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MIESI CZNIK POWIATOWY

Zasi³ek przedemerytalny przys³ugiwa³ osobom, które spe³nia³y wa-
runki do uzyskania statusu bezrobotnego z prawem do zasi³ku, oraz legi-
tymowa³y siê sta¿em pracy upowa¿niaj¹cym do emerytury, po spe³nieniu
nastêpuj¹cych warunków: dla kobiet 30 lat pracy lub 25 lat pracy, w tym
co najmniej 15 lat w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charak-
terze; dla mê¿czyzn 35 lat pracy lub 30 lat pracy, w tym co najmniej 15 lat

w warunkach szkodliwych lub w szczególnym
charakterze.

Wysoko�æ zasi³ku wynosi³a 120%
kwoty zasi³ku dla bezrobotnych lub na te-
renie zagro¿onym wysokim bezrobociem
strukturalnym 160% kwoty tego¿ zasi³ku.

�wiadczenia przedemerytalne
otrzymywa³y osoby, które spe³nia³y wa-
runki do uzyskania statusu bezrobotne-
go z prawem do zasi³ku oraz legitymo-
wa³y siê sta¿em pracy uprawniaj¹cym
do emerytury, a jednocze�nie osi¹gnê-
³y wiek co najmniej 58 lat dla kobiet i
63 lata dla mê¿czyzn lub 55 lat dla ko-
biet i 60 lat dla mê¿czyzn z którymi roz-
wi¹zano stosunek s³u¿bowy z przyczyn

Kolbuszowski Rynek po zmroku...         Fot. Jaros≥aw Hrycyszyn

W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych
Musimy zmieniÊ ustawÍ o bezrobociu!
Stan prawny przed 31 grudnia 2001 roku:

cd. na str. 2

W³adze powiatu w komplecie
Podczas wyborÛw samorzπdowych  w dn. 27 paüdziernika 2002

r. o mandaty radnych w 19-osobowej Radzie Powiatu w Kolbuszo-
wej II kadencji ubiega≥o siÍ 124 kandydatÛw w czterech okrÍgach
wyborczych: Nr 1. Miasto i gmina Kolbuszowa (7 mandatÛw), Nr
2. Gminy Cmolas - RaniøÛw (5 mandatÛw), Nr 3. Dzikowiec - Niwi-
ska (4 mandaty), Nr 4. Gmina Majdan KrÛlewski (3 mandaty).

OG£OSZENIE
Uprzejmie informuje siÍ, øe z dniem 31 stycznia 2003 r.
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zmieni≥o swojπ

siedzibÍ:

Aktualny adres i telefon:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10 (obok dworca PKS),

36-100 Kolbuszowa, tel. (0-17) 22-75-872 lub 22-75-857
fax (0-17) 22-71-523

NOWA SIEDZIBA
STAROSTWA

SkoÒczy≥y siÍ wreszcie problemy lokalowe Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej. W ostatnich dniach stycznia br. pra-
cownicy administracji Starostwa przeprowadzili siÍ do nowe-
go okaza≥ego budynku usytuowanego tuø przy stacji PKS.

cd. na str. 9

cd. na str. 10
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Boles≥aw Zio≥o urodzi≥ siÍ 06.01.1928 roku
w Wielowsi powiecie Tarnobrzeskim. Do Szko≥y
Podstawowej SS Dominikanek uczÍszcza≥ w
Wielowsi. UkoÒczy≥ jπ w czasie okupacji i w
tajnym nauczaniu ukoÒczy≥ dwie klasy gimna-
zjum. W 1946 roku ukoÒczy≥ Gimnazjum OgÛl-
nokszta≥cπce w Tarnobrzegu. Zaú 1948 roku
ukoÒczy≥ Liceum OgÛlnokszta≥cπce im. Hetma-
na Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu klasÍ o
profilu matematyczno-fizycznym. Przez rok
czasu pracowa≥ w rejonowym UrzÍdzie Likwi-
dacyjnym w Tarnobrzegu. W 1949 roku zda≥
egzamin na Wydzia≥ Lekarski Uniwersytetu
JagielloÒskiego w Krakowie, jednak musia≥
odbyÊ zasadniczπ s≥uøbÍ wojskowπ w Oficer-
skiej Szkole Broni Pancernej w Elblπgu. Po
rocznym szkoleniu wojskowym pozwolono na
rozpoczÍcie studiÛw. W czasie studiÛw by≥ wy-
k≥adowcπ  w Wojskowym Studium  Akademii
Medycznej w Krakowie .

Od 16 czerwca 1955 roku po ukoÒczeniu
studiÛw rozpoczπ≥ pracÍ w Szpitalu Powiato-
wym w Kolbuszowej na stanowisku asystenta
Oddzia≥u Chirurgii. W 1963 roku zosta≥ zastÍp-
cπ Ordynatora Oddzia≥u Chirurgii Szpitala
Powiatowego w Kolbuszowej. Po úmierci dr
Stanis≥awa Krzaklewskiego w 1974 zosta≥ Or-
dynatorem Oddzia≥u Chirurgii OgÛlnej i funk-
cjÍ tÍ pe≥ni≥ do chwili przejúcia na emeryturÍ
1995 roku.

W 1964 roku z≥oøy≥ egzamin specjalizacyj-
ny na I stopieÒ specjalizacji z chirurgii ogÛlnej,
zaú w 1969 roku po zdanym egzaminie uzyska≥
tytu≥ specjalisty II stopnia.

W tym teø roku uzyska≥ awans na stopieÒ
Kapitana Korpusu Osobowego OficerÛw S≥uø-
by Zdrowia.

Od chwili podjÍcia pracy pe≥ni≥ wiele funk-
cji kierowniczych. Kolejno: Kierownik  Punktu
Krwiodawstwa, Kierownik Pogotowia Ratun-
kowego, Kierownik Ambulatorium Powiatowe-
go MSW / do 1991 roku/, Powiatowego Wydzia-
≥u Zdrowia /od 1961 roku do 28.02.1971/, oraz
Dyrektorem ZOZ w Kolbuszowej / od
01.03.1971. do koÒca 1974 roku/. By≥ teø cz≥on-
kiem OkrÍgowej Komisji Kontroli Zawodowej
przy UrzÍdzie WojewÛdzkim w Rzeszowie. Za
wk≥ad pracy w≥oøonej w organizacjÍ s≥uøby
zdrowia na terenie powiatu Kolbuszowskiego
uzyska≥ wiele odznaczeÒ i medali.  Zmar≥
25.12.2002r.

Wspomnienie
Wszyscy, ktÛrzy  przyszli w sobotnie po-

po≥udnie poøegnaÊ na cmentarzu kolbuszow-
skim dr Boles≥awa Zio≥Í chcieli w ten sposÛb
doceniÊ trud jego øycia, ktÛre poúwiÍci≥ kolbu-
szowskiej s≥uøbie zdrowia. DziÍki jego zaanga-
øowaniu, dzia≥aniom na forum samorzπdowym,
wespÛ≥ z takimi osobami jak dr Stanis≥aw Krza-
klewski czy pan Micha≥ £agoda  zosta≥ wybu-
dowany i oddany do uøytku w 1973 roku obec-
ny g≥Ûwny budynek szpitala. To w czasie jego
nadzorowania powiatowπ s≥uøbπ zdrowia po-
wsta≥y izby porodowe w Cmolasie, Lipnicy i So-
ko≥owie. Rozbudowywano Oúrodki Zdrowia. Po-
piera≥ teø i przyczyni≥ siÍ do powstania Oddzia-
≥u Urologii w Kolbuszowej.

Licznie obecni na pogrzebie lekarze i pie-
lÍgniarki w przedziale wiekowym 30 - 55 lat to
uczniowie sztuki lekarskiej i opieki pielÍgniar-
skiej nad pacjentem, ktÛrπ od niego pobierali-
úmy w trakcie staøy, specjalizacji czy szkoleÒ
prowadzonych w Oddziale Chirurgii przez dr
Boles≥awa Zio≥Í. By≥ lekarzem wszechstronnie
wyszkolonym w zakresie diagnostyki i leczenia
chorÛb przewodu pokarmowego, tarczycy i chi-
rurgii urazowej. åledzπcy wszystkie nowoúci
medyczne, otwarty na nowe metody diagno-
styczne i lecznicze. BÍdπc  juø na emeryturze
by≥ na bieøπco z tym, co nowego w medycynie,
interesowa≥ siÍ pracπ Oddzia≥u i szpitala. Kaø-
dego z nas uczy≥ rozmowy z pacjentem, podkre-
úla≥ potrzebÍ walki z bÛlem pooperacyjnym i
ciπgle przypomina≥ nam o humanizmie zawo-
du lekarza i pielÍgniarki. Zawsze s≥uøy≥ pomo-
cπ i radπ, jego diagnozy by≥y trafne, potrafi≥ wy-
bieraÊ najbardziej korzystnπ terapiÍ dla chore-
go. Jeøeli zas≥uøyliúmy na naganÍ, zawsze w
cztery oczy ruga≥ nas, pokazujπc jednoczeúnie
jak mamy postÍpowaÊ w przysz≥oúci. By≥ cz≥o-
wiekiem bezkompromisowym, w czasach, kie-
dy odwaga nie by≥a tak tania jak dziú, potrafi≥
przeciwstawiÊ siÍ Ûwczesnej w≥adzy. Nieraz
stawia≥ na szali swÛj autorytet i stanowisko,
aby osiπgnπÊ cel o s≥usznoúci, ktÛrego by≥ prze-
konany. Bez wzglÍdu na piastowane stanowi-
sko czu≥ siÍ przede wszystkim lekarzem.

Takim w≥aúnie  Cz≥owiekiem: kompetent-
nym, øyczliwym pacjentom i kolegom, bezkom-
promisowym i uczciwym pozostanie w naszej
pamiÍci.

 Pracownicy Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej

Drogiej Koleøance

Ewie ZIO£O-DZIOPAK
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

z powodu úmierci

TATY
sk≥adajπ

Koleøanki i Koledzy
Szpitala

w Kolbuszowej

Z g≥Íbokim øalem øegnamy
kolegÍ

Lek. med.

BOLES£AWA ZIO£O
Cz≥owieka dobrego serca,

ogromnej wiedzy medycznej
i doúwiadczenia, niezaleønego

w poglπdach i czynach,
bezkompromisowego,
wiernego w przyjaüni

Chirurdzy Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej

Nie moøemy wyraziÊ zgody na to øeby oso-
by o tak d≥ugim staøu pracy, ktÛre w obec-
nej sytuacji spo≥eczno-gospodarczej nie
majπ szans na zatrudnienie, pozbawiono
szans na podstawowe potrzeby øyciowe.
Sytuacja gospodarcza kraju nie moøe
usprawiedliwiaÊ naruszania przez PaÒ-
stwo konstytucyjnie zagwarantowanego
prawa do eliminowania bezpieczeÒstwa
socjalnego.

Zbieranie podpisÛw udzielajπcych po-
parcia w/w Inicjatywie Obywatelskiej od-
bywaÊ siÍ bÍdzie w lokalu MKK "Solidar-
noúÊ" w Kolbuszowej przy ul. Janka Byt-
nara 1 w kaødy wtorek, úrodÍ i czwartek
w godzinach od 15.00- 18.00.

Serdecznie zapraszamy.

W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych
dotyczπcych zak≥adu pracy, a posiadajπcymi
staø pracy odpowiednio 35 lat dla kobiet i 40
lat mÍøczyzn lub z ktÛrymi rozwiπzano sto-
sunek pracy w zwiπzku z niewyp≥acalnoúciπ
pracodawcy, gdy w roku poprzedzajπcym
zwolnienie osiπgnÍ≥y okres uprawniajπcy do
emerytury wynoszπcy 34 lata staøu pracy
dla kobiet i 39 lat dla mÍøczyzn.

WysokoúÊ úwiadczenia wynosi≥a 90%
kwoty przysz≥ej emerytury.

Obecny stan prawny (po 31 grud-
nia 2001r.):

Po zmianach dokonanych przez koali-
cjÍ SLD-UP-PSL zosta≥ ca≥kowicie zlikwi-

dowany zasi≥ek przedemerytalny, nato-
miast wysokoúÊ úwiadczenia przedemery-
talnego zosta≥a obniøona do 80% przysz≥ej
emerytury i jednoczeúnie wprowadzono
ograniczenie maksymalnej wysokoúci
úwiadczenia do poziomu dwÛch zasi≥kÛw
dla bezrobotnych.

Rady MinistrÛw pozbawiono upraw-
nienia do skracania okresu niezbÍdnego
do otrzymania úwiadczenia przedemery-
talnego.

Co chcemy zmieniÊ:
Projekt ustawy przygotowany przez

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej zak≥ada przywrÛcenie stanu
prawnego sprzed 31 grudnia 2001roku.

cd. ze str. 1
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Mimo, iø jest pan radnym po raz
pierwszy to naleøy pan do grona rad-
nych, ktÛrzy moøna by powiedzieÊ "z
niejednego pieca chleb jedli". Jak pan
ocenia dotychczasowe trzy miesiπce
pracy Rady?

- Do wyborÛw startowa≥em z listy Ligi
Polskich Rodzin. W moim programie wy-
borczym stawia≥em sobie za zadanie pracÍ
w Radzie dla dobra spo≥eczeÒstwa naszej
gminy oraz przeciwstawianie siÍ wszelkim
manipulacjom, a rÛwnoczeúnie dzielenie siÍ
pe≥nπ i rzeczywistπ informacjπ na temat
pracy Rady wszelkimi moøliwymi dostÍp-
nymi dla mnie úrodkami. Patrzπc na pracÍ
Rady przez pryzmat minionych trzech mie-
siÍcy zaskoczeniem dla mnie by≥o to, øe
przed ukonstytuowaniem siÍ Rady w≥aúci-
wie wszystkie role zosta≥y wczeúniej rozda-
ne poza naszymi plecami. Rada w swojej
znikomej wiÍkszoúci zatwierdzi≥a tylko for-
malnie to co zosta≥o wczeúniej ustalone.
By≥y to regu≥y gry znane tylko wtajemni-
czonej grupie radnych. Bulwersujπcπ spra-
wπ by≥o dla mnie przygotowane g≥osowanie
na przewodniczπcego Rady Gminy. Takie
g≥osowanie wg prawa ma byÊ tajne, nato-
miast to czym nas prÛbowano uraczyÊ nie
mia≥o nic wspÛlnego z tajnoúciπ, gdyø przy-
gotowane karty do g≥osowania by≥y ponu-
merowane i rozdane wg zajmowanego miej-
sca, tak øe z ≥atwoúciπ moøna by≥o zidenty-
fikowaÊ kto jak g≥osowa≥. TwÛrcom tak
przygotowanej metody g≥osowania widocz-
nie zaleøa≥o na znajomoúci kto jak g≥osowa≥.
Dopiero moja interwencja udaremni≥a prze-
prowadzenie tak przygotowanego g≥osowa-
nia. Karty zosta≥y zwrÛcone i pomieszane.
Nastπpi≥o g≥osowanie, w wyniku ktÛrego
Stanis≥aw Sukiennik z TrzÍsÛwki otrzyma≥
8 g≥osÛw, a Krzysztof Sochacki 7 g≥osÛw.
NastÍpnie odby≥o siÍ g≥osowanie na wice-
przewodniczπcych. Zostali nimi Kazimiera
Skowron w pierwszym g≥osowaniu, oraz
Stanis≥aw Piotrowski w nastÍpnym g≥oso-
waniu. PragnÍ nadmieniÊ øe podczas g≥oso-
wania na drugiego wiceprzewodniczπcego
zachowanie Komisji Skrutacyjnej, ktÛrej
przewodniczy≥a pani ... by≥o øenujπce, zg≥o-
si≥em votum nieufnoúci i komisja ta zosta-
≥a odwo≥ana.

Wed≥ug pana wypowiedzi niektÛre
funkcje w Radzie zosta≥y wczeúniej roz-
dane, g≥osowanie by≥o tylko sprawπ for-
malnπ. Jak widaÊ demokracja jest rÛø-
nie rozumiana. Czasem wiÍksze przebi-
cie majπ kumoterskie ustalenia niø to
co przewidziane jest ustawπ. Jak wy-
glπda≥ wybÛr komisji sta≥ych?

- WybÛr komisji sta≥ych mia≥ podobny
charakter. Wszystko odby≥o siÍ wed≥ug
wczeúniej przygotowanego scenariusza.
G≥osowanie by≥o juø tylko sprawπ formal-
nπ:

Komisja Rewizyjna - Z. Janus, K. £a-
goda, H. Macina, T. Kasza, R. BoroÒ

Zosta≥em przeg≥osowany ...
Z Tadeuszem Kaszπ - radnym Rady Gminy w Cmolasie -  rozmawia Zbi-
gniew Olszowy.

Komisja Regulaminowa - K. Sochacki,
J. Mazur, R. Sukiennik, K. Skowron, T.
Szostak

Komisja Zdrowia - K. Skowron, W.
Rzeszutek, St. Piotrowski, T. JagodziÒski

Komisja Budøetowa - T. JagodziÒski,
R. Sukiennik, St. Piotrowski, Z. Bogacz, K.
Sochacki.

Jak wyglπda≥a interesujπca dla
mieszkaÒcÛw sprawa uchwalenia pobo-
rÛw wÛjta i diet radnych?

- Po z≥oøeniu úlubowania przez pana
wÛjta wobec Rady Gminy nastπpi≥o ustale-
nie jego wynagrodzenia. G≥os zabra≥a pani
Sekretarz, ktÛra zaproponowa≥a podwyøkÍ
dotychczasowego uposaøenia o 4 % tj. do
wysokoúci 5.990 z≥. Rada przeg≥osowa≥a tÍ
propozycjÍ przy czterech g≥osach wstrzy-
mujπcych siÍ. NastÍpnie przedstawi≥a wy-
sokoúÊ dotychczasowego uposaøenia dla
przewodniczπcego Rady i zaproponowa≥a
podwyøkÍ o 1 % tj. do wysokoúci 768 z≥.
miesiÍcznie. Rada wiÍkszoúciπ g≥osÛw po-
par≥a tπ propozycjÍ. W kolejnym punkcie
przewodniczπcy Rady przedstawi≥ sprawÍ
diet radnych. Zapyta≥, czy pozostajπ na tym
samym poziomie jak dotychczas, czy nale-
øy je podwyøszyÊ. Pan K. S. zawnioskowa≥
o podwyøszenie czemu siÍ sprzeciwi≥em,
gdyø chcia≥em, aby diety radnych pozosta-
≥y w dotychczasowej wysokoúci. Wniosek
pana K. S.  zosta≥ poddany pod g≥osowanie
i niestety przeszed≥ wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
Przeciw podwyøce o 1 % g≥osowa≥o czterech
radnych. Diety zosta≥y uchwalone na nastÍ-
pujπcym poziomie: za obecnoúÊ na sesji 144
z≥., za uczestnictwo w posiedzeniach komi-
sji dla przewodniczπcego ok. 160 z≥., dla po-
zosta≥ych cz≥onkÛw komisji 120 z≥.

Na tej sesji rozpatrzono jeszcze spra-
wÍ zmian w budøecie. Proponowano pod-
wyøkÍ za odprowadzanie úciekÛw o 20 gr.
czemu siÍ sprzeciwi≥em. Sprzeciw zosta≥
przeg≥osowany i przyjÍto nastÍpujπce ceny:
1,45 z≥. za kubik úciekÛw, a cena wody zo-
sta≥a podwyøszona o 8 gr. + VAT za kubik
wprowadzono rÛwnieø podatek od posiada-
nia psÛw w wysokoúci 10 z≥. na rok.

Czy by≥y rozpatrywane wnioski od
mieszkaÒcÛw i instytucji o dofinanso-
wanie. Jeøeli tak to jak wyglπda≥ po-
dzia≥ úrodkÛw na poszczegÛlne zada-
nia?

- 20 grudnia odby≥o siÍ wspÛlne posie-
dzenie wszystkich komisji sta≥ych. Rozpa-
trzono przeprowadzenie zmian w budøecie
dotyczπce: 1. - ochrony zabytkÛw, 2. - kul-
tury (wp≥ynÍ≥o pismo Rzeszutek M. z proú-
bπ o wsparcie przedstawienia Wesela Ludo-
wego), 3. - ochrony úrodowiska, 4. - Pomo-
cy spo≥ecznej (wp≥ynÍ≥o pismo z Domu Po-
mocy Spo≥ecznej z Cmolasu o dotacjÍ z prze-
znaczeniem na rozbudowÍ).

Wniosek o wsparcie DPS popar≥em i
uzasadni≥em tym, øe jest duøa potrzeba
spo≥eczna na takπ placÛwkÍ nie tylko od

strony osÛb tam przebywajπcych jak rÛw-
nieø od strony moøliwoúci stworzenia no-
wych miejsc pracy (ok. 15 -20) co jest nie-
bagatelnπ sprawπ dla naszej gminy przy
dzisiejszym bezrobociu. Po moim uzasad-
nieniu zosta≥a og≥oszona przerwa, w czasie
ktÛrej zebrali siÍ wszyscy przewodniczπcy
komisji sta≥ych (Sochacki, Skowron, Janus,
JagodziÒski) oraz pan wÛjt i skarbnik gmi-
ny. Ustalili oni co nastÍpuje:
1) KwotÍ 24 tys. z≥. z Ochrony ZabytkÛw

przeznaczyÊ na: koúciÛ≥ek w Cmolasie
10.000, koúciÛ≥ w TrzÍsÛwce 10.000, ko-
úciÛ≥ w Ostrowach Tuszowskich i PorÍ-
bach Dymarskich po 2.000 z≥.

2) Na przedstawienie wesela ludowego -
5.000 z≥.

3) Na ochronÍ úrodowiska - 4.000 z≥.
4) Wniosek o wsparcie finansowe rozbudo-

wy DPS bez odzewu ze wzglÍdÛw tech-
niczno-prawnych. Powyøsze wnioski zo-
sta≥y po przerwie przedstawione
wszystkim cz≥onkom komisji a nastÍp-
nie poddane pod g≥osowanie.

Patrzπc na powyøsze przeg≥osowane
wnioski øal ogarnia, øe wúrÛd nich nie zna-
laz≥ siÍ wniosek o wsparcie finansowe roz-
budowy DPS. Uchwalony budøet Gminy
Cmolas nie zawiera w ogÛle moøliwoúci
tworzenia nowych miejsc pracy. Wiemy
doskonale jakπ rolÍ spo≥ecznπ pe≥ni DPS na
terenie naszej Gminy. Troska o rozwÛj tej
placÛwki nie tylko powinna byÊ sprawπ dy-
rekcji Domu ale rÛwnieø nas radnych ca≥ej
gminy, gdyø pracÍ i opiekÍ w nim znajdujπ
przede wszystkim mieszkaÒcy naszej gmi-
ny.

27 grudnia zwo≥ana zosta≥a trzecia se-
sja czwartej kadencji. W pierwszej czÍúci
zosta≥ przeg≥osowany budøet przy dwuna-
stu g≥osach - za, oraz trzech - wstrzymujπ-
cych siÍ. W drugiej czÍúci sesji tzw. " uro-
czystej" podzieliliúmy siÍ op≥atkiem. Zosta-
≥y z≥oøone rÛwnieø øyczenia panu wÛjtowi
z okazji jego imienin. Wywiπzujπc siÍ z
przedwyborczych obietnic chcia≥bym prze-
kazywaÊ tπ drogπ informacje na temat pra-
cy Rady Gminy i podejmowanych uchwa≥.
Korzystajπc z moøliwoúci pragnÍ przekazaÊ
wszystkim mieszkaÒcom øyczenia obfitego
b≥ogos≥awieÒstwa Boøego i szczÍúliwego
Nowego Roku.

DziÍkujÍ za rozmowÍ
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Øycie i dzia≥alnoúÊ genera≥a Tadeusza hrabiego Tyszkiewicza

Tadeusz Tyszkiewicz (zm. 1852 r.)

Z dziejów kolbuszowskich szkó³ i ich patronówZ dziejów kolbuszowskich szkó³ i ich patronów

Szko≥a Podstawowa Nr 2 im.
Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego w Kolbuszowej

W dniu 27 maja 1975r. , w czasie uro-
czystoúci oddania do uøytku nowej czÍúci bu-
dynku szkolnego, dokonano nadania imienia.
Z inicjatywy pani Gizeli Kunowej, dyrektor-
ki szko≥y, Szko≥a Podstawowa Nr 2 w Kolbu-
szowej otrzyma≥a imiÍ Krzysztofa Kamila
BaczyÒskiego - m≥odego poety i øo≥nierza
Armii Krajowej poleg≥ego w walce z Niemca-
mi 4 sierpnia 1944r. na poczπtku Powstania
Warszawskiego.

Krzysztof Kamil BaczyÒski urodzi≥ siÍ
22 stycznia 1921r w Warszawie w rodzinie in-
teligenckiej. Jego ojciec Stanis≥aw i matka
Stefania z ZieleÒczykÛw byli nauczycielami.
Krzysztof Kamil BaczyÒski wychowany by≥ w
tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Stani-
s≥aw BaczyÒski urodzi≥ siÍ we Lwowie w
1890r. w rodzinie rzemieúlniczej o tradycjach
szlacheckich. W tym mieúcie zdoby≥ wy-
kszta≥cenie i zwolennikiem PPS-u. Stefania
ZieleÒczykÛwna - matka Krzysztofa - by≥a
rÛwnieø cz≥onkiem PPS-u i Stanis≥awa Ba-
czyÒskiego pozna≥a na zjeødze we Lwowie,
pobrali siÍ i zamieszkali w Warszawie.

Zaraz po wybuchu I wojny úwiatowej
Stanis≥aw BaczyÒski wstπpi≥ do LegionÛw. W
1921r. paÒstwu BaczyÒskim urodzi≥ siÍ syn
Krzysztof. By≥ on dzieckiem chorowitym,
sk≥onnym do przeziÍbieÒ. Matka drøa≥a o jego
øycie i uwielbia≥a go. Pracowa≥a jako nauczy-
cielka a nawet zaczÍ≥a pisaÊ podrÍczniki i bajki
dla dzieci. Od poczπtku rozwija≥a u syna za-
interesowanie ksiπøkami. Jego ojciec w 1925r.
pojecha≥ na studia wojskowe do Francji.

Po powrocie do Warszawy zamieszka≥
osobno i zajπ≥ siÍ dziennikarstwem i krytykπ
literatury. Wydawa≥ tygodnik "Wiek XX" i
miesiÍcznik "Europa". Mia≥ swoje øycie, ale
pragnπ≥ byÊ z synem. Dopiero po úmierci te-
úciowej powrÛci≥ do rodziny.

Krzysztof Kamil BaczyÒski uczÍszcza≥
do elitarnego Gimnazjum i Liceum im.Stefa-
na Batorego w Warszawie przy ul. Myúliwiec-
kiej.  By≥a to szko≥a mÍska, do ktÛrÍ uczÍsz-
czali wybitni m≥odzieÒcy tacy jak: Janek
Bytnar, rodem z Kolbuszowej, Aleksy Dawi-
dowski, syn dyrektora fabryki zbrojeniowej w
podwarszawskich Palmirach, Jerzy Masiu-
kiewicz, Jan Wuttke oraz Tadeusz Zawadz-
ki "Zoúka". NaukÍ w "Batorym" Krzysztof
rozpoczπ≥ we wrzeúniu 1933r.. Zosta≥ cz≥on-
kiem druøyny Harcerskiej. Druøyna nosi≥a
nazwÍ 23 Warszawska Druøyna Harcerzy.
Krzysztof mniej niø jego rÛwieúnicy uczÍsz-
cza≥ na harcerskie zbiÛrki, gdyø mia≥ astmÍ
i s≥abe serce. Mia≥ ataki dusznoúci. Matka hi-
sterycznie ba≥a siÍ o niego. W czasie wakacji
wyjeødøa≥ wraz z matkπ  w celach leczniczych
do Bukowiny TatrzaÒskiej i nad morze. On
nie mia≥ øadnych k≥opotÛw z naukπ. Od wcze-
snych lat uk≥ada≥ wierszyki.

Mia≥ dar satyryka i umiejÍtnoúÊ naúla-
dowania, karykaturowania ludzi. W II Rze-
czypospolitej, od 1932r. szko≥Í úredniπ ogÛl-
nokszta≥cπcπ stanowi≥o czteroletnie gimna-
zjum a po nim dwuletnie liceum o profilu hu-
manistycznym, matematyczno-fizycznym,
albo przyrodniczym. We wrzeúniu 1937r.

Krzysztof poszed≥ w swoim "Batory" do li-
ceum humanistycznego. W tym czasie w
Kwaterze G≥Ûwnej Harcerzy dzia≥a≥ m≥ody
zapalony harcerz - Aleksander KamiÒski. On
w≥aúnie w czasie II wojny úwiatowej by≥
wspÛ≥twÛrcπ wojennego tajnego harcerstwa -
"Szare Szeregi". WalkÍ tych m≥odych harce-
rzy z okupantem uwieczni≥ w ksiπøce - "Ka-
mienie na szaniec". cdn.

Halina DudziÒska

Krzysztof Kamil BaczyÒski w latach konspiracji.

Tadeusz Tyszkiewicz by≥ bratem, wcze-
úniej przedstawionego, Jerzego Janusza Tysz-
kiewicza. By≥ rÛwnieø stryjem i ojcem chrzest-
nym Wincentego Fereriusza, dziecka £ucji
Franciszki z Lubomirskich i Jerzego Janusza
TyszkiewiczÛw. Tadeusz Tyszkiewicz urodzi≥
siÍ w 1774r. jako najm≥odszy  z czwÛrki dzieci
kasztelana Stanis≥awa Antoniego i Ewy Bia≥-
≥oczorÛwnej, podstalanki litewskiej. Pierwsze
lata øycia spÍdzi≥ w domu rodzinnym. Uczy≥
siÍ w szkole klasztornej w Wilnie. W okresie
dzieciÒstwa jego starszy brat Jerzy Janusz
Tyszkiewicz by≥ juø pos≥em na Sejm Czterolet-
ni, kuzyni øonaci byli z pannami Poniatowski-
mi, bratanicami krÛla Augusta Poniatowskie-
go. Juø w m≥odoúci Tadeusz Tyszkiewicz po-
zna≥ ludzi dworu polskiego. Jego ojciec chcia≥
uczyniÊ go gospodarzem Balawierzyszek i
Poniemunia, ale pociπga≥a go s≥uøba wojsko-
wa. W patriotycznej atmosferze Ûwczesnej
Warszawy porzuci≥ szko≥Í i wstπpi≥ w wieku
17 lat, jako prosty øo≥nierz, do Gwardii KrÛ-
lewskiej, nazwanej Mirowskπ. Entuzjazmowa≥
siÍ sprawami reform i Konstytucjπ 3 Maja. W
Gwardii Mirowskiej awansowa≥ na kaprala,

potem na sierøanta. Gdy wiosnπ 1792r. zdra-
dzieccy magnaci zawiπzali w Targowicy kon-
federacjπ przeciwko Konstytucji 3 Maja, Tade-
usz Tyszkiewicz wyda≥ olbrzymiπ sumÍ pieniÍ-
dzy i zorganizowa≥ swojπ chorπgiew do walki
z Targowiczanami i Rosjanami. Tadeusz by≥
wÛwczas ze swojπ chorπgwiπ u boku ksiÍcia
JÛzefa Poniatowskiego, dowÛdcy armii pol-
skiej. Gdy krÛl przystπpi≥ do Targowicy i Po-
lakam kaza≥ z≥oøyÊ broÒ, Tadeusz to g≥Íboko
przeøy≥. Zwolni≥ siÍ z wojska, chociaø krÛl
awansowa≥ go do z chorπøego na rotmistrza.
Mocno przeøy≥ II rozbiÛr Polski. WrÛci≥ do
domu. Tymczasem patrioci polscy przygotowy-
wali wybuch powstania koúciuszkowskiego.
Gdy w kwietniu 1794r. wybuch≥o powstanie,
Tadeusz Tyszkiewicz pojawi≥ siÍ w Wilnie,
gdzie dzia≥alnoúÊ powstaÒczπ organizowa≥
Jakub JasiÒski. W lipcu wraz z JasiÒskim Ta-
deusz Tyszkiewicz na rozkaz Koúciuszki przy-
by≥ do Warszawy. Tadeusz Koúciuszko awan-
sowa≥ JasiÒskiego do stopnia genera≥a, Tade-
usza Tyszkiewicza do stopnia kapitana i po-
leci≥ im obronÍ Warszawy. Pierwsze ataki
Rosjan na WarszawÍ zosta≥y odparte. W paü-

dzierniku Koúciuszko wyruszy≥ w kierunku
Rosjan i pod Maciejowicami  Koúciuszko dosta≥
siÍ do niewoli rosyjskiej. W walkach w obro-
nie Warszawy poleg≥ JasiÒski a jego adiutant
Tadeusz Tyszkiewicz zosta≥ ranny. Rosjanie
urzπdzili rzeü Pragi, prawobrzeønej dzielnicy
Warszawy. Tadeusz Tyszkiewicz przedosta≥
siÍ dziÍki øo≥nierzowi Tadeuszowi Chamskie-
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Sto lat SiÛstr S≥uøebniczek NajúwiÍtszej Marii Panny Niepokalanego
PoczÍcia  na Kolbuszowszczyünie - cz. II

Jerzy Maria hrabia Tyszkiewicz zgodzi≥ siÍ na to i
odda≥ Siostrom w uøytkowanie dom stojπcy obok dawnego
kolbuszowskiego dworu. Siostry S≥uøebniczki przenios≥y siÍ
do Kolbuszowej we wrzeúniu 1924r. OpiekÍ nad Zgromadze-
niem przejÍ≥a hrabina Maria Tyszkiewiczowa. Hrabia da-
wa≥ siostrom opa≥ na zimÍ i trochÍ øywnoúci. W 1924r.
ks.Antoni Dunajecki, nastÍpca ks.MiklasiÒskiego kupi≥ od
hrabiego wszystko to co dosta≥y Siostry w uøytkowanie.
Kupi≥ teø po≥udniowπ czÍúÊ "starego dworu". Siostry w Kol-
buszowej øy≥y cicho i skromnie. We wrzeúniu 1939r. , po
bitwie o KolbuszowÍ poleg≥o wielu polskich øo≥nierzy i ule-
g≥o spaleniu wiele domÛw. Ks.Antoni Dunajecki zorganizo-
wa≥ wspÛlnie z PCK pomoc dla pogorzelcÛw. Otworzy≥ dar-
mowπ kuchniÍ, zatrudniajπc w niej kolbuszowskie zakon-
nice. Siostry w czasie wojny pracowa≥y rÛwnieø w miejsco-
wym szpitalu. W latach 1945-1949 by≥ w Kolbuszowej pro-
wadzony przez Siostry sierociniec. Komunistyczne w≥adze
zlikwidowa≥y go przenoszπc dzieci do Smoczki pod Mielec.
Po wojnie powsta≥ w Kolbuszowej Powiatowy Szpital, dr
Antoni Ferenc zatrudni≥ w nim miejscowe Siostry S≥uøeb-
niczki. Dr Stanis≥aw Krzaklewski, dyrektor szpitala od
1948r. zatrudnia≥ 12 SiÛstr. W≥adze komunistyczne by≥y
temu niechÍtne. Siostry w tym czasie prowadzi≥y rÛwnieø
przedszkole zwane ochronkÍ dla dzieci do stycznia 1962r.
Jednym z podopiecznych kolbuszowskich SiÛstr w ochron-
ce by≥ Marian Krzaklewski. PÛüniej w≥adze uzna≥y to przed-
szkole za paÒstwowe i pozbawi≥o Siostry jednego ze ürÛde≥
utrzymania. W tym teø czasie usuniÍto religiÍ ze szkÛ≥. Sio-
stry uczy≥y religii w przykoúcielnych punktach katechetycz-
nych. Mija≥y lata, nasta≥ rok 1989. Powia≥o wolnoúciπ. Na-
uka religii powrÛci≥a do szkÛ≥. Kolbuszowskie Siostry S≥u-
øebniczki przystπpi≥y do ambitnego zadania - budowy no-
wego Domu Zakonnego. No i stanπ≥ nowy Dom Zakonny
SiÛstr S≥uøebniczek NajúwiÍtszej Marii Panny Niepokala-
nego PoczÍcia w Kolbuszowej na dawnym pa≥acowym ga-
zonie hrabiÛw TyszkiewiczÛw. Siostry wprowadzi≥y siÍ do
niego w 1996r. i otworzy≥y w nim ochronkÍ, dajπc opiekÍ
ponad 20 dzieciom. OchronkÍ prowadzi siostra Boøena Gil,
katechetkami sπ: siostra Halina Chojnacka, siostra Beata
JurczyÒska, a zakrystiankπ jest siostra Teresa WaÒkowicz.
Siostry prowadzπ przy koúciele parafialnym grupÍ Dziew-
czÍcej S≥uøby Maryjnej.

Halina DudziÒska

mu na drugi brzeg Wis≥y. Po tej rzezi £ucja
Franciszka z £ubomirskich Tyszkiewiczowa
przebywa≥a jeszcze w lewobrzeønej Warszawie
i zabra≥a na wychowanie trzy siostry Rychte-
rÛwny, sieroty praskiej rzezi i wraz z mÍøem
i Tadeuszem Tyszkiewiczem przedostali siÍ do
Galicji. Tu w £ucja Franciszka urodzi≥a w
kwietniu 1795r. swoje jedyne w Kolbuszowej
z siedmiorga dzieci. W Kolbuszowej przyszed≥
na úwiat i ochrzczony zosta≥ Wincenty Fere-
riusz Jerzy Tadeusz Tyszkiewicz. Zapis chrztu
istnieje do dzisiaj w kolbuszowskiej ksiÍdze
parafialnej z lat 1786-1831r. na stronie 35.
Ten urodzony w Kolbuszowej wÛwczas Tysz-
kiewicz by≥ w przysz≥oúci najwybitniejszym i
najbardziej znanym z dzieci £ucji Franciszki
i Jerzego Janusza TyszkiewiczÛw, ale w wie-
ku m≥odzieÒczym spotka≥o go nieszczÍúcie -
przypadkowe zabÛjstwo matki. Natomiast Ta-
deusz Tyszkiewicz w 1801r. wyjecha≥ z Kolbu-
szowej do Paryøa, by dalej walczyÊ o wolnoúÊ
ojczyzny. cdn.

Halina DudziÒska

Pierwszy budynek SiÛstr S≥uøebniczek w Kolbuszowej.

Nowy budynek SiÛstr S≥uøebniczek - stan obecny.

Wszystkim, ktÛrzy wziÍli udzia≥
w ostatniej drodze
naszej kochanej

Mamy, Babci
i Prababci

úp. Anny ROØEK
serdeczne

podziÍkowania

sk≥adajπ

Dzieci, Wnuki
i Prawnuki

Personelowi Szpitala
Powiatowego w Kolbuszowej

za opiekÍ medycznπ
w ostatnich tygodniach øycia

nad naszπ

Mamπ, Babciπ
i Prababciπ

úp. Annπ ROØEK
serdeczne

podziÍkowania

sk≥ada

Rodzina



6 przeglπd KOLBUSZOWSKI  Nr 118

Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i
Sportu w Kolbuszowej w ramach programu
Reorientacji i przekwalifikowaÒ realizuje us≥u-
gi w zakresie okresowego zatrudnienia.

Program ten jest wspÛ≥finansowany przez
Bank åwiatowy w ramach :

r Umowy Kredytu Nr 7013 z dnia 25.07.2000
r. zawartej przez i pomiÍdzy Rzeczpospoli-
tπ Polskπ, a MiÍdzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju ,

r Porozumienia o przyznaniu úrodkÛw oraz
o warunkach i sposobach realizacji Progra-
mu Aktywizacji ObszarÛw Wiejskich w
wojewÛdztwie podkarpackim z dnia
20.09.2000 r. zawartej  przez i pomiÍdzy
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Prze-
wodniczπcym KKS, a Marsza≥kiem Woje-
wÛdztwa Podkarpackiego.

Okresowe zatrudnienie w zakresie tego
programu zosta≥o przyznane Fundacji w drodze
konkursu ofertowego, po przedstawieniu doku-
mentacji konkursowej. Celem programu jest
pomoc osobom znajdujπcym siÍ w trudnej sytu-
acji ekonomicznej oraz bezrobotnym na tere-
nach wiejskich, miejskich do 15 tys. mieszkaÒ-
cÛw oraz aktywizacja zawodowa.

Beneficjentami tego programu sπ jedynie
osoby zarejestrowane formalnie jako bezrobot-
ne i spe≥niajπce wymogi okreúlone w programie:

- m≥odzieø (16 - 24 lata) zamieszka≥a w tym
samym gospodarstwie domowym, co osoby
zdefiniowane w pkt. (b); osoby, zamieszka-
≥e w gospodarstwie domowym,  w ktÛrym
dochÛd na osobÍ wynosi mniej niø jedna
trzecia  przeciÍtnego wynagrodzenia, oso-
by zagroøone ubÛstwem, potrzebujπce po-
mocy w celu powiÍkszenia swych umiejÍt-
noúci zawodowych, znalezienia zatrudnie-
nia i/lub za≥oøenia w≥asnego przedsiÍbior-
stwa;

- osoby, ktÛre w momencie zakwalifikowania
do programu, posiadajπ miejsce zameldo-
wania w gminach wiejskich, miejsko - wiej-
skich lub miastach do 15 tys. mieszkaÒcÛw,
ktÛre nie sπ emerytami, albo nie naby≥y
prawa do úwiadczeÒ i zasi≥kÛw przedeme-

Okresowe zatrudnienie
rytalnych, przy czym osoby te sπ bezrobot-
nymi, znajdujπ siÍ w okresie wypowiedze-
nia do 90 dni i/lub ktÛrych jedynym ürÛd≥em
utrzymania jest gospodarstwo rolne o po-
wierzchni nie przekraczajπcej 3 hektarÛw
przeliczeniowych.

Celem bezpoúrednim prowadzonego okre-
sowego zatrudnienia, ktÛry jest realizowany w
liczbie 10 beneficjentÛw przez okres 6 miesiÍ-
cy jest wsparcie dzia≥aÒ samorzπdÛw terytorial-
nych na rzecz ochrony i rekultywacji úrodowi-
ska, odbudowy infrastruktury publicznej oraz
pomoc dla instytucji spo≥ecznych i socjalnych.

Fundacja jako jedna z tych instytucji
mog≥a korzystaÊ z tego programu i prowadzi
us≥ugi w zakresie:

q Okresowego zatrudnienia dla 10 benefi-
cjentÛw przez fundacjÍ przy pracach zwiπ-
zanych przy odbudowie infrastruktury pu-
blicznej, rekultywacji i oczyszczaniu úrodo-
wiska oraz przy realizacji przedsiÍwziÍÊ
uøytecznoúci publicznej jak i uatrakcyjnie-
niu infrastruktury rekreacyjno - wypoczyn-
kowej, rozbudowy zaplecza sportowo - re-
kreacyjnego

q Us≥ugÍ szkoleniowo - ksiÍgowπ zwiπzanπ z
obs≥ugπ beneficjentÛw

q Us≥ugÍ szkoleniowπ dla beneficjentÛw pro-
jektu zwiπzanπ z rozpoczÍciem przez nich
pracy.

Zaangaøowanie siÍ Fundacji jako instytu-
cji spo≥ecznej w ten program by≥ moøliwy dziÍ-
ki przychylnoúci WojewÛdzkiego UrzÍdu Pra-
cy, ktÛry by≥ koordynatorem umowy Fundacji
z UrzÍdem Marsza≥kowskim, a takøe UrzÍdu
Miasta i Gminy w Kolbuszowej i Powiatowego
UrzÍdu Pracy w Kolbuszowej. Fundacja po za-
koÒczeniu pierwszej edycji programu zamierza
przystπpiÊ do konkursu drugiej edycji. Majπc
juø doúwiadczenie w jego realizacji zamierza
pozyskaÊ wiÍkszπ liczbÍ beneficjentÛw i rozsze-
rzyÊ zakres dzia≥ania programu na ca≥π gminÍ,
a tym samym pomÛc spo≥ecznoúciom lokalnym
so≥ectw i osiedli w poprawie infrastruktury uøy-
tecznoúci publicznej.

W okresie 01.10 2002 do 04. 11. 2002
odby≥ siÍ Konkurs Wiedzy Ekologicznej,  w
ktÛrym  wziÍ≥a udzia≥ grupa uczniÛw Zespo≥u
SzkÛ≥ Technicznych im. BohaterÛw Wrzeúnia
1939 r w Kolbuszowej. W kategorii szkÛ≥ úred-
nich uczestniczy≥o 210 szkolnych druøyn z
ca≥ej Polski.

Rywalizacja zespo≥owa odbywa≥a siÍ
przez Internet i polega≥a na odpowiadaniu na
ekologiczne pytania sprawdzajπce wiedzÍ na
temat:  Ekologia w Unii Europejskiej.

Naszπ szko≥Í reprezentowali:
1. Sebastian SzerszeÒ        klasa III LT
2. Agnieszka GawroÒska    klasa IV LZ a
3. Robert Micek                  klasa III LT
4. Marcin Smyrski              klasa III LT
5. Rafa≥ Pastu≥a                  klasa IV LT a

Druøyna naszej szko≥y zajÍ≥a VI miejsce
awansujπc do grupy 20 zespo≥Ûw z ca≥ej Pol-
ski do Fina≥u Poleko, ktÛry odbÍdzie siÍ w
Poznaniu. Opiekunem druøyny szkolnej jest
mgr inø. Jan SkowroÒski.

OgÛlnopolski
konkurs " Ekologia
w Unii - my w Unii"

PYTANIA O SAPARD
Polska Fundacja im. R. Schumana pra-

gnie zorganizowaÊ na terenie naszego powiatu
warsztaty szkoleniowe dla rolnikÛw, przedsiÍ-
biorcÛw na terenach wiejskich, przedstawicie-
li izb rolniczych, organizacji pozarzπdowych i
stowarzyszeÒ. Jednym z realizowanych przez
FundacjÍ programÛw jest "Europejskie know-
how dla úrodowisk lokalnych". Celem tego pro-
gramu jest pomoc samorzπdom i úrodowiskom
lokalnym w efektywnym wykorzystaniu fundu-
szy pomocowych  Unii Europejskiej.  Warszta-
ty SAPARD bÍdπ mia≥y charakter praktyczny.
Uczestnicy dowiedzπ siÍ dziÍki nim, jakiego
typu inwestycje mogπ otrzymaÊ dofinansowa-
nie, jaka jest wielkoúÊ wsparcia i na jakich za-
sadach jest ono udzielane: nauczπ siÍ popraw-
nie opisywaÊ planowane przedsiÍwziÍcie i wy-
pe≥niaÊ wniosek zgodnie z wymogami formal-
nymi. W efekcie wiedza i umiejÍtnoúci zdobyte
podczas warsztatÛw zwiÍkszπ szanse uczestni-
kÛw na uzyskanie wsparcia finansowego z pro-
gramu SAPARD. Proponowane warsztaty SA-
PARD trwajπ jeden dzieÒ (6 godzin efektyw-
nych zajÍÊ).  Koszt szkolenia 25 z≥. Liczba
miejsc ograniczona. SzczegÛ≥y i zapisy: tel. 22
80 492 w Biurze Powiatowego Centrum Kultu-
ry w Kolbuszowej  (8.00-15.00)

Wyrazy szczerego wspÛ≥czucia
z powodu úmierci

MAMY
Krystynie KWAåNIK

sk≥adajπ
pielÍgniarki i lekarze
Oddzia≥u Chirurgii SP

w Kolbuszowej

"Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten kto daje, kto potrafi dawaÊ".

Jan Pawe≥ II
ZespÛ≥ Charytatywny przy parafii

Wszystkich åwiÍtych zorganizowa≥ w dniu
23 grudnia wigiliÍ dla wszystkich korzysta-
jπcych z jad≥odajni "Caritas".

Ks. Opiekun Bogdan Janik odczyta≥
fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystu-
sa. Po wspÛlnej modlitwie sk≥adano sobie
øyczenia i ≥amano siÍ op≥atkiem. By≥o to
wielkie przeøycie dla wielu  podopiecznych
dla ktÛrych w okresie úwiπt ta "wigilia" by≥a
jedynym spotkaniem w gronie ludzi øyczli-
wych.

Na sto≥ach nakrytych bia≥ym obrusem
znalaz≥o siÍ ciasto, ktÛre ofiarowa≥a m≥o-
dzieø z Gimnazjum nr 2 oraz tradycyjne
wigilijne potrawy. Podopieczni otrzymali
rÛwnieø prowiant na dni úwiπteczne.

Wczeúniej w dniu 20 grudnia w salce

parafialnej przekazano 50 paczek øywnoúcio-
wych dla rodzin wielodzietnych, ubogich, osobom
chorym i bezrobotnym.

Grupa Charytatywna, aby zdobyÊ úrodki
finansowe, ktÛre przeznacza na pomoc potrzebu-
jπcym od 6-ciu lat organizuje Bal Sylwestrowy.

W tym roku Bal Sylwestrowy odby≥ siÍ w
Domu Kultury. WziÍ≥o w nim udzia≥ 66 par.

WieczÛr Sylwestrowy swojπ obecnoúciπ
zaszczyci≥ ks. wicedziekan Kazimierz Osak,
ks. Dziekan Stanis≥aw WÛjcik, ks. Proboszcz
Jan Gut i opiekun grupy ks. Bogdan Janik.

Przewodniczπca Grupy Charytatywnej
E. WÛjcicka otwierajπc bal podziÍkowa≥a
goúciom za wybÛr w≥aúnie tego balu, bo swo-
im udzia≥em wszyscy obecni wsparli potrze-
bujπcych z naszego úrodowiska.

Organizatorzy Balu dziÍkujπ wszyst-
kim tym, ktÛrzy przyczynili siÍ tego, aby ten
bal siÍ odby≥.

E. WÛjcicka, M. Krogulec

Ach co to by≥ za bal...
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W dniu 27 grudnia 2002 roku odby≥a
siÍ IV Sesja IV kadencji Rady Miejskiej w
Kolbuszowej. Porzπdek obrad obejmowa≥
czÍúÊ roboczπ oraz czÍúÊ uroczystπ, zwiπza-
nπ z podsumowaniem 2002 roku.

W czÍúci roboczej Rada podjÍ≥a uchwa-
≥y miÍdzy innymi w sprawie zmian w budøe-
cie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2002 rok.
Zmiany te zosta≥y podyktowane dodatkowy-
mi wp≥atami z tytu≥u podatkÛw oraz zwiÍk-
szeniem subwencji oúwiatowej. Pozyskane
úrodki finansowe zaproponowano przezna-
czyÊ na wsparcie finansowe szkÛ≥ i dzia≥al-
noúci sportowej. NastÍpnie Dyrektor Zak≥a-
du Wodno-Kanalizacyjnego Mieczys≥aw
Skowron zapozna≥ radnych z projektem
uchwa≥y Rady w sprawie uchwalenia planu
rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wodociπgo-
wych i urzπdzeÒ kanalizacyjnych na terenie
Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Przychylajπc siÍ do wspÛlnego wniosku
Rady Pedagogicznej, Rady RodzicÛw i Samo-
rzπdu Uczniowskiego Gimnazjum w Wide≥-
ce, Rada Miejska w Kolbuszowej jednog≥o-
únie podjÍ≥a uchwa≥Í w sprawie nadania
imienia KrÛlowej Jadwigi Gimnazjum w
Wide≥ce.

Na wniosek mieszkaÒcÛw ulicy Topolo-
wej Rada dokona≥a zmiany dotychczasowej
nazwy ulicy Topolowej po≥oøonej na odcinku
od ulicy ObroÒcÛw Pokoju do skrzyøowania
w kierunku by≥ego cielÍtnika na ulicÍ åwiÍ-
tego Brata Alberta.

NastÍpnie Burmistrz MiG Kolbuszowa

Uroczysta IV Sesja Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

berta ksiÍdz - Jan PÍpek, Przewodniczπcy
Rady Powiatu JÛzef Kardyú, V-ce Starosta
Kolbuszowski Waldemar Macheta. Licznie
przybyli dyrektorzy instytucji urzÍdÛw,
przedsiÍbiorstw, bankÛw, prezesi kolbu-
szowskich spÛ≥dzielni, fundacji, przedstawi-
ciele lokalnego biznesu, szefowie stowarzy-
szeÒ i organizacji funkcjonujπcych w Kolbu-
szowej, dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych Miasta i Gminy Kolbuszowa, so≥tysi i
przewodniczπcy zarzπdÛw osiedli.

UroczystoúÊ prowadzi≥ Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Kolbuszowej Jan Wiπcek
i zainaugurowa≥y jπ jase≥ka, profesjonalnie

Zbigniew Chmielowiec poinformowa≥, øe w
kaødy poniedzia≥ek z dniem 1 stycznia 2003
roku Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej
pracowaÊ bÍdzie w godzinach od 9-17 w po-
zosta≥e dni tygodnia godziny pracy UrzÍdu
nie ulegnπ zmianie.

CzÍúÊ uroczystπ posiedzenia Rady
Miejskiej zaszczycili swπ obecnoúciπ wieleb-
ni ksiÍøa proboszczowie parafii rzymsko-
katolickich w Kupnie ksiπdz -Kazimierz
Osak oraz parafii p.w. åwiÍtego Brata Al-

wystawione , przez uczniÛw Szko≥y Podsta-
wowej w Kolbuszowej GÛrnej. Za wystÍp
zgromadzeni, nagrodzili m≥odych artystÛw
jak i Paniπ AleksandrÍ Frπczek dyrektora
szko≥y w Kolbuszowej GÛrnej gromkimi
oklaskami.

NastÍpnie Ksiπdz Proboszcz Kazimierz
Osak poúwiÍci≥ op≥atki, po czym wszyscy
obecni ≥amali siÍ nimi sk≥adajπc sobie úwiπ-
teczno-noworoczne øyczenia.

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szanownej Pani profesor

Joannie Zio≥o
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

z powodu úmierci
mÍøa

Boles≥awa ZIO£O
sk≥adajπ

Rada Miejska
 i Burmistrz Miasta i Gminy

Kolbuszowa

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej
ul. ObroÒcÛw pokoju 21 36-100 Kolbuszo-
wa tel. /0-17/ 2271-333 dzia≥ajπc w oparciu
o ustawÍ o zamÛwieniach publicznych z
dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz.
344 z 1994 r. z pÛü. zm.) og≥asza przetarg
nieograniczony na dostawÍ sprzÍtu kom-
puterowego obejmujπcego 6 zestawÛw,
oraz oprogramowania biurowego.

2. Termin realizacji zamÛwienia - do
25.02.2003 r.

3. Uproszczonπ specyfikacjÍ istotnych wa-
runkÛw zamÛwienia moøna uzyskaÊ w sie-
dzibie UrzÍdu Miasta i Gminy w Kolbu-
szowej ul. ObroÒcÛw pokoju nr. 22 w godzi-
nach od 730 do 1530. Pracownikiem upowaø-
nionym do kontaktÛw z oferentami jest
Stanis≥aw Lubera tel./0-17/ 2271-333 wew.
350, kom. 607609803

4. ZamkniÍtπ kopertÍ zawierajπcπ ofertÍ na-
leøy sk≥adaÊ w siedzibie tut. UrzÍdu pok.
nr 13. Koperta powinna byÊ oznaczona

"Oferta w sprawie przetargu nieograniczo-
nego na dostawÍ sprzÍtu komputerowego
i oprogramowania biurowego". Termin
sk≥adania ofert up≥ywa dnia 18.02.2003 r.
o godz. 900.

 5. Otwarcie ofert nastπpi w siedzibie zama-
wiajπcego pok. nr 1 w dniu 18.02.2003 r.
o godz. 930.

 6. W przetargu mogπ wziπÊ udzia≥ wykonaw-
cy spe≥niajπcy nastÍpujπce warunki:

 - nie podlega wykluczeniu z postÍpowania
na podstawie art. 19 ustawy o zamÛwie-
niach publicznych

 - spe≥niajπ wymogi okreúlone w uproszczo-
nej specyfikacji istotnych warunkÛw za-
mÛwienia

 - spe≥niajπ warunki zawarte w art.22 ust.2
ustawy o zamÛwieniach publicznych.

 7. PostÍpowanie bÍdzie prowadzone z zasto-
sowaniem obowiπzkowych preferencji kra-
jowych.

8. Zamawiajπcy zastrzega sobie prawo do

uniewaønienia przetargu zgodnie z art.27
b ust. 1 ustawy o zamÛwieniach publicz-
nych.

9. Nie dopuszcza siÍ ofert wariantowych, czÍ-
úciowych i rÛwnorzÍdnych.

Zebrani sk≥adajπ sobie úwiπteczno - noworoczne øyczenia.

S. L.



8 przeglπd KOLBUSZOWSKI  Nr 118

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY

KOLBUSZOWA
ul. ObroÒcÛw Pokoju 21

tel. 22-71-333
- o g ≥ a s z  a -
PRZETARG

NIEOGRANICZONY

na przebudowÍ kanalizacji
ogÛlnosp≥awnej i budowÍ

kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. KrÛtkiej

w Kolbuszowej
Kanalizacja sanitarna z rur PVC ∆

200, ∆ 160        -        d≥. 195,5 m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC ∆

315                   -       d≥.   38,0 m
Termin realizacji zamÛwienia -

15.05.2003
Warunkiem udzia≥u w postÍpowa-

niu jest wniesienie wadium w wys. 2000
z≥ w terminie do 21.02.2003 r. godz. 1000.

Formularz zawierajπcy skrÛconπ
specyfikacjÍ warunkÛw zamÛwienia moø-
na odebraÊ w UrzÍdzie Miasta i Gminy -
pok. 23 od dnia 05.02.2003

Termin sk≥adania ofert up≥ywa
21.02.2003 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert pisemnych nastπpi w
siedzibie zamawiajπcego pok. nr 1 w dniu
21.02.2003 r. o godz. 10.00.

W pierwszy dzieÒ nowego 2003 roku od-
by≥ siÍ towarzyski mecz pi≥karski o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa po-
miÍdzy UKS "SokÛ≥" z Kolbuszowej Dolnej, a
czwartoligowπ "Kolbuszowiankπ".

Pierwszy mecz w Kolbuszowej

Spotkanie rozegrano na stadionie w Kol-
buszowej. Noworoczny mecz o Puchar Burmi-
strza rozegrano juø po raz trzeci i pomimo mroü-
nej pogody spotkanie oglπda≥a spora grupa ki-
bicÛw. Obie druøyny potraktowa≥y mecz powaø-
nie i walka by≥a bardzo zaciÍta. Gospodarze
objÍli prowadzenie w 24 minucie po strzale
Ksiπøka. Po tej bramce øadna z druøyn nie
mog≥a przedostaÊ siÍ na pole karne przeciwni-
ka, a jeøeli to siÍ uda≥o to nie wykorzystywano
dogodnych sytuacji. W 51 minucie na 2:0 pod-
wyøszy≥ Frankiewicz  i od tej chwili " SokÛ≥" gra≥
coraz bardziej nerwowo, co po dziewiÍciu minu-
tach wykorzysta≥ WrÛblewski strzelajπc trzecie-
go gola.  Zdezorientowani goúcie nie mogli zna-

leüÊ sposobu na taktykÍ "Kolbuszowianki", ktÛ-
ra konsekwentnie realizowa≥a wskazÛwki tre-
nera, co przynios≥o efekt w 71 minucie po strza-
le Kosiorowskiego, a osiem minut przed zakoÒ-
czeniem meczu swojπ drugπ bramkÍ w tym spo-

tkaniu strzeli≥ WrÛblewski. Pierwszy mecz w
Kolbuszowej w 2003 roku zakoÒczy≥ siÍ wyni-
kiem 5:0 dla "Kolbuszowianki".

Po zakoÒczeniu spotkania Burmistrz
Miasta i Gminy Kolbuszowa Zbigniew Chmie-
lowiec wrÍczy≥ okaza≥y puchar na rÍce £ukasza
Kosiorowskiego - kapitana "Kolbuszowianki".
Po czÍúci oficjalnej Burmistrz Chmielowiec,
oraz Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej i Sportu JÛzef Kardyú zaprosili za-
wodnikÛw na ciep≥y i bardzo smaczy bigos, oraz
na lampkÍ  szampana dyskutujπc przy tej oka-
zji na temat kolbuszowskiej pi≥ki noønej i przy-
sz≥oúci rodzimych klubÛw.

S. L.

Przypominamy o
wymianie prawa jazdy

Wydzia≥ Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej do-
konuje wymian praw jazdy. Prawa jazdy
wydane do 31-12-1983 r. naleøy wymieniÊ do
dnia 31-03-2003 r. W zwiπzku z d≥ugim
okresem oczekiwania na wyprodukowanie
prawa jazdy w Polskiej WytwÛrni PapierÛw
Wartoúciowych w Warszawie prosi siÍ oso-
by posiadajπce takie prawa jazdy o z≥oøenie
wniosku w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu w jak najkrÛtszym terminie. Do wnio-
sku o wymianÍ prawa jazdy (druki znajdu-
jπ siÍ w Wydziale) naleøy do≥πczyÊ wyraünπ
fotografiÍ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Prawa jazdy wydane do 31-12-1983 r.
po dniu 31-03-2003 r. tracπ waønoúÊ na dro-
dze i kierowca pos≥ugujπcy siÍ takim pra-
wem jazdy moøe byÊ przez organ kontroli
ruchu drogowego nie dopuszczony do dalszej
jazdy, a pojazd moøe byÊ odholowany. Pra-
wa jazdy takie moøna bÍdzie wymieniÊ na
obowiπzujπce.

W≥adys≥aw Wachnicki,
Kierownik Wydzia≥u

Komunikacji i Transportu

 og≥asza przetarg   nieograniczony - ustny
 na sprzedaø  nastÍpujπcych  sk≥adnikÛw  majπtkowych ;

1. SamochÛd  Nysa , nr.rej.  REB 2940, rok  pr.   1992             --  cena   1820  z≥,
2. Przyczepa D-47B,  rok  pr. 1978                                            --  cena    1390  z≥,
3. Dmuchawa  do  siana,  rok  pr. 1985                                      --   cena     400  z≥,

Przetarg  odbÍdzie  siÍ  w  dniu  24  lutego  2003  r  o  godz.   10.00  w
budynku  Internatu  ZSA-E  w Weryni.

Warunkiem  przystπpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  wadium w wy-
sokoúci  10% ceny    wywo≥awczej gotÛwkπ  w  dniu  przetargu  do  godz.  9,30,  w
BOJSP -(budynek Internatu).

Wadium  przepada  na  rzecz  sprzedawcy , jeøeli  øaden  z  uczestnikÛw  prze-
targu  nie  zaoferuje  ceny wywo≥awczej    lub  jeøeli  oferent , ktÛry  wygra  prze-
targ  uchyli  siÍ  od  zawarcia  umowy  sprzedaøy.

Przedmioty  przetargu  oglπdaÊ  moøna  w  dniu  przetargu  do  godz.  7,00.
Zastrzega  siÍ  uniewaønienie     przetargu  bez  podania  przyczyn.

O G £ O S Z E N I E
  ZESPÓ£ SZKÓ£ AGRO-TECHNICZNO

- EKONOMICZNYCH  w  Weryni
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W³adze powiatu
w komplecie

Zgodnie z ordynacjπ wyborczπ tzw. "wiÍkszoúciowπ" najwiÍcej man-
datÛw uzyska≥y: KWW Liga - Forum (Liga Polskich Rodzin, Podkarpac-
kie Samorzπdowe Forum Prawicy, Prawo i SprawiedliwoúÊ) 8 radnych,
KWW WspÛlnota Samorzπdowa (...) 6 radnych, Powiatowa WiÍü Gospo-
darcza (Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Unia Pracy) 5 radnych. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej nie uzyska-
≥a ani jednego mandatu.

Na radnych wybrani zostali, z gminy Kolbuszowa: JÛzef Kardyú,
Mieczys≥aw Maziarz, Grzegorz Romaniuk, Zbigniew Lenart, Ste-
fan Orzech, Waldemar Macheta, W≥adys≥aw Mytych. Z gminy Cmo-
las: Marian ZieliÒski, W≥adys≥awa RutczyÒska, Krzysztof Wrona.
Z gminy Dzikowiec: Jacek Dziewic, Wojciech Mroczka. Z gminy Maj-
dan KrÛlewski: Dariusz Büdzikot, Andrzej Wojnas, Ryszard £ep-
tuch. Z gminy Niwiska: Krzysztof Szadkowski, Piotr Skiba. Z gmi-
ny RaniøÛw: Stanis≥awa Stec, Jan Niemczyk.

Poniewaø podczas drugiej tury wyborÛw w dniu 10 listopada na wÛj-
tÛw wybrani zostali Piotr Skiba i Jan Niemczyk, gdy zrzekli siÍ manda-
tÛw radnych ich miejsca zajÍli Adam Chlebowski i Stefan Wrzask.
Wskutek tego gminÍ Cmolas w Radzie Powiatu reprezentuje 4 radnych,
a gminÍ RaniøÛw tylko 1 radny.

Podczas pierwszej sesji w dn. 16 listopada na przewodniczπcego
Rady Powiatu wybrany zosta≥ JÛzef Kardyú, na starostÍ Bogdan Ro-
maniuk, na wicestarostÍ Waldemar Macheta, oraz na cz≥onkÛw Zarzπ-
du Powiatu Dariusz Büdzikot i Stanis≥awa Stec. W dniu 10 grudnia
podczas drugiej sesji Rady wybrani zostali, na cz≥onka Zarzπdu  Stani-
s≥aw Mazan, na sekretarza Eløbieta WrÛbel, na wiceprzewodniczπcych
Rady Powiatu Andrzej Wojnas i Stefan Orzech.

Z chwilπ wyboru pana Mazana Zarzπd Powiatu, jako kompletny,
mÛg≥ rozpoczπÊ swojπ dzia≥alnoúÊ. Jednoczeúnie przesta≥ dzia≥aÊ trzyoso-
bowy Zarzπd pana Lenarta. Nowe w≥adze powiatu, choÊ nieco zrÛønico-
wane pod wzglÍdem politycznym i wiekowym wykazujπ duøπ dojrza≥oúÊ
samorzπdowπ - jednoúÊ, chÍÊ wspÛ≥pracy, aktywnoúÊ, pracowitoúÊ, uczci-
woúÊ, jawnoúÊ - w kaødej pracy na rzecz powiatu.

Benedykt Popek

q q q q q STAROSTWO q  q  q  q  q RADA q  q  q  q  q POWIAT q q q q q     STAROSTWO q  q  q  q  q RADA q  q  q  q  q POWIAT q q q q q     STAROSTWO q  q  q  q  q RADA q  q  q  q  q POWIAT q q q q q

P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

Podczas wyborÛw samorzπdowych  w dn. 27 paüdzier-
nika 2002 r. o mandaty radnych w 19-osobowej Radzie Po-
wiatu w Kolbuszowej II kadencji ubiega≥o siÍ 124 kandy-
datÛw w czterech okrÍgach wyborczych: Nr 1. Miasto i
gmina Kolbuszowa (7 mandatÛw), Nr 2. Gminy Cmolas -
RaniøÛw (5 mandatÛw), Nr 3. Dzikowiec - Niwiska (4 man-
daty), Nr 4. Gmina Majdan KrÛlewski (3 mandaty).

Dariusz Büdzikot - Cz≥onek
Zarzπdu Powiatu

Andrzej Wojnas - Wiceprze-
wodniczπcy Rady Powiatu

Stefan Orzech - Wiceprze-
wodniczπcy Rady Powiatu

Waldemar Macheta - Wice-
starosta Kolbuszowski

Bogdan Romaniuk - Staro-
sta Kolbuszowski

JÛzef Kardyú - Przewodni-
czπcy Rady Powiatu

Stanis≥aw Mazan - Cz≥onek
Zarzπdu Powiatu

Stanis≥awa Stec - Cz≥onek
Zarzπdu Powiatu

Eløbieta WrÛbel - Sekretarz
Powiatu

Ma≥gorzata Letniowska -
Skarbnik Powiatu
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Komisje sta³e
Rady Powiatu
Zgodnie z ustawπ Rada Powiatu w Kol-

buszowej, w celu kontrolowania dzia≥alnoúci
swojego Zarzπdu, oraz powiatowych jedno-
stek organizacyjnych, na II sesji w dniu 10
grudnia ubieg≥ego roku powo≥a≥a KomisjÍ
Rewizyjnπ. OprÛcz niej do okreúlonych za-
daÒ powo≥a≥a jeszcze cztery komisje sta≥e.
Oto sk≥ad osobowy poszczegÛlnych komisji,
oraz ich przewodniczπcy wybrani na III se-
sji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2002 r.

Komisja Rewizyjna
Wojciech Mroczka - przewodniczπcy
Mieczys≥aw Maziarz - zastÍpca przewodn.
Jacek Dziewic
W≥adys≥aw Mytych
Marian ZieliÒski

Komisja Gospodarki Mieniem
i FinansÛw

Stefan Wrzask - przewodniczπcy
Ryszard £eptuch - zastÍpca przewodn.
Dariusz Büdzikot
W≥adys≥aw Mytych
Grzegorz Romaniuk
Stanis≥awa Stec
Andrzej Wojnas

Komisja Promocji, Rozwoju
Gospodarczego, Edukacji, Kultury,

Sportu i Turystyki
Stanis≥awa Stec - przewodniczπca
Krzysztof Wrona - zastÍpca przewodn.
Dariusz Büdzikot
Adam Chlebowski
Zbigniew Lenart
Wojciech Mroczka
W≥adys≥awa RutczyÒska

Komisja Rolnictwa, Ochrony
årodowiska, BezpieczeÒstwa

i Porzπdku Publicznego
Andrzej Wojnas - przewodniczπcy
Stefan Orzech - zastÍpca przewodn.
Adam Chlebowski
Ryszard £eptuch
Krzysztof Szadkowski
Krzysztof Wrona
Stefan Wrzask

Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie
i Spraw Spo≥ecznych

Jacek Dziewic - przewodniczπcy
Zbigniew Lenart
Mieczys≥aw Maziarz
Grzegorz Romaniuk
W≥adys≥awa RutczyÒska
Krzysztof Szadkowski
Marian ZieliÒski

Nowa siedziba Starostwa

Nowy Rok 2003 przywita≥ mieszkaÒ-
cÛw Majdanu KrÛlewskiego odwiedzajπcych
Urzπd Gminy zaskakujπcπ informacjπ o
przeniesieniu realizacji zadaÒ z zakresu
geodezji z UrzÍdu Gminy do Starostwa w
Kolbuszowej. OtÛø mi≥o nam jest powiado-
miÊ, øe informacja ta jest nieaktualna.
MieszkaÒcy naszej gminy mogπ nadal spo-
kojnie korzystaÊ z tego zakresu us≥ug w
UrzÍdzie Gminy. ZarÛwno panu Staroúcie
Bogdanowi Romaniukowi, jak i panu WÛjto-
wi Jerzemu Wilkowi za zrozumienie wagi

problemu i stosowne decyzje serdecznie
dziÍkujemy.

Jednoczeúnie majπc úwiadomoúÊ s≥uø-
by naszym wyborcom, wszelkie uwagi, skar-
gi, oraz proúby o interwencjÍ proszÍ kiero-
waÊ bezpoúrednio, bπdü przez Biuro Obs≥u-
gi Rady w Starostwie. Ze swej strony gwa-
rantujÍ podjÍcie wszelkich staraÒ w celu
za≥atwienia kaødej sprawy bÍdπcej w kom-
petencji powiatu.

Z wyrazami szacunku

radny Rady Powiatu
z gminy Majdan KrÛlewski

Dariusz Büdzikot

Geodezja zostaje w Majdanie

Od stycznia 1999 r. do
stycznia 2003 r. Starostwo
wynajmowa≥o pomieszczenia
w kilku budynkach po≥oøo-
nych w rÛønych, odleg≥ych
miejscach miasta. Za≥atwia-
nie spraw by≥o wiÍc uciπøliwe
zarÛwno dla mieszkaÒcÛw
powiatu jak i urzÍdnikÛw.
Uciπøliwe dla budøetu powia-
towego by≥y teø ogromne
koszty wynajmu.

Teraz w nowym budyn-
ku Starostwa, w wykoÒczo-
nym segmencie "A" (czÍúÊ od

(tk)

cd. ze str. 1

jest wynajem ok. 600 m2 powierzchni (≥πcznie
ze sto≥Ûwkπ), co ma zasiliÊ kasÍ powiatu i spra-
wiÊ, øe budynek bÍdzie czÍúciowo na siebie za-
rabia≥. Na rampie kolejowej, w odleg≥oúci kilku-
dziesiÍciu metrÛw wydzielony jest parking.
Moøna tam juø parkowaÊ.

Wed≥ug nieoficjalnych informacji uroczy-
ste otwarcie i poúwiÍcenie nowego budynku
Starostwa odbÍdzie siÍ w drugiej po≥owie lute-
go br. Szkoda, øe w dniu otwarcia na wieøy nie
bÍdzie prawdopodobnie zegara, z ktÛrego zre-
zygnowano ze wzglÍdu na oszczÍdnoúci.

ul. 11-go Listopada) i "B"
(czÍúÊ úrodkowa, ≥amana)
mieszczπ siÍ wszystkie wydzia≥y przeniesione
z budynku przy ul. Handlowej 4 i z budynku
przy ul. 11-go Listopada 11, a takøe Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna, Sanepid, Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii, Oúrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ze-
spÛ≥ Uzgadniania Dokumentacji, Zarzπd DrÛg
Powiatowych. W segmencie "C" (czÍúÊ od sta-
cji PKS) mieúci siÍ m. in. wielka sala konferen-
cyjna, czyli sala obrad Rady Powiatu. Ten seg-
ment ma byÊ wykoÒczony i oddany do uøytku
do koÒca czerwca br. W budynku planowany

Sala konferencyjna w nowym budynku.         Fot. B. Popek

Biura Starostwa przed przeprowadzkπ.

(tk)
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Zmieni≥y siÍ w≥adze - inwestycja ruszy≥a. Dok-
tor Maziarz dziÍkuje wszystkim wspierajπcym
go mieszkaÒcom powiatu i wojewÛdztwa za
okazywanπ bezinteresownπ pomoc.

Trwajπ intensywne prace wykoÒczenio-
we w rozbudowanym i modernizowanym Od-
dziale Dializoterapii i Nefrologii (tzw. Oúrod-
ku Sztucznej Nerki). Funkcjonuje juø nowa
kot≥ownia centralnego ogrzewania z nowocze-
snym piecem typu "Buderus" o mocy 105 KW.
UkoÒczone zosta≥y m. in. prace elektryczne
wewnπtrz pomieszczeÒ i uk≥adanie p≥ytek.
- Obecnie wykonywane jest malowanie sal dla
chorych, gabinetÛw zabiegowych, pomiesz-
czeÒ socjalnych, korytarzy, WC, itp. Pod ko-
niec stycznia - twierdzi doktor Mieczys≥aw
Maziarz ordynator Oddzia≥u - planowany
jest odbiÛr techniczny, natomiast otwarcie no-
wego budynku szpitala pod koniec lutego.

Inwestycja wstrzymana w ubieg≥ym
roku z inicjatywy poprzedniego starosty ru-
szy≥a znÛw pe≥nπ parπ koÒcem paüdziernika
ub. r., po wyborach samorzπdowych i powo-
≥aniu nowych w≥adz powiatu. Ci ktÛrzy prze-
szkadzali odeszli. DziÍki przychylnoúci nowe-
go Zarzπdu Powiatu, w tym starosty Bogda-
na Romaniuka, oraz dyrektora SP ZOZ Zbi-
gniewa Strzelczyka znalaz≥y siÍ dodatkowe
úrodki na wykaÒczanie.

Pierwsze takie granie
Tradycyjnie juø w drugπ niedzielÍ stycz-

nia we wszystkich miastach Polski zagra≥a
Wielka Orkiestra åwiπtecznej Pomocy. Pie-
niπdze zebrane podczas tej g≥oúnej akcji cha-
rytatywnej przeznaczone sπ - jak twierdzi jej
g≥Ûwny organizator Jerzy Owsiak - w ca≥oúci
na zakup nowoczesnego sprzÍtu medycznego
ratujπcego zdrowie i øycie dzieciom.

Warunek jest jeden - "kto gra ten ma",
czyli gdzie zbierane sπ pieniπdze tam przeka-
zywany jest sprzÍt. Øeby mieÊ trzeba graÊ.

Honorowy patronat nad XI Fina≥em
WOåP, ktÛry odby≥ siÍ w stolicy naszego po-
wiatu w dn. 13 stycznia objÍli po raz pierwszy
starostowie Bogdan Romaniuk i Walde-
mar Macheta, oraz burmistrzowie Zbi-
gniew Chmielowiec i Jan Zuba. Dwa szta-
by Orkiestry dzia≥a≥y wspÛlnie i zgodnie. Szta-
bem w hali widowiskowo - sportowej przy LO
kierowa≥a dyr. Powiatowego Centrum Kultu-
ry Katarzyna Cesarz. Licytacja odbywajπca
siÍ tam w godz. 1230 - 1330 po≥πczona zosta≥a z
wystÍpami zespo≥Ûw m≥odzieøowych, oraz so-
listÛw. Z przeprowadzonej aukcji, oraz zbiÛrek
wolontariuszy - m≥odzieøy szkÛ≥ úrednich uzy-
skano kwotÍ 13 500 z≥.

Drugim sztabem mieszczπcym siÍ w sali
Miejskiego Domu Kultury kierowa≥a dyr. Alek-
sandra Niezgoda. Tam licytacja odbywa≥a siÍ
w godz. 1700 - 1830 i po≥πczona zosta≥a z wystÍ-
pami zespo≥Ûw kolÍdniczych. Podczas aukcji,
oraz zbiÛrek wolontariuszy - dzieci szkolnych i
straøakÛw OSP uzyskano ponad 9 000 z≥.

Na aukcjach licytowano z≥ote serduszka,

dwa komplety monet okolicznoúciowych, pa-
miπtkowπ sztabkÍ miedzi, oraz gadøety z na-
pisem "XI Fina≥ WOåP", m.in. poduszki w
kszta≥cie serc, koszulki, kalendarze, plakaty,
podk≥adki pod mysz do komputera. Najwyøszπ
cenÍ - 4 000 z≥. uzyskano za z≥ote serduszko.
Wylicytowa≥ je p. Stanis≥aw Kulig - przed-
stawiciel firmy  Orlen Petro - Tank w Wide≥-

ce. Niewielu biznesmenÛw kolbuszowskich
chcia≥o wspomÛc chore dzieci. Organizatorzy
majπ nadziejÍ, øe w roku przysz≥ym do licyta-
cji w≥πczπ siÍ nieüle prosperujπce kolbuszow-
skie, prywatne firmy. PÛki co, wiÍkszoúÊ licy-
tujπcych stanowili przedstawiciele w≥adz po-
wiatu m. in. JÛzef Kardyú, Stefan Orzech, Bog-
dan Romaniuk, Waldemar Macheta, oraz
w≥adz miasta JÛzef Fryc, Zbigniew Chmielo-
wiec. Licytowali rÛwnieø dyrektorzy SP ZOZ
Zbigniew Strzelczyk i Mieczys≥aw Maziarz. Go-
rπcy posi≥ek zmarzniÍtym wolontariuszom za-
fundowa≥a SpÛ≥dzielnia Zaopatrzenia i Zbytu.

Podczas tej jednodniowej akcji kolbuszow-
skie sztaby WOåP zebra≥y ponad 23 tys. z≥. Dla
porÛwnania, w roku ubieg≥ym tylko ponad 7
tys. z≥.  Co siÍ stanie z tymi pieniÍdzmi? Jak po-
informowa≥ nas wicestarosta Macheta - po osta-
tecznym rozliczeniu zostanπ przes≥ane do szta-
bu WOåP w Warszawie. - Chcemy zwrÛciÊ siÍ
do pana Owsiaka z proúbπ o zakup nowoczesne-
go sprzÍtu dla kolbuszowskiego ZOZ-u. Marzy
nam siÍ nowy respirator noworodkowo - dzie-
ciÍcy niezbÍdny do reanimacji noworodkÛw za-
raz po porodzie. To powinno byÊ w standardzie
nowoczesnego Oddzia≥u Po≥oøniczo - Noworod-

kowego. Przyda≥by siÍ teø nowy
inkubator. SprzÍtu tego typu
brakuje wszÍdzie, w kaødym
szpitalu.

Nie ≥atwo bÍdzie spe≥niÊ
marzenia wicestarosty, gdyø -
wed≥ug orientacji dyr. Strzel-
czyka - nowoczesny respirator
kosztuje w granicach 60 - 80 tys.
z≥. Moøe wiÍc kolbuszowski
szpital otrzymaÊ coú innego. Nie
mniej jednak Orkiestra coú na
pewno ugra≥a. Co ugra≥a dowie-
my siÍ za kilka miesiÍcy.

Benedykt Popek

W nagrodÍ za pracÍ przy rozbudowie,
na poczπtku grudnia Oddzia≥ otrzyma≥ z
Ministerstwa Zdrowia nieodp≥atnie aparat
do hemodializy ("sztucznπ nerkÍ") firmy
Fresenius w cenie ok. 60 tys. z≥. W chwili
obecnej Oddzia≥ Dializoterapii i Nefrologii
szpitala w Kolbuszowej posiada 12 apara-
tÛw do hemiodializy, co umoøliwia funkcjo-
nowanie 12 stanowisk dializacyjnych. Po-
zwala to na ciπg≥e leczenie 72 pacjentÛw z
niewydolnoúciπ nerek.

Marcin Mazur

PaÒstwo Kuligowie oraz samorzπdowcy kolbuszowscy nie szczÍdzili pieniÍdzy (z prywatnych portfe-
li) na OrkiestrÍ.

Wolontariusze podczas liczenia zebranych pieniÍdzy.

Rozbudowa Nerki
na ukoÒczeniu

Trwajπ prace wykoÒczeniowe.        Fot. B. Popek
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Wraz z poczπtkiem sezonu grzewczego
2002/2003 Samodzielny Publiczny ZespÛ≥
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej wzboga-
ci≥ siÍ o supernowoczesnπ, ekologicznπ ko-
t≥owniÍ gazowo - olejowπ o ≥πcznej mocy ok.
3 MW. Parowo - wodna kot≥ownia zasila w
ciep≥o i parÍ wodnπ ca≥y kompleks szpital-
ny, PrzychodniÍ Rejonowπ Nr 1, Zak≥ad
OpiekuÒczo - Leczniczy wraz z Oddzia≥em
Urologii, budynki administracyjny oraz

Kot³ownia XXI wieku
techniczny, zespÛ≥ gospodarczy oraz przyle-
g≥e bloki wraz z hotelowcem ZOZ-u.

Koszt ca≥ej inwestycji wyniÛs≥ ok. 3,5
mln z≥. z czego 2,4 mln z≥. pozyskano z Na-
rodowego Funduszy Ochrony årodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, 0,8 mln
z≥. z Funduszu WojewÛdzkich, reszta to
úrodki w≥asne oraz starostwa.

(wk)

Uczymy siÍ jeüdziÊ na nartach

wyjeødøajπ na zajÍcia nauki jazdy na nartach
do Niechobrza - "Zimna woda". Podczas wyjaz-
dÛw mogπ poznaÊ podstawy jazdy, doskonaliÊ
swoje umiejÍtnoúci. Gdyby nie grupowy wy-
jazd, niektÛrzy z nich nie poznaliby, jakπ przy-
jemnoúÊ moøe sprawiÊ jazda na nartach.
Sztucznie naúnieøony stok zapewnia dobre
warunki do jazdy nawet gdy woko≥o nie ma
úniegu. Szko≥a powinna rozwijaÊ zaintereso-
wania uczniÛw, ukazywaÊ im nowe moøliwo-
úci spÍdzenia wolnego czasu. PropagowaÊ
zdrowy styl øycia.

Bogus≥awa Plis

Z Wide³ki do Niechobrza
Coraz bardziej rozwija siÍ zainteresowa-

nie sportami zimowymi wúrÛd dzieci i m≥odzie-
øy. Bardzo chcπ uczyÊ siÍ jeüdziÊ na nartach.
Duøo wyciπgÛw narciarskich jest juø w okoli-
cach Rzeszowa, co pozwala nawet na kilkugo-
dzinne wyjazdy. Natomiast zimowa aura za-
chÍca do czynnego wypoczynku. Dzieci z uboø-
szych rodzin majπ mniejsze moøliwoúci rozwo-
ju swoich zainteresowaÒ.

Wyjazd na narty nie koniecznie musi byÊ
bardzo drogi. Jeúli ktoú nie ma w≥asnego
sprzÍtu, to na poczπtek moøe go wypoøyczyÊ.
Uczniowie ze Szko≥y Podstawowej w Wide≥ce

Kasa za
urlopy
Za swoje zaleg≥e urlopy przewaønie

z kilku lat pobrali z kas samorzπdowych
ekwiwalenty w wysokoúci od kilku do kil-
kunastu tysiÍcy z≥otych. Rekordzista -
by≥y prezydent Rzeszowa Andrzej Szlach-
ta za 76 dni zaleg≥ego urlopu wypoczyn-
kowego wziπ≥ z kasy miasta 35 602 z≥. Tu
warto zaznaczyÊ, øe np. wiceprezydent
Rzeszowa Wies≥aw Walat (Podkarpackie
Samorzπdowe Forum Prawicy) odchodzπc
nie mia≥ ani dnia urlopu zaleg≥ego i nie
pobra≥ z kasy ani grosza.

Przepisy kodeksu pracy zobowiπzu-
jπ kaødego pracownika, bez wzglÍdu na
zajmowane stanowisko, do wykorzystania
urlopu w roku kalendarzowym.     W wy-
jπtkowych sytuacjach do koÒca pierwsze-
go kwarta≥u przysz≥ego roku. No i co. Dla
kogo sπ te przepisy, dla kogo jest prawo,
dla wszystkich? Dla w≥adzy teø? Przed-
stawiciele w≥adzy samorzπdowej za ≥ama-
nie prawa pracy, za dawanie z≥ego przy-
k≥adu podw≥adnym powinni byÊ nagra-
dzani czy ukarani? Okaza≥o siÍ, øe zostali
nagrodzeni.

W Kolbuszowej teø sπ osoby, ktÛre
nie przestrzega≥y Kodeksu Pracy.

Zbigniew Lenart by≥y starosta kol-
buszowski w 2001 roku wykorzysta≥ tyl-
ko jeden dzieÒ urlopu, natomiast w 2002
r. aø dwa dni. Na poczπtku stycznia br. za
49 dni urlopu wziπ≥ z kasy powiatu ekwi-
walent w wysokoúci 15 848 z≥. Wicestaro-
sta Ryszard £eptuch,  za nie wykorzysta-
ne w 2002 r. 12 dni urlopu otrzyma≥ jedy-
nie 3 540 z≥. OprÛcz ekwiwalentu za urlo-
py otrzymali przys≥ugujπce im ustawowo
odprawy po 15 200 z≥. £πcznie wiÍc by≥y
starosta Zbigniew Lenart tylko "za po-
øegnanie ze sto≥kiem" wziπ≥ z kasy
powiatu -  31 048 z≥. publicznych pieniÍ-
dzy.

Agnieszka Sondej

przeglπd

Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 872, fax 017/ 22 71 523.
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Dyrektor szko≥y Eugeniusz Lis oraz pani Bogus≥awa Plis z m≥odzieøπ szkolnπ na stoku narciarskim.

W dniu 10 stycznia br. dziennik
"Super Nowoúci" (nr 7, str. 1,5, oraz nr
8, str. 4) piÛrem red. JÛzefa Twar-
dowskiego ujawni≥ mieszkaÒcom -
podatnikom wojewÛdztwa podkar-
packiego ile zarobili na urlopach
niektÛrzy "pracowici" prezydenci
miast, etatowi cz≥onkowie Zarzπ-
dÛw, burmistrzowie i wÛjtowie gmin.
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SZKO£A   PROMUJ•CA   ZDROWIE
W Europie w latach osiemdziesiπtych po-

wsta≥a koncepcja szko≥y promujπcej zdrowie. Z ini-
cjatywy åwiatowej Organizacji Zdrowia WHO w
1991r.w wielu krajach rozpoczÍto realizacjÍ tego
projektu, a w 1992r.powsta≥a Europejska SieÊ
SzkÛ≥ Promujπcych Zdrowie, do ktÛrej do≥πczy≥a
rÛwnieø Polska.

Szko≥a Promujπca Zdrowie to miejsce, w ktÛ-
rym wszyscy cz≥onkowie spo≥ecznoúci szkolnej
(uczniowie, nauczyciele, pracownicy obs≥ugi, rodzi-
ce) podejmujπ starania, aby poprawiÊ swoje zdro-
wie i samopoczucie. Uczy jak zdrowo øyÊ i tworzyÊ
zdrowe, przyjazne úrodowisko. ZachÍca ludzi w oto-
czeniu do podjÍcia podobnych dzia≥aÒ.

Cechy szko≥y promujπcej zdrowie:
1. Akceptuje fakt, øe zdrowie spo≥ecznoúci szkol-

nej moøe byÊ tworzone przez po≥πczenie eduka-
cji zdrowotnej i innych dzia≥aÒ, ktÛre podejmu-
je szko≥a, aby chroniÊ i poprawiaÊ zdrowie
wszystkich, ktÛrzy siÍ w niej znajdujπ.

2. Troszczy siÍ w rÛwnym stopniu o zdrowie
uczniÛw i pracownikÛw.

3. Uczniowie i pracownicy sπ úwiadomymi i ak-
tywnymi uczestnikami procesu promocji zdro-
wia.

4. Edukacja zdrowotna ma okreúlony czas w pro-
gramie nauczania szko≥y oraz w ramach na-
uczania poszczegÛlnych przedmiotÛw.

5. UwzglÍdnia priorytety dotyczπce zdrowia.
Obejmuje to m.in. nacechowane szacunkiem
relacje miÍdzyludzkie, sprzyjajπce zdrowiu
úrodowisko i wyposaøenie szko≥y.

6. Tworzy rzeczywiste partnerstwo miÍdzy szko-
≥π, domem i spo≥ecznoúciπ lokalnπ.

7. Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie
wartoúci, ktÛre g≥osi oraz wdraøa je do øycia
szko≥y.

8. Zwraca uwagÍ nie tylko na treúci, ale takøe
metody nauczania.

9. Akceptuje jako podstawowπ zasadÍ, potrzebÍ
wzmacniania poczucia w≥asnej wartoúci
uczniÛw, rodzicÛw i pracownikÛw.

10. Dostarcza moøliwoúci wyboru zajÍÊ stymulujπ-
cych rozwÛj uczniÛw, tak, aby mogli oni do-
úwiadczaÊ wspÛ≥uczestnictwa oraz sukcesu w
czasie zajÍÊ szkolnych.

11. Zatrudnieni w szkole pracownicy s≥uøby zdro-
wia s≥uøπ pomocπ poprzez odpowiednie úwiad-
czenia zdrowotne oraz pomoc psychologicznπ i
spo≥ecznπ dla uczniÛw, rodzicÛw i pracowni-
kÛw.

12. PielÍgniarka szkolna i inni zatrudnieni w
szkole pracownicy s≥uøby zdrowia uczestniczπ
czynnie w programie edukacji zdrowotnej.

13. Pracownicy szko≥y i rodzice majπ moøliwoúÊ
uczestniczenia w dzia≥aniach w zakresie edu-
kacji zdrowotnej w ramach programu kszta≥-
cenia pracownikÛw i spotkaÒ z rodzicami.

14. Zwraca uwagÍ na objawy i skutki nadmierne-
go stresu oraz podejmuje dzia≥ania dla jego
zmniejszania oraz uczenia uczniÛw i pracow-
nikÛw radzenia sobie ze stresem.

15. Uznaje, øe posi≥ki szkolne i artyku≥y spoøyw-
cze, dostÍpne w szkole, stanowiπ waønπ rolÍ w
promocji zdrowia cz≥onkÛw spo≥ecznoúci szkol-
nej.

W dniu 15 paüdziernika 2002r. Szko≥a Pod-
stawowa nr2 im. Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego
w Kolbuszowej rozpoczÍ≥a staø uprawniajπcy do
uzyskania certyfikatu szko≥y promujπcej zdrowie.
Wszyscy wspÛlnie podjÍliúmy decyzjÍ o promowa-
niu zdrowia. Szkolnym koordynatorem zosta≥a

pani Halina Lelek. W szkole powo≥ano rÛwnieø
zespÛ≥ do spraw promocji zdrowia w sk≥adzie:

f £ucja Czachor - nauczycielka nauczania zinte-
growanego,

f Ma≥gorzata Koøuchowska - nauczycielka przy-
rody,

f Alicja Pawe≥ek - nauczycielka nauczania zin-
tegrowanego,

f Danuta Pierzcha≥a - nauczycielka przyrody,
f Micha≥ Franczyk - nauczyciel wychowania fi-

zycznego,
f Wojciech Zawada - nauczyciel wychowania fi-

zycznego,
f Jadwiga Starzec - higienistka szkolna,
f Andrzej Jadach - przewodniczπcy Komitetu

Rodzicielskiego,
f Ma≥gorzata KrÛl - przedstawiciel rodzicÛw, le-

karz stomatolog,
f Gabriela Sitko - uczennica,
f Magdalena Kupczyk - uczennica.

Nawiπzano úcis≥π wspÛ≥pracÍ z Rejonowym
Koordynatorem do spraw promocji zdrowia, na-
uczycielem konsultantem PODN w Rzeszowie mgr
Barbarπ Wolny.

Do wspÛ≥pracy zaproszono takøe Terenowπ
StacjÍ Sanitarno-Epidemiologicznπ w Kolbuszowej,
PoradniÍ Psychologiczno-Pedagogicznπ, Inspektorat
do spraw Oúwiaty, Burmistrza Miasta i Gminy oraz
ks. proboszcza parafii åw. Brata Alberta.

W ramach dzia≥aÒ SPZ opracowaliúmy plan
dzia≥aÒ na rok 2002/2003, ktÛrego celem prioryteto-
wym jest zmiana z≥ych nawykÛw øywieniowych
wúrÛd uczniÛw. Mamy nadziejÍ, øe nasze dzia≥ania
przyniosπ zamierzony efekt.

"Promujemy zdrowie nie dlatego, øe jest ono
waøne, ale dlatego, øe bez niego wszystko inne jest
niewaøne."

Halina Lelek, Alicja Pawe≥ek

Ta niezwyk≥a i bardzo ujmujπca swπ at-
mosferπ impreza mog≥a odbyÊ siÍ dziÍki wielo-
letniej wspÛ≥pracy MDK i Polskiego Zwiπzku
ChÛrÛw i Orkiestr Oddzia≥ RzeszÛw. Wraz z ar-
tystami z ca≥ego regionu kolÍdowali: burmistrz
Z.Chmielowiec, z-ca burmistrza Jan Zuba, sta-
rosta Bogdan Romaniuk, z-ca starosty W.Ma-

Koncert KolÍd ChÛrÛw
WojewÛdztwa Podkarpackiego

5 stycznia br. W Koúciele p.w. åw.Brata Alberta w Kolbuszowej odby≥ siÍ Kon-
cert KolÍd w wykonaniu chÛrÛw dzia≥ajπcych przy parafiach i oúrodkach kultury wo-
jewÛdztwa podkarpackiego.

Fot. Jan SkowroÒski

LEKCJE EUROPEJSKIE
W styczniu 2003 roku rozpoczÍ≥a siÍ IV edy-

cja Lekcji Europejskich organizowanych przez Re-
gionalne Centrum Informacji Europejskiej miesz-
czπce siÍ przy Wyøszej Szkole Informatyki i Zarzπ-
dzania w Rzeszowie.

Celem Lekcji Europejskich jest wzbogacanie
wiedzy na temat Unii Europejskiej.

ZajÍcia skierowane sπ g≥Ûwnie do tych gimna-
zjÛw i szkÛ≥ úrednich, przy ktÛrych dzia≥ajπ Szkolne
Kluby Europejskie (w naszym powiecie jest 5 zare-
jestrowanych klubÛw). Kaødorazowo lekcje sk≥ada-
jπ siÍ z prezentacji multimedialnej (na temat Unii Eu-
ropejskiej, jej funkcji, instytucji), krÛtkiego konkur-
su oraz zajÍÊ z komputerem w laboratorium kompu-
terowym i trwajπ dwie godziny.

27 listopada 2002 w III edycji Lekcji Euro-
pejskich uczestniczy≥o 30 uczniÛw  z Gimnazjum
w Wide≥ce, natomiast 15 stycznia tyleø samo
uczniÛw z Gimnazjum nr 2  w Kolbuszowej.
Uczniowie pilnie úledzili prezentacjÍ, a nastÍpnie
sprawdzali swojπ wiedzÍ, rozwiπzujπc krzyøÛwkÍ.

Bez wπtpienia najwiÍkszπ popularnoúciπ cie-
szy≥a siÍ jednak gra komputerowa "Autobus euro-
pejski". Przys≥owiowym autobusem uczniowie, roz-
wiπzujπc problemy i zagadki historyczne, geogra-
ficzne, kulturowe, przemierzyli wszystkie kraje
cz≥onkowskie, podziwiajπc stolice piÍtnastki, mia-
sta, ich zabytki, miejsca szczegÛlne, krajobrazy itp.
O duøej popularnoúci Lekcji Europejskich moøe
úwiadczyÊ fakt, øe w IV edycji, rozpoczÍtej 15 stycz-
nia, brakuje juø miejsc. Ze wzglÍdÛw lokalowych
powyøsze zajÍcia mogπ odbywaÊ siÍ tylko w úrody.

Beata Mierzwa

cheta, przedstawiciele diecezjalnych w≥adz ko-
úcielnych z ks. Profesorem A. Widakiem oraz
wys≥annicy PZCh  i O M. Tronina i T. Chlebak.

Zebrani w Koúciele p,w. åw.Brata Alber-
ta mieszkaÒcy miasta i zaproszeni goúcie mo-
gli pos≥uchaÊ kolÍd w wykonaniu chÛrÛw: "Con
Agilita", "Accordare" z Kolbuszowej; "Emmanu-
uel", "Cantus", "Soli Deo" z Rzeszowa; "Canta-

te Deo" z Kolbuszowej GÛrnej; "Adorremus" z
G≥ogowa Ma≥opolskiego; "Cantylena" z Radym-
na; "Echo" z Przeworska  oraz "Cantamus" z
Dulczy Wielkiej. UroczystoúÊ zakoÒczono
wspÛlnym wykonaniem najpiÍkniejszych pol-
skich kolÍd przy wtÛrze Orkiestry DÍtej Miej-
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej.

(-)
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Super oferty

PZHGP jest to stowarzyszenie skupiajπ-
ce w Polsce ponad 40 tys. cz≥onkÛw, posiadajπ-
ce w≥asny statut, sztandar oraz swoje czasopi-
smo wychodzπce raz w miesiπcu.

Z inicjatywy czo≥owych hodowcÛw z Kol-
buszowej  i okolic w 2000 roku zostaje za≥oøo-
na Sekcja - najniøsza pomocnicza jednostka
Oddzia≥u z siedzibπ w Kolbuszowej - przynaleø-
na do Oddzia≥u w Tarnobrzegu. W tym miejscu
naleøy przypomnieÊ, øe w Kolbuszowej istnia-
≥a Sekcja latach 1950-1960. W chwili obecnej
Sekcja nasza liczy 25 cz≥onkÛw, sπ to hodowcy
zamieszkujπcy Miasto i GminÍ Kolbuszowa
oraz sπsiednie gminy.

W sk≥ad Zarzπdu Sekcji wchodzπ :
Prezes Zarzπdu Sekcji - Ryszard Drza≥
Skarbnik Sekcji - JÛzef Jakubiec
Sekretarz Sekcji -  Krzysztof Wilk
Siedziba Sekcji zosta≥a zlokalizowana w

Kolbuszowej przy ulicy Handlowej 5, dziÍki
uprzejmoúci Zarzπdu S.P.H.P. "SCh P£UG"
pod przewodnictwem inø. Jana Suskiego, za co
cz≥onkowie Sekcji sπ wdziÍczni.

Znaczπcy wynik na przestrzeni ostatnich
lat w rywalizacji lotowej na szczeblu Oddzia≥u
Tarnobrzeg osiπgnπ≥ R. Drza≥ zdobywajπc w
1998r. Tytu≥ Vice Mistrza Oddzia≥u Tarnobrzeg
skupiajπcego ponad 300 cz≥onkÛw. Ponadto
go≥Íbie z tej hodowli reprezentowa≥y OkrÍg
Tarnobrzeg na OgÛlnopolskiej Wystawie Kato-
wice-2000r. Hodowcy z sekcji Kolbuszowa w
2002r. uczestniczyli w 13 lotach go≥Íbi starych
oraz w trzech lotach go≥Íbi m≥odych  urodzo-
nych w 2002r. Kolbuszowskie go≥Íbie w sezo-
nie 2002r. przelecia≥y ≥πcznie oko≥o 6500km.
CzÍúÊ hodowcÛw z Sekcji Kolbuszowa wystawi-
≥a swoje go≥Íbie na Wystawie OkrÍgowej Go≥Í-
bi Pocztowych w Rudniku nad Sanem, ktÛra
odby≥a siÍ w dniach 14-15 grudnia 2002r. Na
17 sztuk go≥Íbi eksponowanych przez hodow-
cÛw z Sekcji Kolbuszowa, piÍÊ z nich zdoby≥o I-
nagrody. Go≥πb z hodowli R. Drza≥ ze åwierczo-
wa zakwalifikowa≥ siÍ na OgÛlnopolskπ Wysta-
wÍ Go≥Íbi Pocztowych Katowice-2003 z szan-
sami na zdobycie miejsca w Reprezentacji Pol-
ski na OlimpiadÍ Go≥Íbi Pocztowych  LIEVIN-
2003 (Francja).Tytu≥ mistrza Sekcji Kolbuszo-
wa w lotach go≥Íbi starych wywalczy≥ kol. Ja-
kubiec JÛzef.  Hodowcy w Sekcji Kolbuszowa
licznie uczestniczyli w locie z Watykanu, ktÛ-
ry by≥ zorganizowany przez Zarzπd G≥Ûwny dla
uczczenia 24-rocznicy Pontyfikatu Jana Paw-
≥a II. Z 20 go≥Íbi, ktÛre bra≥y udzia≥ w locie z
Watykanu 2 z nich znalaz≥y siÍ na OgÛlnopol-
skiej Liúcie Konkursowej zdobywajπc nagrody.
Go≥πb kol. Zdzis≥awa Drza≥ ze åwierczowa za-
jπ≥ w skali kraju 225 miejsce oraz I miejsce w
Kolbuszowej wracajπc zwyciÍsko w 10 dniu od
daty wypuszczenia pokonujπc dystans 1169km
mierzπc w linii prostej. Drugie miejsce w Kol-
buszowej a 381 miejsce w Polsce zdoby≥ go≥πb
kol. Wies≥awa Gπsiora z Domatkowa wracajπc
zwyciÍsko w 13 dniu. Ponadto do Sekcji Kolbu-
szowa do chwili obecnej powrÛci≥y jeszcze dwa

Kolbuszowskie go≥Íbie
nad Watykanem

Piszπc ten artyku≥ pragnÍ przybliøyÊ mieszkaÒcom Kolbuszowej i okolic wizerunek Polskiego Zwiπz-
ku HodowcÛw Go≥Íbi Pocztowych (PZHGP), a jednoczeúnie udowodniÊ, øe nie jesteúmy jakimiú
"go≥Íbiarzami" z g≥owami podniesionymi w kierunku nieba, lecz hodowcami ktÛrzy szanujπ 80-let-
niπ tradycjÍ i swoje umi≥owanie do go≥Íbi pocztowych przek≥adajπ nader wszystko.

ptaki naleøπce do kol. Jana £yønia z Kolbu-
szowej oraz do kol. Zbigniewa Matejka z Me-
chowca.

Hodowcy z Sekcji Kolbuszowa w sezonie
2002r uczestniczyli takøe w dwÛch lotach z
Niemiec (Wolfsburg) odleg≥oúÊ w linii prostej do
Kolbuszowej oko≥o 800km. Wypuszczone go≥Í-
bie z Wolfsburga o godz. 6.15 rano zwyciÍsko
meldowa≥y siÍ w godzinach popo≥udniowych
16.35 tego samego dnia. Dwa pierwsze ptaki
wylπdowa≥y w go≥Íbniku u kol. Ryszarda Drza≥
ze åwierczowa, natomiast z drugiego lotu z te-
renu Niemiec Wolfsburg II zwyciÍstwo przypa-
d≥o go≥Íbiowi z hodowli Romana i Ryszarda Saj
z Domatkowa, nastÍpne miejsca przypad≥y go-
≥Íbiom kol. Ryszarda Drza≥a.

PorÛwnujπc rÛønice odleg≥oúci z Kolbuszo-
wej do Wolfsburga i do Watykanu stwierdziÊ
naleøy øe,  dla naszych skrzydlatych ulubieÒ-
cÛw jest ona znikoma natomiast zasadniczπ jest

skala trudnoúci pokonania poszczegÛlnych dy-
stansÛw. Z obszaru Niemiec go≥Íbie lecπ nad
p≥askim terenem osiπgajπc znaczne prÍdkoúci,
natomiast trasÍ z Watykanu go≥Íbie muszπ
pokonaÊ przelatujπc nad otwartym morzem a,
nastÍpnie ponad wysokimi pasmami Alp
3000m n.p.m., gdzie ich organizmom w takich
ekstremalnych warunkach brakuje tlenu do
normalnego funkcjonowania, nie mÛwiπc juø o
wysi≥ku, jaki musi w≥oøyÊ kaødy go≥πb aby zwy-

ciÍsko wrÛciÊ do swojego gniazda. I w tym miej-
scu nasuwa siÍ zasadnicze pytanie. Czym kie-
ruje siÍ go≥πb pocztowy, wypuszczony czÍsto o
parÍ tysiÍcy kilometrÛw od swojego macierzy-
stego go≥Íbnika wraca do niego, do swojego
gniazda, do swojego opiekuna, bo te trzy aspek-
ty trudno od siebie oddzieliÊ. Do chwili obecnej
nie zosta≥a rozwiπzana ta zagadka, wprawdzie
sπ pewne hipotezy w tym wzglÍdzie, ale jedno-
znacznej definicji uczeni nie sprecyzowali.

Hodowla go≥Íbia pocztowego ma ponadto
wiele aspektÛw o charakterze wychowawczym,
szczegÛlnie przydatnych dla ludzi m≥odych. W
wielu krajach stosowana jest jako terapia reso-
cjalizacyjna. Problematyka ta ma olbrzymiπ
si≥Í wciπgania i absorbuje bez koÒca odrzuca-
jπc m≥odzieø od czynÛw sprzecznych z zasada-
mi wspÛ≥øycia spo≥ecznego.

R. Drza≥

,  organizowanie wesel
,  imprez okolicznoúciowych (18- tek, imienin, chrztu, urodzin, komunii úw., choinek, spo-

tkaÒ towarzyskich)
,  imprez sportowo - rekreacyjnych
,  ognisk i piknikÛw pod zadaszeniem lub na wolnym powietrzu, a wszystko to na obiek-

tach sportowo - rekreacyjnych Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu-
szowej (Stadion), ul. Wolska 2

v  w piÍknym otoczeniu leúnym
v  z placem zabaw dla dzieci
v  a takøe z dogodnym parkingiem.

Dla zmÍczonych czekajπ pokoje hotelowe rÛønej kategorii.
Ceny konkurencyjne (ubieg≥oroczne)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! tel. 2271 131, fax 2273 975

Burmistrz MiG Kolbuszowa, pan Zbigniew Chmielowiec wrÍcza puchar za zwyciÍski lot z Watykanu
had. Zdzis≥awowi Drza≥.

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

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!!!

HurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtownia

"AGA""AGA""AGA""AGA""AGA"

Na to CiÍ staÊ! Najniøsze ceny!

HurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtownia

"AGA""AGA""AGA""AGA""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

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
URZ•D SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ

informuje, øe ustawπ z dnia 12 wrzeúnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektÛrych
innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) wprowadzono w Or-
dynacji podatkowej nowe rozwiπzania (art. 77b) w zakresie
zwrotu nadp≥at:
ß 1. Zwrot nadp≥aty nastÍpuje:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, p≥atnika lub in-
kasenta obowiπzanego do posiadania rachunku bankowego,

2) w gotÛwce, jeøeli podatnik, p≥atnik lub inkasent nie sπ
     obowiπzani do posiadania rachunku bankowego, chyba øe za-

øπdajπ zwrotu nadp≥aty na rachunek bankowy.
  ß2. Za dzieÒ zwrotu nadp≥aty uwaøa siÍ dzieÒ:
1) obciπøenia rachunku bankowego organu podatkowego na

            podstawie polecenia przelewu,
2) z≥oøenia przekazu pocztowego,
3) wyp≥acenia kwoty nadp≥aty przez organ podatkowy lub po-

stawienia nadp≥aty do dyspozycji podatnika w kasie,
  ß3. Nadp≥ata, ktÛrej wysokoúÊ nie przekracza kosztÛw upomnie-

nia w postÍpowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wy-
≥πcznie w kasie.

  ß4.  Nadp≥ata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejsza-
na o koszty jej zwrotu.

Przepis powyøszy ma zastosowanie m.in. do zwrotu nad-
p≥at wynikajπcych ze z≥oøonych zeznaÒ podatkowych z uzyska-
nych dochodÛw  w 2002 roku.

 NACZELNIK URZ DU SKARBOWEGO
JAN åWI TEK
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KOLBUSZOWA, UL. 11 LISTOPADA 3
Z A P R A S Z A

- DOLNA KONDYGNACJA (AGD, RTV, ART. ELEKTRYCZNE,  1001 DROBIAZGÓW (SERWISY OBIADOWE,
SZTUÆCE, PLASTIKI, �RODKI CZYSZCZ¥CE I PIOR¥CE, ITP.), KWIACIARNIA, PASMANTERIA, FIRANKI,
ZAS£ONY, LAMPY, KINKIETY, KOSMETYKI AVON

- PARTER (ART. SPO¯YWCZE, MONOPOLOWE, CHEMIA GOSPODARCZA, US£UGI FOTO, KANTOR
WYMIANY WALUT, BANKOMAT)

- I PIÊTRO (ODZIE¯ DAMSKA I MÊSKA, OBUWIE DAMSKIE I MÊSKIE, ZABAWKI, KOSMETYKI, PAMI¥TKI
OKOLICZNO�CIOWE, ROZLEWNIA PERFUM, ART. SZKOLNE I PAPIERNICZE, �WIAT DZIECKA, SKLEP
MUZYCZNY, BI¯UTERIA, EKOPRALNIA

- II PIÊTRO (SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, BADANIA USG, EKG, GABINET GINEKOLOGICZNY,
GABINET REHABILITACYJNY (FIZYKOTERAPII), GABINET PIELÊGNIARSKI, ANALITYKA)

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. SUPER OFERTA

qqqqq 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.
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BIURO HANDLOWE 36-100 Kolbuszowa, ul. Towarowa 4. Tel. centrala:  017/ 22 71 567, 7445 111, fax:  017/ 2273 976

PRZEDSI BIORSTWO HANDLOWO - US£UGOWE

ZAPRASZAMY W GODZ. 7.00 - 18.00, SOBOTA 7.00 - 13.00

BLACHY DACHOWE

SYSTEMY RYNNOWE

STOLARKA DREWNIANIA

OKNA DACHOWE

BOAZERIA MDF I PCV

POD£OGI PANELOWE

P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE

CHEMIA BUDOWLANA

OCIEPLENIA

BRAMY GARAØOWE

SYSTEM RATALNY,
CENY PRODUCENT”W,
TRANSPORT GRATIS!

PCV

S I D I N G

      aks     !
Art. Papiernicze i BiuroweArt. Papiernicze i BiuroweArt. Papiernicze i BiuroweArt. Papiernicze i BiuroweArt. Papiernicze i Biurowe

Kolbuszowa, ul. Piekarska 11

Oferuje:
q artyku³y biurowe, szkolne

q papier komputerowy, rolki do kas fiskalnych DRESCHER
q materia³y eksploatacyjne do komputerów, drukarek, ksera

(tonery, atramenty, aplikatory, taœmy barwi¹ce)

q druki akcydensowe

q papiery: POLSPED, POLLUX i inne

q przybory do pisania

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

tel. 22 72 815
Pe≥na obs≥uga biur i urzÍdÛw z dostawπ  na miejsce

P

OKNA Drewno PCV Aluminium
Szyby niskoemisyjne  k=1,1 W/m2 tel. (0-17) 22 72 594

PHU Posejdon, ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa (budynek LOK)

PAKFOL SERAFIN Sp. jawna

Zak³ad Us³ugowo - Produkcyjno - Handlowy
STAL - BET - Adam Fory�

36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Wiktora 15, tel. (0-17) 22 72 047
Zapraszamy na zakupy hurt-detal oferujπc w cenach konkurencyjnych:

l p≥ytki ceramiczne l kleje l korek úcienny i posadzkowy
Czynne od 800 - 1600, sobota od 800 - 1500

Ponadto oferujemy beton z transportem.

1

FHU "Super  Czas"
Stanis³aw Jadach

36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13,
(obok dworca PKS-PKP)  tel. (0-17) 22 74 096

Sprzedaø: l zegarkÛw l zegarÛw l budzikÛwl kalkulatorÛw l innego
asortymentu l Us≥ugi zegarmistrzowskie.

Gwarantujemy wysokπ  jakoúÊ towarÛw i  us≥ug.

2

3

4

1
3

2

4
Kolbuszowa, ul. Kiliñskiego 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:

l rÍkaw foliowy PE bezbarwny l rÍkaw foliowy PE kolorowy l taúmy fo-
liowe termokurczliwe l woreczki z folii (wszystkie wy2miary) l worki na
úmieci l nadruk w czterech kolorach l reklamÛwki l ciπgniÍcie rekawa

z powierzonego PE.

PROFESJONALNE
US£UGI

PARKIECIARSKIE
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
N I S K I E  C E N Y ! ! !
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AUTO MAR-JAN
CZ å∆I I AKCESORIA

Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 15/1
(naprzeciwko budowy Starostwa Powiatowego)

Czynne:
poniedzia≥ek- piπtek 800 - 1730, soboty 800 - 1430

tel./fax 017/ 22 75 053, 0 605 96 23  80

DO SAMOCHOD”W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

przeglπd
KOLBUSZOWSKI

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej,
36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara,  tel. 2273 658,
2273 564, 2271 456, 2272 726, 2272 447; Redaguje:
Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanis≥aw Bujak,
Dorota Gorzelany, Stanis≥aw Gorzelany, Adam Kowalski,
Jan SkowroÒski, Tadeusz Pos≥uszny, Benedykt Popek.
Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A.
10701539-90489, £amanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100
Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel./fax (0-17) 22 70 230. Internet:
http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html.Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania materia≥Ûw. ISSN 1232-7646.

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

Oferuje:
, wczasy
, wycieczki
, bilety autokarowe - krajowe

i miÍdzynarodowe
, bilety lotnicze - krajowe

i miÍdzynarodowe
, ubezpieczenia
, XERO

Zapraszamy w godz. 900-1700

w soboty  900-1300

KOLUMBUS
Biuro

Podró¿y

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 - 17.00, 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

SKLEP MOTORYZACYJNY

vvvvv akcesoria samochodowe
vvvvv czÍúci zamienne do samochodÛw

krajowych i zagranicznych

FHU

Kolbuszowa, ul. Jana Paw≥a II 6 ìManhattanî
tel. (0-17) 227 51 11 gsm 0 601 836 495

Z A P R A S Z A M Y !
Czynne: pn - pt  800 - 1800, sobota 800 - 1400

“Bilans” SC
oferuje swoje us≥ugi w zakresie:
n prowadzenia ksiπg podatkowych,

    zasady ogÛlne, rycza≥t n prowadzenie ewidencji VAT
n prowadzenie ZUS n sporzπdzania deklaracji

RYSZARD HAPTAå
Kolbuszowa, ul. 22 Lipca 13, tel. 22 72 100, 74 44 888

WITOLD STAGRACZY—SKI
Kolbuszowa, ul. Koúciuszki 10, tel. 22 70 396


