko≥y Szkolny Oúrodek Ka-
riery, ktÛry zosta≥ wyposaøony ze úrodkÛw 
OHP w Rzeszowie. Pozyskano sprzÍt (≥awki 
i krzes≥a) do sali lekcyjnej, po nawiπzaniu 
wspÛ≥pracy z Mieleckπ Szko≥π Biznesu.

Szko≥a do koÒca 2004 r. pozyska ko-
lejnπ pracowniÍ komputerowπ  ze úrodkÛw 
MENiS.

Stanis≥aw OlszÛwka - Uda≥o siÍ nam 
zakupiÊ ze úrodka specjalnego nowπ ksero-
kopiarkÍ cyfrowπ, 2 zestawy komputerowe 
do biblioteki. Tworzymy biblioteczne cen-
trum informacyjne. Pod opiekπ biblioteka-
rza uczniowie bÍdπ mogli wykorzystywaÊ 
programy edukacyjne bÍdπce w zasobach 
biblioteki szkolnej, serwera dydaktycznego 
i internetu. Zakwalifikowaliúmy siÍ do pro-
jektu wyposaøenia w sprzÍt komputerowy 
,,Pracownie komputerowe dla szkÛ≥î. SieÊ 
elektryczna zosta≥a juø przygotowana, naleøy 
zakupiÊ jeszcze krzes≥a i biurka (koszt ok. 
8 000 z≥). Szko≥a bierze udzia≥ w programie 
,,Edukacja z Internetemî. Celem programu 
jest umoøliwienie szko≥om dostÍpu do in-
ternetu poprzez neostradÍ tp w pierwszym 
roku za 1 z≥otÛwkÍ. Szko≥a nie posiada sieci 
komputerowej. PlanujÍ zbudowanie takiej 
sieci w oparciu o trzy oúrodki: sekretariat 
z gabinetami dyrektorÛw i pokojem nauczy-
cielskim, pracowni informatycznych z klaso-
pracowniami i biblioteki. 

Na co zabraknie wam pieniÍdzy? 

Wanda JasiÒska ñ Na wiele innych 
potrzebÖ Jest ich naprawdÍ wiele, ponie-
waø przez ostatnie lata nie przeprowadzano 
w szkole wiÍkszych inwestycji. Ze wzglÍdu 
bezpieczeÒstwa (zgodnie z kontrolπ przeciw-
poøarowπ przeprowadzonπ w 1999 r.) naj-
pilniejszym bÍdzie zastπpienie szatni przy 
wejúciu do szko≥y i na parterze szafkami na 
ubrania. ZdajÍ sobie sprawÍ z tego, øe roz-
wiπzanie tego problemu wymaga kilkunastu 
tysiÍcy z≥otych. Jestem pewna, øe i  w tej 
sprawie znajdziemy sprzymierzeÒca w Po-
wiecie i wúrÛd rodzicÛw.

Edward Mazur - W chwili obecnej 
szko≥a nie dysponuje úrodkami finansowy-
mi na wykonanie prac, ktÛre sπ prawnie 
wymagalnymi.

Stanis≥aw OlszÛwka - Szko≥a prowa-
dzi programowo kurs nauki jazdy samocho-
dem, a w klasach zasadniczych dodatkowo 
ciπgnikiem. Niestety uøywany ,,Polonezî juø 
skoÒczy≥ swÛj øywot, a drugi uøywany samo-
chÛd nie wystarcza. Mamy zabezpieczone 
úrodki na ogrzewanie i bieøπce funkcjonowa-
nie szko≥y. O jakichkolwiek zakupach ksiÍgo-
wa mÛwi ,,by nawet nie marzyÊî.

Szko≥a chce bardziej otworzyÊ siÍ na 
úrodowisko, wspÛ≥pracÍ z instytucjami, wy-
mianÍ miÍdzynarodowπ, ale na to teø po-
trzebne sπ pieniπdze.

Z wypowiedzi dyrektorÛw wynika 
øe w zakresie poprawy bazy dydaktycz-
nej we wszystkich szko≥ach zmieni≥o siÍ 
na lepsze. WidaÊ øe dyrektorzy wspÛ≥-
pracujπc z Zarzπdem Powiatu oraz 
Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i Sportu starajπ siÍ polepszyÊ warunki 
nauki swoich uczniÛw. A problemyÖ 
kiedy ich nie by≥o.

Benedykt Popek

Aby lepiej przygotowaÊ ich do matury 
Ñuruchomiliúmyî tzw. konsultacje dla uczniÛw 
(mogπ z nich korzystaÊ nie tylko uczniowie kl. 
trzecich, ale wszyscy uczniowie naszej szko≥y). 
BÍdzie to polega≥o na tym, øe w kaødym tygo-
dniu, w wyznaczonych godzinach, nauczyciele 
przedmiotÛw maturalnych pomogπ rozwiπzy-
waÊ problemy, trudnoúci, z ktÛrymi spotykajπ 
siÍ uczniowie w trakcie nauki. 

Dla uczniÛw klas trzecich zosta≥y zorga-
nizowane zajÍcia pozalekcyjne, zwane kÛ≥kami. 
Na tych zajÍciach bÍdπ rozwiπzywaÊ zadania 

  

maturalne. Mam nadziejÍ, øe nasi uczniowie 
skorzystajπ z tych propozycji. SπdzÍ, øe rodzice, 
øywo zainteresowani uzyskaniem przez swoje 
dzieci jak najlepszych wynikÛw, bÍdπ wspieraÊ 
nas w tych dzia≥aniach. Dlatego teø spotykamy 
siÍ z rodzicami klas trzecich juø 21 wrzeúnia, 
aby rozmawiaÊ o decyzjach, ktÛre naleøy podjπÊ 
do koÒca wrzeúnia. Chcia≥abym dodaÊ w tym 
miejscu, øe ca≥y poprzedni rok prowadzone by≥y 
konsultacje dla rodzicÛw. Tπ formu≥Í dodat-
kowych spotkaÒ z rodzicami bÍdziemy konty-
nuowaÊ. Serdecznie zapraszam rodzicÛw do Laureatka konkursu odbiera nagrodÍ od Biskupa 

Ordynariusza.

Oto rozpoczπ≥ siÍ nowy rok szkolny. Przed nami wiele wyzwaÒ. 
Priorytetem w bieøπcym roku szkolnym oczywiúcie jest egzamin 
maturalny. BÍdzie to po raz pierwszy egzamin, ktÛry zostanie prze-
prowadzony w nowej formule, jako egzamin zewnÍtrzny dla wszyst-
kich uczniÛw klas trzecich. 
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szko≥y w ostatni czwartek kaødego miesiπca, 
by porozmawiaÊ z nauczycielami o postÍpach 
w≥asnych dzieci.

Nowy rok szkolny to rÛwnieø czas podsu-
mowaÒ. Na konferencji dyrektorÛw wojewÛdz-
twa podkarpackiego szkÛ≥ ponadgimnazjalnych 
(jest ich w wojewÛdztwie ponad 210), w dniu 
3 wrzeúnia br. Kurator Oúwiaty w Rzeszowie 
og≥osi≥ listÍ szkÛ≥, ktÛre uzyska≥y w konkursach, 
oraz olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 
wojewÛdzkim i ogÛlnopolskim najlepsze wyniki. 
I tak uczniowie naszego liceum w zesz≥ym roku 
szkolnym zajÍli piπte miejsce wúrÛd szkÛ≥ úred-
nich, jeøeli chodzi o olimpiady przedmiotowe 
i czwarte miejsce w wojewÛdztwie, jeøeli chodzi 
o uzyskane wyniki w konkursach na szczeblu 
wojewÛdzkim i ogÛlnopolskim. Zaú we wspÛ≥-
zawodnictwie sportowym zwanym ÑLicealiadπëí 
nasza szko≥a zajÍ≥a trzecie miejsce. 

Wszystkie te wyniki úwiadczπ o duøym 
zaangaøowaniu nauczycieli. Nie mielibyúmy 
tych sukcesÛw, gdyby nie wykazali siÍ ogrom-
nπ pracπ nasi uczniowie, ktÛrzy w ten sposÛb 
udowadniajπ, øe ma≥e úrodowiska sπ kopalniπ 
talentÛw.

Rowerzysta "rekordowiec"
W miesiπcu wrzeúniu policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Kolbuszowej zatrzymali 28 
nietrzeüwych uczestnikÛw ruchu. Jeden z nich 
Ñgodzienî jest poúwiÍcenia mu nieco uwagi. Ten 
39-letni mieszkaniec Niwisk, oko≥o godziny 
17.30 mia≥ w wydychanym powietrzu stÍøenie 
alkoholu w wysokoúci 3,9 promila! Taka dawka 
jest czÍsto dawkπ úmiertelnπ, tymczasem nasz 
rowerzysta jecha≥ w takim stanie rowerem. Po-
drÛø, ktÛrej zapewne nie pamiÍta, przerwali mu 
policjanci z posterunku w Niwiskach.

Schwytani w Kolbuszowej
Policjanci z Komendy Powiatowej w Kol-

buszowej zatrzymali w dniu 16 wrzeúnia 2004 r. 
oko≥o godziny 17.00 dwÛch przestÍpcÛw, ktÛrzy 
12 wrzeúnia 2004 r. nad ranem uciekli z Zak≥a-
du Karnego w £upkowie. Od tamtej pory byli 
intensywnie poszukiwani przez policjÍ. Zostali 
ujÍci dziÍki czujnoúci policjantÛw patrolujπcych 
ulice Kolbuszowej. PÛünym popo≥udniem uwagÍ 
jednego z patroli zwrÛci≥o dziwne zachowanie 
trzech m≥odych mÍøczyzn, ktÛrzy znajdowali siÍ 
w pobliøu dworca PKP. W pewnej chwili mÍø-
czyüni rozdzielili siÍ. Policjanci wylegitymowali 
tego, ktÛry poszed≥ w kierunku ul. 11 Listopada, 
w okolice sklepu spoøywczego. Okaza≥o siÍ, øe 
jest to 29-letni mieszkaniec Rzeszowa, poszuki-
wany w zwiπzku z ucieczkπ z zak≥adu karnego. 
W tym samym czasie inny patrol kolbuszowskiej 
policji sprawdzi≥ Poloneza zaparkowanego na ul. 
Kolejowej. SamochÛd mia≥ tablice rejestracyjne 
z by≥ego wojewÛdztwa tarnowskiego. Policjanci 
wylegitymowali siedzπcego w Polonezie mÍø-

czyznÍ, jednego z trzech widzianych wczeúniej 
w pobliøu dworca ñ by≥ nim 38-letni mieszkaniec 
wojewÛdztwa úwiÍtokrzyskiego, takøe ucieki-
nier z Zak≥adu Karnego. Poloneza, jak siÍ oka-
za≥o, zbiegowie ukradli w nocy z 13/14.09.2004 
r. z ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. Zatrzymani 
przebywajπ w policyjnym areszcie.

Kradli na dyskotekach
W dniu 30 sierpnia 2004 r. w dyskotece 

w klubie ÑBogaczî mia≥a miejsce seria kradzie-
øy torebek i telefonÛw komÛrkowych. Grupa 
m≥odych przestÍpcÛw z terenu powiatu rzeszow-
skiego wykorzystywa≥a nieuwagÍ posiadaczy 
tych przedmiotÛw, ktÛrzy pozostawili je bez 
opieki. W wyniku szeroko zakrojonych dzia≥aÒ 
policyjnych sprawcy zostali ustaleni, a skra-
dzione mienie odzyskano. Sprawcom grozi kara 
pozbawienia wolnoúci do 5 lat.

Samochodem w dziewczyny
W dniu 18 wrzeúnia 2004 r. oko≥o godz. 

19.30 w Raniøowie 35-cio letni mieszkaniec po-
wiatu leøajskiego kierujπc samochodem marki 
Mercedes Sprinter z nieustalonych przyczyn 
wjecha≥ w piÍcioosobowπ grupÍ pieszych idπ-
cπ na dyskotekÍ w wyniku czego 14-sto letnia 
dziewczyna ponios≥a úmierÊ na miejscu, a 18-sto 
letnia dziewczyna dozna≥a obraøeÒ cia≥a i zo-
sta≥a przewieziona do szpitala w Kolbuszowej. 
Sprawca wypadku zbieg≥ z miejsca zdarzenia. 
W dniu nastÍpnym sprawca zg≥osi≥ siÍ dobro-
wolnie do KPP Kolbuszowa, gdzie przyzna≥ siÍ 
do spowodowania wypadku.

(KPP)

                 

Redaktor odpowiedzialny: Be ne dykt Popek. 
Kontakt - Se kre ta riat Sta ro stwa, ul. 11 Li sto pa da 10, 
tel. 017/ 22 75 857, lub 0 693 859 961.

Ze statystyk policyjnych wynika, øe 
w okresie wakacyjnym droga wojewÛdzka 
relacji Mielec Kolbuszowa sta≥a siÍ drogπ 
bardziej niebezpiecznπ niø droga krajo-
wa relacji Radom ñ RzeszÛw na odcinku 
Kolbuszowa ñ Majdan KrÛlewski. Na dro-
dze wojewÛdzkiej na odcinku Kolbuszowa 
Przy≥Ík zaistnia≥o 6 wypadkÛw drogowych 
w ktÛrych piÍÊ osÛb ponios≥o úmierÊ, a dzie-
siÍÊ dozna≥o obraøeÒ cia≥a, natomiast na 
odcinku drogi krajowej zaistnia≥o 4 wypad-
ki w ktÛrych jedna osoba ponios≥a úmierÊ, 
a 5 osÛb dozna≥o obraøeÒ cia≥a. NajczÍúciej 
przyczynπ wypadkÛw drogowych jest nie-
ostroøna jazda, a zw≥aszcza nieprawid≥owe 
wykonywanie manewrÛw wyprzedzania, 
zawracania czy teø skrÍtu w lewo, dlatego 
teø dbajmy o w≥asne bezpieczeÒstwo i przy 
wykonywaniu tych manewrÛw zachowajmy 
szczegÛlnπ ostroønoúÊ.

DZIEJE LIPNICKICH 
ROD”W

W sierpniu br. ukaza≥a siÍ zapewne jed-
na z najwartoúciowszych ksiπøek w Polsce 
- historia 51 rodzin ch≥opskich ze wsi Lipnica 
w powiecie kolbuszowskim. Jej autor Woj-
ciech Mroczka - znany historyk, badacz 
i pasjonat historii regionalnej, radny Rady 
Powiatu - wykona≥ olbrzymiπ pracÍ na rzecz 
udkokumentowania i upowszechnienia hi-
storii ch≥opÛw w naszym regionie. Liczπca aø 
472 strony ksiπøka nosi tyu≥: Skπd nasz rÛd. 
Zarys dziejÛw 51 lipnickich rodÛw.

Poniewaø mamy juø jesieÒ warunki 
na drogach mogπ byÊ z≥udne, gdyø czÍsto 
siÍ zmieniajπ, s≥oneczna pogoda moøe nas 
zaskoczyÊ oúlepiajπcym s≥oÒcem, ranka-
mi mogπ wystπpiÊ miejscowe przymrozki, 
a opadajπce listowie moøe stworzyÊ masÍ 
poúlizgowπ na ktÛrej stracimy przyczep-
noúÊ. PamiÍtajmy, øe nie warto siÍ spieszyÊ 
i wolniej zajedziemy dalej.

(KPP)

WYPADKOWOå∆ NA G£”WNYCH 
DROGACH POWIATU

Moøna jπ kupiÊ w ksiÍgarni Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszo-
wej, ale trzeba úpieszyÊ siÍ, bo wydana zosta≥a 
w nakladzie zaledwie 300 egzwemplarzy.

Szerzej na temat tej ksiπøki i jej auto-
ra napiszemy w paüdziernikowym numerze 
"Przeglπdu Kolbuszowskiego". BP

Wanda JasiÒska
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Artyku≥ zamieszczony w lipcowym 
numerze o Naftalim Salesch¸tzu, dawnym 
øydowskim mieszkaÒcu Kolbuszowej, wy-
wo≥a≥ sporo emocji wúrÛd osÛb zaintereso-
wanych relacjami polsko-øydowskimi. Ja, 
autorka tych s≥Ûw i poprzedniego artyku≥u 
chcia≥am przedstawiÊ wszystko, co wiem o tej 
øydowskiej historii w Kolbuszowej. Nie jest 
to proste. 

A jednak serca i umys≥y ØydÛw, ktÛrzy 
urodzili i wychowali siÍ na polskiej ziemi 
i przeøyli Holokaust nie wszystkie sπ nam 
Polakom przyjazne. Sπ Øydzi nienawidzπcy 
PolakÛw. Naftali Salesch¸tz bÍdπcy w czerw-
cu na kolbuszowskim rynku zachowywa≥ siÍ 
jak by by≥ panem i w≥adca Kolbuszowej. On 
dobrze wie o tym, øe Øydzi rzπdzπ úwiatowy-
mi zasobami finansowymi. A teraz rzπdzπ i w 
Polsce pod przybranymi imionami chrzeúci-
jaÒskimi i polskimi nazwiskami. 

Nie wszyscy Polacy byli üli, skoro Naf-
tali i jego brat Leja dziÍki øyczliwym Po-
lakom przeøyli wojnÍ, a Naftali sam osobi-
úcie zastrzeli≥ jednego z braci AugustynÛw 
z Kolbuszowej GÛrnej, gdzie przechowywali 
siÍ. CÛø za dowÛd wdziÍcznoúci, czy wyøsza 
koniecznoúÊ go do tego bestialskiego kroku 
pchnÍ≥a? 

W 1942r. z roboczego oddzia≥u øydow-
skiego zorganizowanego przez starostÍ 
Twardonia uciek≥o oko≥o 50 ØydÛw i 8 z nich 
uda≥o siÍ przeøyÊ wojnÍ. Rozmawia≥am po 
wojnie z Wiktoriπ Starcowπ, ktÛra pomaga≥a 
ukrywaÊ siÍ tym 8 Øydom i wymieni≥a ich 
nazwiska, a byli to: bracia Salesch¸tz, Noto-
witz - syn w≥aúciciela piÍtrowej kamienicy na 
rynku, s≥uøπcej jako hotel, Majer Orgiel - syn 
w≥aúciciela m≥yna i tartaku na Ogonkach 
pod stawami, oraz Deller, Brot, Stub i inni 
Øydzi. Uda≥o im siÍ przeøyÊ dziÍki dyskrecji 
sπsiadÛw i domownikÛw gdzie siÍ ukrywali. 
Inni wyginÍli w rÛøny sposÛb, z rπk niemiec-
kich a czasem i polskich, nieraz z wrogoúci do 
ØydÛw. A sami i Øydzi zrodzili sporo nienawi-
úci w okresie II Rzeczypospolitej twierdzπc 
ÑNasze kamienice, wasze uliceî. W samej 
Kolbuszowej i okolicznych wsiach w okresie 
II wojny úwiatowej przechowywano i poma-
gano Øydom.  Nie wiadomo czy robiono to 
z czystego humanitaryzmu czy chÍci zysku. 
Dzisiaj mÛwi siÍ to w kategoriach akcji hu-
manitarnej, a faktycznie bywa≥o rÛønie.

PamiÍtam, jak w czasie wojny w Kolbu-
szowej przy ul. Pi≥sudskiego przechowywano 
ma≥π øydowskπ dziewczynkÍ o imieniu Ma-
rysia, przez paniπ CecyliÍ z TurkÛw. Marysia 
siÍ przechowa≥a i po wojnie zabrano jπ do 
Izraela. Pani Mierzejewska, mieszkajπca 
w duøym domu przy stadionie, przechowywa-
≥a øydowskiego ch≥opca o imieniu Romek. Ro-
mek jak i ona nie robili tego ostroønie. Biega≥ 
sobie swobodnie po stadionie, gdzie Êwiczyli 

  
niemieccy øo≥nierze. Jednak nie ci 
Niemcy ze stadionu wydali Rom-
ka. Zrobi≥ to woüny ze Starostwa 
i doniÛs≥ Twardoniowi. Starosta 
TwardoÒ - kat ØydÛw i nie tylko..., 
zastrzeli≥ go na balkonie starostwa 
z pistoletu. Rodzina Mariana Du-
dziÒskiego z Kolbuszowej pomaga≥a 
bracim Rappaport, ktÛrzy odziedzi-
czyli po ojcu duøπ firmÍ prowadzπcπ 
handel byd≥em rzeünym. 

W firmie tej pracowali bracia 
Mariana DudziÒskiego. Po wojnie 
dowiedzia≥am siÍ, øe øona Mariana 
DudziÒskiego pomog≥a uciec temu 
bratu Paúkowi Rappaport. Praco-
wa≥ on latem 1943r. w grupie Øy-
dÛw na drodze w Rzeszowie. Øona 
DudziÒskiego uzyska≥a pomoc Jana 
Biesiadeckiego, sπsiada ktÛry wziπ≥ 
furmankÍ ze sianem i uda≥ siÍ wraz 
z niπ do Rzeszowa. Po przybyciu do 
Rzeszowa, na drodze obok grupy 
gdzie pracowa≥ Pasiek, fura z sianem siÍ 
przewrÛci≥a. Z tego zamieszania Ñskorzysta≥î 
Pasiek i wraz z sianem zosta≥ Ñza≥odowanyî 
na furÍ i zosta≥ przewieziony do Weryni do 
brata pana Biesiadeckiego. DudziÒskich od-
wiedza≥ czasem Jankiel Plauker, øydowski 
mieszkaniec Kolbuszowej Dolnej. Przecho-
wywa≥ siÍ w okolicach Koz≥owskich i Kusi-
kÛw. Przechowa≥ siÍ szczÍúliwie  i po wojnie 
pozosta≥ w Kolbuszowej jako Jan P≥aszczyÒ-
ski. Przyjπ≥ chrzest i oøeni≥ siÍ z KusikÛw-
nπ. Dzisiaj øyje wúrÛd nas jego potomstwo. 
W domu JÛzefa Rogali nad Nilem ukrywa≥ 
siÍ Markus Korn, nabywca folwarku w Ha-
dykÛwce od Jerzego Tyszkiewicza. 

Wnuk Korna Dawid mieszka w Wa-
szyngtonie i jest znacznπ amerykaÒskπ figu-
rπ. U Stanis≥awa Klubka ko≥o stadionu teø 
przechowywano ØydÛw. Po wojnie wyjechali 
do USA. Nie uda≥o siÍ przechowaÊ Øyda- 
uciekiniera u KolasÛw i pani åmiechow-
skiej za cmentarzem nad Nilem. Za pomoc 
i przechowywanie ØydÛw Niemcy w Rze-
szowie rozstrzelali 2 lutego 1944r. razem 

ze Stanis≥awem Augustynem (bratem Jana 
zastrzelonego przez Naftalego) Stanis≥awa 
Biesiadeckiego z Weryni i JÛzefa Pos≥usz-
nego spod åwierczowa. 

Niemcy og≥aszali na afiszach wykona-
ne egzekucje. Bywali Polacy, ktÛrzy zbie-
rali te afisze na pamiπtkÍ. Jednym z nich 
by≥ Stanis≥aw Kostka-Dπbrowa z Krakowa 
i wydrukowa≥ je po wojnie w formie ksiπøki. 
Widniejπ tam nazwiska wymienionych wy-
øej Kolbuszowian. Liczni Polacy wspÛ≥czuli 
w okresie wojny wyniszczonym Øydom i z 
uczuÊ czysto humanitarnych pomagali im. 
NiektÛrzy pomagali z chÍci zysku. Ale byli 
i tacy, ktÛrzy pamiÍtali ciÍøkie przedwojenne 
czasy i odnosili siÍ do ØydÛw z niechÍciπ czy 
nawet wrogo. Øydzi przed wojnπ opanowali 
prawie ca≥y polski handel i sporo przemys≥u, 
a liczni m≥odzi Polacy spychani byli do roli bez-
robotnego. WiÍkszoúÊ PolakÛw dusi≥a siÍ bez 
pracy, bez warunkÛw do øycia i z tego powodu 
pragnÍ≥a, aby w Polsce øy≥o siÍ inaczej... 

Halina DudziÒska 
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25 czerwca br. zmar≥ w Ni-
wiskach Franciszek Tetlak, 
by≥y nauczyciel i dyrektor 
szkÛ≥ podstawowych. 

Zmar≥y urodzi≥ siÍ 7 lutego 1946r. w Hu-
cisku w rodzinie ch≥opskiej. Liceum OgÛl-
nokszta≥cπce ukoÒczy≥ w Kolbuszowej, Stu-
dium Nauczycielskie w Przemyúlu, a Wyøsze 
Studium Nauczycielskie w Rzeszowie. By≥ 

bardzo pracowitym cz≥owiekiem i øyczliwym 
dla bliünich. Uczy≥ w Bukowcu, P≥azÛwce, 
Niwiskach. W 1968r. zawar≥ zwiπzek ma≥-
øeÒski z W≥adys≥awπ Droødø z Domatkowa, 
rÛwnieø nauczycielkπ z wykszta≥cenia. Pod 
koniec lat 80-tych Franciszek Tetlak powrÛci≥ 
do Niwisk na stanowisko dyrektora szko≥y 
podstawowej. W 1994r. przeszed≥ na eme-
ryturÍ. 

H. D.

Franciszek Tetlak - nauczyciel - nie øyje
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TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ I REASEKURACJI S.A.

ROK ZA£O¯ENIA 1920

OFERUJEMY OCHRONÊ UBEZPIECZENIOW¥:

,  ¯ycia Twojego i Bliskich
    ,  Twoich finansów
         ,  Domu, mieszkania
              ,  Samochodu
                   ,  W czasie podró¿y
                       ,  Firmy
                            ,  Gospodarstwa rolnego

PRZYJD LUB ZADZWOÑ, POZNASZ CENÊ  
I ZAKRES NASZYCH UBEZPIECZEÑ!

NASZ ADRES:

36-100 Kolbuszowa, ul. Koœciuszki 12 
(obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 22 71 588, 22 70 520, fax 22 70 521
e-mail: zp@plusnet.pl

Miejsce 
na Twoją 
reklamę!!!

w 
"Przeglądzie 

Kolbuszowskim"
WIADOMOŒÆ:  

TEL. 017/ 22 73 658, 22 71 456,  
22 72 726, 22 73 564.

Hurtownia  
"AGA"

Na to CiÍ staÊ! Najniøsze ceny!

Hurtownia  
"AGA"
i SKLEP FIRMOWY

SAMOOBS£UGOWY
zapraszajπ PaÒstwa na codzienne zakupy  
artyku≥Ûw spoøywczych i przemys≥owych

oraz do BARU "MIå"
Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7 

(dawny plac manewrowy nauki jazdy LOK)
Czynny od 700 - 2000, w sob. 700- 1500

Z a p r a s z a m y
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"Fresh"

 r Czyszczenie dywanÛw i wyk≥adzin 
 r Czyszczenie tapicerki samochodowej         
 r Czyszczenie tapicerki meblowej (fotele, kanapy, naroøniki)
 r Mycie okien oraz innych oszklonych  powierzchni
 r Sprzπtanie  pomieszczeÒ  biurowych, mieszkaÒ, magazynÛw, 

hal , sklepÛw  itp. 
 r Nak≥adanie pow≥ok sta≥ych (akryl, polimer, krystalizacja)
 r Sprzπtanie   poremontowe i budowlane
 r Czyszczenie posadzek, p≥ytek, kostki brukowej, ogrodzeÒ, 

elewacji budynkÛw, PCV 
 r Dzienny serwis sprzπtajπcy (uzupe≥niamy materia≥y sanitarne 

ñ papier, rÍczniki papierowe, myd≥o w p≥ynie itp.)

"Fresh"
 - SERWIS  SPRZ•TAJ•CY -

ul. Tarnobrzeska 74, 36-100 Kolbuszowa
 tel: 0 507 014 005, 0 501 456 002 

  fax: 017/ 227-12-73, e-mail: fresh03@go2.pl

ZAPRASZAMY DO WSP”£PRACY
CZYSZCZENIE   JEST   NASZYM   ZADANIEM

Oferujemy:

   MYCIE , CZYSZCZENIE  - zimna woda, 
ciep≥a woda,  para (0-150oC)
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SUPER OFERTA
q regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym urzπdzeniu komputerowym firmy BEISSBARTH

BEZP£ATNIE:
 q sprawdzimy pe≥nπ geometrie zawieszenia pojazdu - przy zakupie 4 szt. opon dotyczy rÛwnieø naszego centrum 

serwisowego ogumienia - (Plac GS Kolbuszowa), tel. 22 74 359
 q zatankowanie 5 l gazu lub umycie swojego samochodu w myjni samochodowej -

po wykonaniu okresowego badania technicznego.

OFERUJEMY PE£NY ASORTYMENT ARTUKU£”W BRANØY ELEKTRYCZNEJ DLA: 
r  BUDOWNICTWA   r PRZEMYS£U   r  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

 PROWADZIMY SPRZEDAØ DETALICZN• :
 r OSPRZ T INSTALACYJNY
 r KABLE, PRZEWODY
 r ELEKTRONARZ DZIA
 r LAMPY I ØYRANDOLE
 r CHEMIA BUDOWLANA

SUPER OFERTA SPRZEDAØ  KOMPLETNYCH NAP D”W  BRAM UCHYLNYCH  
I PRZES”WNYCH  1500 PLN

SUPER PROMOCJA! DLA KLIENT”W INDYWIDUALNYCH PRZY ZAKUPACH POWYØEJ 100 z≥
ATRAKCYJNE TOWARY "ZA GROSZE"

R. Ozimek i WspÛlnicy Sp. j.

KOLBUSZOWA  ul. Handlowa 3, 36-100 KOLBUSZOWA
tel. (017) 22-73-685, (017) 74-44-599, tel./fax 22-71-998

konto: ING BANK åL•SKI S.A. O/RZESZ”W 10501562-2263143337,    NIP 814-00-01-067

ODDZIA£ RZESZ”W ul. Okulickiego 18, 35-206 RZESZ”W
tel./fax (017) 863-58-58

STACJA KONTROLI POJAZD”W
Kolbuszowa GÛrna 275, tel./fax 017/ 22 73 466,  0 601 59 68 47

Czynne:
poniedz. piπtek - 800 - 1800, sobota 800 - 1400

BADANIA TECHNICZNE - PRZEGL•DY REJESTRACYJNE
q samochody osobowe - dostawcze do 3,5 t 
q ciπgniki rolnicze
q samochody z instalacjπ gazowπ, - motocykle

OFERUJEMY:
q czÍúci zamienne do samochodÛw krajowych i zagranicznych
q klocki hamulcowe
q szczÍki
q elementy zawieszenia i uk≥adÛw kierowniczych
q t≥umiki
q amortyzatory - Wymiana Gratis
q oleje: SHELL WYMIANA GRATIS!!!
  BP WYMIANA GRATIS!!!
q filtry oleju i powietrza
q kompleksowπ diagnostykÍ pojazdÛw
q naprawy, regulacje - na miejscu.

Tylko u nas!!!
Serwis klimatyzacji samochodowych

r uzupe³nianie gazu
r czyszczenie instalacji klimatyzacyjnych

r filtry do wk³adów klimatyzacji 
samochodowych
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Tel. 2271666, 2271962, Fax 2271465
OFERUJEMY US£UGI:         Badania techniczne pojazdÛw:
                                             Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16,  sobota 7 - 13
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciπgniki rolnicze
Samochody z instalacjπ gazowπ - motocykle 
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY
q naprawy samochodÛw osobowych i ciÍøarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodÛw ciÍøarowych, TIR,  maszyn i ciπgnikÛw rolniczych oraz samocho-
dÛw osobowych q profesjonalne urzπdzenia i materia≥y.

Wymiana i sprzedaø olejÛw silnikowych, przek≥adniowych, hydraulicznych.
         Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 17, sobota 7 - 13

Us≥ugi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowy≥adowawczymi
Stacja paliw prowadzi sprzedaø

     Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q Oleju napÍdowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN P£OCK q akcesoria q oleje silnikowe q przek≥adniowe 

q p≥yny niezamarzajπce do uk≥adÛw ch≥odzenia q sznurki do pras samozbierajπcych itp.

 q Sprzedaø materia≥Ûw budowlanych: cement, wapno, ceg≥a, piasek, øwir.

Informujemy, øe od 1 listopada 2002r. sprzedaø wÍgla i koksu przeniesiona zosta≥a z rampy PKP 

na teren zajezdni STW ul. Handlowa 2.

W ciπg≥ej sprzedaøy wÍgiel orzech, kostka i koks - dowÛz do 3 km. Gratis

Stosujemy: niskie ceny z moøliwoúciπ negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdü nasze ceny!!! 

Art. Papiernicze i Biurowe
Kolbuszowa, ul. Piekarska 11 

Oferuje:
 q artykuły biurowe, szkolne 

 q papier komputerowy, rolki do kas fiskalnych DRESCHER

 q materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, ksera 
(tonery, atramenty, aplikatory, taœmy barwią�ce)

 q druki akcydensowe

 q papiery: POLSPED, POLLUX i inne

 q przybory do pisania

ZAPRASZAMY:
pon. – pt. 900 – 1700, sob. 800 – 1300

tel. 22 72 815
Pełna obsługa biur i urzędów z dostawą  na miejsce.

P  
 


poleca:

F.U.H. STOLREM 
Mazur Ryszard

36-100 Kolbuszowa, ul. Sawy 14

tel. 0 17 2273 200,  kom. 0605 281968

ZAKRES US£UG: 
    q przygotowanie pod≥oøa, 
    q uk≥adanie oraz renowacja parkietÛw,
    q bezpy≥owe szlifowanie parkietÛw oraz pod≥og
    q lakierowanie-polerowanie,
    q montaø schodÛw, barierek,
    q montaø paneli úciennych oraz  pod≥ogowych,

z a p r a s z a m y  
NISKIE CENY!!!

S  T  W - rok powstania 1965
SP”£DZIELNIA  TRANSPORTU WIEJSKIEGO ODDZIA£ W KOLBUSZOWEJ

aks
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36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Wiktora 15 

tel./fax  (0-17) 22 73 047, kom. 0 501 237 083
Zapraszamy na zakupy hurt-detal oferujπc w cenach konkurencyjnych:

q p≥ytki ceramiczne q kleje q korek úcienny i posadzkowy
Czynne od poniedzia≥ku do soboty od 700 - 1700

Ponadto oferujemy beton z transportem. 1

2

3

4

1
3

2

4

  
    (boczna Pi≥sudskiego, tel. (0-17) 2273 241, 

tel./fax (0-17) 2273 240, www.pakfol.pl, e_mail: pakfol@pakfol.pl
Oferuje do sprzedaøy:

q rekawy foliowe LDPE, - HD bezbarwne - kolorowe q taúmy foliowe 
LDPE - HD bezbarwne q tasmy foliowe LDPE - termokurczliwe  

q worki fliowe LDPE - HD q worki na úmieci q torby reklamowe LDPE 

ZEGARMISTRZ - DORABIANIE  KLUCZY
 " Super Czas''  Stanis≥aw Jadach

36 - 100  Kolbuszowa ul. 11 - Listopada  13 obok Starostwa, tel. (0-17) 22 74 096.
 Sprzedaø: zegarÛw, zegarkÛw, budzikÛw, kalkulatorÛw i innego asortymentu.

 Gwarantujemy wysokπ  jakoúÊ i dobre ceny

Oferuje:

TRANS-KOP BUD - TRANS

 q materia≥y budowlane
 q masa betonowa na stropy  
     i  fundamenty
 q skup z≥omu
 q kasacja pojazdÛw  
     samochod.
 q serwis wymiany opon

Z a p r a s z a m y  
poniedzia≥ek - piπtek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00
tel. 017/ 22 73 108, 22 71 622


    
     

Kolbuszowa, ul. Krakowska 72Kolbuszowa, ul. Krakowska 72

Oferuje:
 r wÍgiel kostka  - 460 z≥
 r wÍgiel orzech  - 440 z≥
 r wÍgiel groszek  - 295 z≥
 r wÍgiel mia≥   - 260 z≥
 r drewno budowlane 

 r opa≥owe i tarcica

Z a p r a s z a m y  
poniedzia≥ek - piπtek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00
tel. 017/ 22 73 108, 22 71 622
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CENTRUM HANDLOWE

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

Do Pañstwa dyspozycji:
 r DOLNA KONDYGNACJA: q AGD q RTV q Art. Elektryczne q 1001 Drobiazgów (serwisy obiadowe, 

sztuæce, plastiki itp.) q Kwiaciarnia q Pasmanteria)

PARTER:  q Art. Spo¿ywcze q Chemia gospodarcza q Us³ugi Foto q Kantor Wymiany Walut q Bankomat, 
 q NOWO OTWARTE STOISKO MONOPOLOWE (DUZY WYBÓR NISKIE CENY)

I PIÊTRO:  q Odzie¿ damska i mêska q Obuwie damskie i mêskie q Zabawki, kosmetyki q Pami¹tki okoliczno-
œciowe

q Rozlewnia Perfum q Art.szkolne i papiernicze q Œwiat dziecka q Sklep muzyczny q Bi¿uteria q Ekopralnia

II PIÊTRO: q Specjalistyczne gabinety lekarskie q Badania USG q EKG q Gabinet Ginekologiczny q Gabinet 
Rehabilitacyjny (Fizykoterapii) q Gabinet Pielêgniarski q Analityka



23przeglπd KOLBUSZOWSKINr 135

Firma Handlowo-Us≥ugowa ZET - BUD  Zbigniew Pastu≥a

r        

r   

r     

r     

r   

r     

r    

          

       

ZAPRASZA i  OFERUJE:

"G. B. SYSTEM" Grzegorz Bajor, Kolbuszowa 

NOWOCZESNE  STOLARSTWO
SCHODY - z drewna litego

q typowe q nietypowe  
q krêcone q giête

 q POMIAR q PROJEKT q WYKONAWSTWO  
q MONTA¿

DREWNIANE ELEMENTY  
MA³EJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

q altany ogrodowe q pergole

MALOWANIE DACHÓW
mycie i antykorozja

q prace wysokoœciowe na linach 
alpinistycznych - uprawnienia.  

mycie, czyszczenie

zimna woda, ciep³a woda, para (0-1500C)

MYCIE
 q  elewacji budynków q  sidingu  

q  dachów q kostki brukowej q  ogrodzeñ  
q  przygotowywanie powierzchni  

przed malowaniem

MALOWANIE, KONSERWACJA: 
q kominy q  wie¿e q  maszty  

q  konstrukcje 
nietypowe - trudnodostepne

ul. Pi³sudskiego 39 tel. 017/ 227 00 99, fax 017/ 227 00 94, 0 606 970587



                  

Pl. Wolnoúci 59, 36-100 Kolbuszowa 
tel./fax 22 73 402, 22 74 730

Oferuje:

KOLUMBUS
Biuro Podró¿y

 

v akcesoria samochodowe
v czÍúci zamienne do samochodÛw 

krajowych i zagranicznych



tel. (0-17) 227 51 11,   gsm 0 601 836 495

          
           

 , wczasy , wycieczki  , bilety autokarowe 
- krajowe i miÍdzynarodowe  

, bilety lotnicze - krajowe  
i miÍdzynarodowe , ubezpieczenia   

, XERO
Zapraszamy w godz. 900-1700

w soboty  900-1300

przy zakupie:
AMORTYZATOR”W, T£UMIK”W, OLEJ”W I FILTR”W - WYMIANA GRATIS!

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

Sprzedaø detaliczna
Oferujemy czÍúci zamienne i akcesoria do samochodÛw 

krajowych, zachodnich i japoÒskich

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 017/ 227 28 00, 227 58 00

Czynne w godz. 7.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 13.00

WARSZTAT SAMOCHODOWY

przy zakupie:
MONTAØ KLOCK”W, SZCZ K LUB TARCZY HAM. - TYLKO 10 Z£.

Oferujemy:
r naprawÍ zawieszenia
r naprawÍ uk≥adu hamulcowego
r wymianÍ amortyzatorÛw
r wymianÍ klockÛw, szczÍk i tarcz hamulcowych
r wymianÍ olejÛw, filtrÛw
r wymianÍ t≥umikÛw
r toczenie tarcz i bÍbnÛw hamulcowych

Kolbuszowa, ul. Jana Paw≥a II 6 ìManhattanî 

0 603 189 600


