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MIESI CZNIK POWIATOWY

"Debaty o Unii Europejskiej"
W styczniowym numerze "Ziemi Kolbuszowskiej" pisa≥am o warszaw-

skiej konferencji, ktÛra odby≥a siÍ 14 grudnia 2002 roku w Sejmie RP, zor-
ganizowanej pod has≥em "Przez edukacjÍ do Europy" przez Polskπ Funda-
cjÍ im. Roberta Schumana.  Wtedy w≥aúnie zapowiedzia≥am przyjazd do
Kolbuszowej przedstawicieli tej znanej w Polsce organizacji pozarzπdowej.

Za≥oøycielom Fundacji (1991), zwiπzanym ze zmianami ustrojowy-
mi lat 1989-1990 (m. in. Tadeuszowi Mazowieckiemu i Piotrowi Nowi-
na-Konopce) przyúwieca≥o przywrÛcenie Europy Polsce i Polski Euro-
pie. Wzorujπc siÍ na symbolicznej postaci Roberta Schumana - cz≥owie-
ka wielkiej wizji i wielkich czynÛw, mÍøa stanu i jednego z OjcÛw Za-
≥oøycieli nowej Europy oraz przyjmujπc jego imiÍ, za≥oøyciele chcieli
przyczyniÊ siÍ do budowania wspÛlnej Europy. cd. na str. 3

Jak to wszystko pogodziæ ...
- Przed nami budøet

ktÛry jest malutkπ ko≥-
derkπ na ≥oøe w sypial-
ni. I tu jest dylemat:
przy zniszczonych dro-
gach, biednej oúwiacie,
nienajlepszej sytuacji
Zespo≥u Opieki Zdro-
wotnej, wyciπgniÍtej
rÍce Uniwersytetu, za-
d≥uøenia na lata budyn-
kiem Starostwa - jak to
wszystko pogodziÊ ...

Odszed≥ dr Piela -

cd. na str. 8

Wywiad z przewodniczπcym Rady Powia-
tu JÛzefem Kardysiem - czytaj na str. 7

Wreszcie ktoú zainteresowa≥ siÍ stacjπ PKS w Kolbuszowej.
Radni Rady Powiatu podczas dwÛch ostatnich sesji ocenili jej
wyglπd tak wewnπtrz, jak i na zewnπtrz bardzo negatywnie.

ZwrÛcili siÍ do Zarzπdu Powiatu, aby razem z burmistrzem
interweniowali w tej sprawie w dyrekcji PKS i PKP. Relacje z
sesji czytaj na str. 8-11.

Dr n. med. Andrzej Piela rozpoczπ≥ pracÍ w SP ZOZ w
Kolbuszowej od 1 stycznia 1999 r. na stanowisku ordyna-
tora Oddzia≥u Ginekologii i Po≥oønictwa.

wspania≥y cz≥owiek i lekarz

Wiosna idzie - stan kolbuszowskiego Nilu z dnia 11 marca 2003 r.
 Fot. Jan SkowroÒski
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W drugim turnusie uczestniczy≥o 54 gimnazjalistÛw i licealistÛw.
Towarzyszyli nam rÛwnieø rodzice, ktÛrzy wraz z pociechami  dosko-
nalili swoje umiejÍtnoúci. NiektÛrzy odwaønie stanÍli na "oúlej ≥πczce"
i nie zwracajπc uwagi na rÛønicÍ wieku walczyli z "p≥ugiem, orczykiem
i z  przyciπganiem ziemskim".

Stok S≥otwiny - Azoty proponuje rÛønorodne trasy, wiÍc naszym
szaleÒstwom nie by≥o koÒca. PiÍÊ godzin jazdy codziennie z ma≥π prze-
rwπ na gorπcπ czekoladÍ przynios≥y efekty. Na koÒczπcych turnusy za-
wodach rywalizacja wúrÛd dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych by≥a bardzo
zaciÍta, o czym úwiadczπ minimalne rÛønice czasowe. W przeprowa-
dzonych 31 stycznia Mistrzostwach Kolbuszowej w Slalomie Gigancie
zanotowaliúmy na mecie nastÍpujπcπ kolejnoúÊ :

-w kategorii dziewczπt:
I miejsce - Ania Wilk SP 2 Kolbuszowa,II miejsce - Kinga KorzÍ-

pa SP 1 Kolbuszowa,

Zimowisko Krynica 2003
Nasza m≥odzieø znowu ma co wspominaÊ. Dopisa≥a nam pogo-
da, nie zawiedli sponsorzy. Juø siÛdmy raz z rzÍdu klub "MILENIUM"
z Gimnazjum nr 2 zorganizowa≥ zimowisko. Na pierwszy tydzieÒ ferii
do Krynicy wyjecha≥o 52 uczniÛw szko≥y podstawowej.

Uczestnicy zimowiska po wrÍczeniu pucharÛw i dyplomÛw.

III miejsce - Olga Stelmach SP Soko≥Ûw Ma≥opolski,
IV miejsce - Ania Kostuj SP nr 2,
V miejsce - Ania Labuda SP nr 2,
VI miejsce - Monika Myúliwiec SP KÍdzierzyn Koüle.
-w kategorii ch≥opcÛw:
I miejsce - Mateusz Wilk SP 2 Kolbuszowa,
II miejsce - Micha≥ Starzec SP 2,
III miejsce - Adrian Pasek SP  Nowa DÍba,
IV miejsce - Mateusz Styga SP 2 Kolbuszowa,
V miejsce - Mateusz Fitas SP 2 Kolbuszowa,
VI miejsce - Mateusz Magda SP 2 Kolbuszowa.
-w kat. seniorek zwyciÍøy≥a: Agnieszka Wilk, druga by≥a - Jola

Harchut, a trzecia - Aleksandra ZieliÒska,
-w kat. seniorÛw  wygra≥ Mieczys≥aw Gawe≥, drugi by≥ Piotr

Fryc, a trzeci Roman Duszkiewicz.
IloúÊ zawodnikÛw i zawodniczek startujπcych w kategorii senio-

rÛw by≥a rekordowa. CzÍúÊ z nich dojecha≥a do Krynicy specjalnie na
Mistrzostwa.

7 lutego walczyli gimnazjaliúci i licealiúci.
W kategorii dziewczπt:
I miejsce - Renata Duszkiewicz LO Kolbuszowa,
II miejsce - Monika Styga G2 Kolbuszowa,
III miejsce - Katarzyna Biesiadecka G2 Kolbuszowa,
IV miejsce - Anna Staniszewska G ZaklikÛw,
V miejsce - Barbara Starzec G2 Kolbuszowa,
VI miejsce - Aleksandra OøÛg G2 Kolbuszowa.
WúrÛd ch≥opcÛw:
I miejsce - Wiktor Strzelczyk LO Mielec,
II miejsce - Mateusz Chmielowiec G2 Kolbuszowa,
III miejsce - Rafa≥ KorzÍpa G2 Kolbuszowa,
IV miejsce - Robert Kostuj G2 Kolbuszowa,
V miejsce -  Jakub Przyczyna G1 Kolbuszowa,
VI miejsce - Piotr Stπpor G1 Kolbuszowa.
Organizatorem zawodÛw by≥ GKS "MILENIUM", a puchary i

dyplomy ufundowa≥ Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa. Pierwszy
raz w tym roku uczestnicy obozu  mogli korzystaÊ ze sprzÍtu narciar-
skiego firmy "Rossignol "zakupionego przez nasz klub.

DziÍkujemy sponsorom za ufundowanie nagrÛd!
Rodzicom za wsparcie okazane grupie poczπtkujπcej!
Zapraszamy wszystkich mi≥oúnikÛw bia≥ego szaleÒstwa na nasz

obÛz narciarski za rok.

A. ZieliÒska

O zebraniu wiejskim w Cmolasie
Trudno sobie wyobraziÊ, øe to zebranie wiejskie o charakterze spra-

wozdawczo - wyborczym koÒczπcej siÍ kadencji, mia≥o coú wspÛlnego z
przyjÍtymi ogÛlnie zasadami i przepisami prawa.

RozpoczÍ≥o siÍ tuø po godzinie 12-tej w niedzielÍ, dnia 16 lutego.
Uczestniczy≥o w nim doúÊ duøo, bo oko≥o 250 mieszkaÒcÛw Cmolasu.
Zebranie odby≥o siÍ w holu szko≥y. SiedzeÒ nie wystarczy≥o dla wszyst-
kich, dlatego teø pewna czÍúÊ osÛb musia≥a uczestniczyÊ na stojπco, co
by≥o powodem do niezadowolenia. Podczas zebrania wytworzy≥ siÍ kli-
mat nieufnoúci, nieporozumieÒ a takøe moøliwoúÊ rÛønych manipulacji.
Brakowa≥o sprzÍtu nag≥aúniajπcego, a gdy w pewnym czasie takowy za-
montowano nie  spe≥ni≥ wymogÛw.

Po odczytaniu sprawozdania z dzia≥alnoúci, wszelkich prac zwiπ-
zanych z so≥ectwem w minionej kadencji, g≥os zabra≥ wÛjt gminy Cmo-
las i przedstawi≥ zadania gminy na rok bieøπcy. Ustosunkowa≥ siÍ rÛw-
nieø do zadawanych mu wczeúniej pytaÒ, na ktÛre odpowiada≥. PodziÍ-
kowa≥ panu Janowi L. odchodzπcemu juø so≥tysowi na emeryturÍ, za 29
lat so≥tysowania. NastÍpnie przystπpiono do rozdawania kart do g≥oso-
wania przez wczeúniej wybranπ komisjÍ skrutacyjnπ, nie sprawdzajπc
z listπ obecnoúci. Nie by≥o tu øadnej tajnoúci, gdyø komisja zbiera≥a g≥o-
sy w taki sam sposÛb jak podczas rozdawania, chodzπc po holu. Nie by≥o
udostÍpnionych miejsc, gdzie kaødy mÛg≥by tajnie skreúliÊ i swobodnie
oddaÊ g≥os. I tu w≥aúnie wytworzy≥y siÍ gwizdy, krzyki bo i w takim cha-
osie moøna by≥o manipulowaÊ bardzo ≥atwo z niektÛrymi osobami.

Podczas drugiej tury g≥osowania na so≥tysa wybrany zosta≥ Krzysz-
tof Sochacki - rolnik, cz≥owiek doúwiadczony, bardzo dobrze znajπcy
sprawy samorzπdowe. Øyczymy panu Krzysztofowi dobrej wspÛ≥pracy
z mieszkaÒcami so≥ectwa, dla dobra wszystkich mieszkaÒcÛw. SzczÍúÊ
Boøe. T. Kasza

Zbieranie podposÛw udzielajπcych poparcia
w/w inicjatywie obywatelskiej odbywaÊ siÍ bÍdzie

w lokalu MKK "SolidarnoúÊ"
w Kolbuszowej przy
ul. J. Bytnara 1 w kaødy
wtorek, úrodÍ i czwartek
w godz. 1500 - 1800,
tel./fax 2271 531
do 10.04.2003 r.
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7 marca 2002 roku, po wielu przygotowa-
niach, odby≥a siÍ w Kolbuszowej otwarta kon-
ferencja z cyklu "Debaty o Unii Europejskiej -
polskie szanse i obawy". Tego typu konferen-
cje odby≥y siÍ w ciπgu ostatnich trzech miesiÍ-
cy w Rzeszowie, Jaros≥awiu, Lubaczowie, Gor-
licach i Chorzowie. Powyøsza debata stworzy-
≥a moøliwoúÊ spotkania z ludümi zajmujπcymi
siÍ na co dzieÒ problematykπ europejskπ, po-
siadajπcymi duøe doúwiadczenie w tej dziedzi-
nie, rÛwnieø na arenie miÍdzynarodowej. Na
nasze pytania z PFRS odpowiadali RÛøa Thun
- Prezes Zarzπdu, Tomasz BaÒka - Dyrektor
Generalny i Rafa≥ RowiÒski oraz zaproszeni
przez FundacjÍ goúcie - Janusz Onyszkiewicz
i Bart≥omiej Nowak - eksperci Centrum Sto-
sunkÛw MiÍdzynarodowych. B. Nowak i R.
RowiÒski reprezentujπ teø PolskÍ w Europej-
skim Konwencie M≥odych. Na liczne pytania
odpowiadali takøe Jaros≥aw Reczek - Dyrek-
tor Biura Integracji Europejskiej w Rzeszowie
i Agata Jurkowska - Regionalne Centrum In-
formacji Europejskiej w Rzeszowie. Debacie
przys≥uchiwali siÍ takøe zaproszeni goúcie -
przedstawiciele Kuratorium Oúwiaty w Rze-
szowie.

Zorganizowanie spotkania by≥o moøliwe
dziÍki wsparciu Unii Europejskiej i Fundacji
Konrada Adenauera. WspÛ≥partnerami Fun-
dacji w zorganizowaniu debaty by≥y Szkolny
Klub Europejski przy Gimnazjum im. KrÛlo-
wej Jadwigi w Wide≥ce i Gimnazjum nr 2 im.
Jana Paw≥a II w Kolbuszowej. CzÍúÊ arty-
stycznπ, zaprezentowanπ w przerwie debaty,
przygotowa≥ ZespÛ≥ Teatralny z Gimnazjum
nr 2 w Kolbuszowej w sk≥adzie: Judyta Dzie-
dzic, Agnieszka Kosiorowska, Ewelina Przy-
by≥o, Klaudia Stoncel i Piotr StÍpieÒ pod kie-
runkiem nauczycielki jÍzyka polskiego Mag-
dy Kornak oraz Katarzyna Liszcz z Gimna-
zjum w Wide≥ce i kapela ludowa "Widelanie".
Starosta Kolbuszowski i Burmistrz Miasta i
Gminy Kolbuszowa objÍli honorowy patronat
konferencji.

W dyskusji czynnie uczestniczyli licznie
zebrani przedsiÍbiorcy, rolnicy, nauczyciele i
uczniowie szkÛ≥ ponadgimnazjalnych powiatu
kolbuszowskiego, czterech gimnazjÛw gminy
Kolbuszowa oraz uczniowie i nauczyciele z
Rzeszowa, Nowej Sarzyny, G≥ogowa Ma≥opol-
skiego, Krosna, powiatu ≥aÒcuckiego i sanoc-
kiego.

"Debaty o Unii Europejskiej" Pomys≥ zaproszenia do Kolbuszowej
przedstawicieli Fundacji przyczyni≥ siÍ nie-
wπtpliwie do rozreklamowania i stworzenia
nowego wizerunku miasta poza powiatem
kolbuszowskim. Umoøliwi≥ rozmowy na trud-
ne i draøliwe tematy o Unii Europejskiej twa-
rzπ w twarz z ekspertami i chociaø, byÊ moøe,
nie pad≥y odpowiedzi na wszystkie pytania,
bÍdziemy musieli zastanowiÊ siÍ nad wieloma
kwestiami poruszanymi w czasie debaty. Pre-
legenci nie kryli, øe przystπpienie Polski do
UE niesie pewne niebezpieczeÒstwa, jednak,
ich zdaniem, nie staÊ nas na konieczne zmia-
ny na w≥asny koszt dla dobra m≥odego poko-
lenia.

Kontakt z przedstawicielami Fundacji to
rÛwnieø nasza nadzieja na promowanie Kol-
buszowej, na stworzenie m≥odym, zdolnym
ludziom moøliwoúci kszta≥cenia siÍ np. w sztu-
ce meblarskiej i innych dziedzinach.

Przedstawiciele Fundacji zostali przyjÍ-
ci bardzo serdecznie przez organizatorÛw de-
baty i spo≥eczeÒstwo Kolbuszowej, co wielo-
krotnie podkreúla≥a RÛøa Thun w trakcie pry-
watnych rozmÛw. Uúwiadomi≥a nam takøe
fakt, øe wiele zaleøy teraz od nas, od naszej
postawy, podejúcia i zaangaøowania w sprawy
úrodowiska lokalnego i kraju.

Beata Mierzwa

... to by≥o Wasze úwiÍto - sukces i zwy-
ciÍstwo - tak wypowiadali siÍ ludzie zgro-
madzeni w Biurze Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie w dniu 6 lutego 2003 roku.

Te mi≥e i ciep≥e s≥owa, pe≥ne podziwu,
zachwytu i wdziÍcznoúci dotyczy≥y nasze-
go miasta i mieszkaÒcÛw Kolbuszowej. W
czwartek bowiem nastπpi≥o w BWA uro-
czyste otwarcie Poplenerowej  Wystawy
"Kolbuszowa 2002".

Jak zapewne czytelnicy pamiÍtajπ, w
naszym miasteczku, na prze≥omie czerw-
ca i lipca minionego roku odby≥ siÍ juø II
OgÛlnopolski Plener Malarski "Kolbuszo-
wa 2002". Niezwyk≥oúÊ tego artystycznego
wydarzenia polega na tym, øe obok profesjo-
nalistÛw przy sztalugach stanÍli "amato-
rzy". W ramach pleneru zorganizowano bo-
wiem dwutygodniowe warsztaty, w ktÛrych
bra≥a udzia≥ uzdolniona m≥odzieø i dzieci z
terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Ten fakt podkreúli≥ w swoim wystπ-
pieniu dyrektor BWA - pan Tomasz Rut  i
komisarz pleneru - pani Krystyna Suss -
Aksamit, dodajπc, øe to jedyny plener w
Polsce i Europie, ktÛry ma taki charakter.
Przedstawiciele BWA gorπco podziÍkowali
mieszkaÒcom Kolbuszowej za goúcinne
przyjÍcie i wsparcie, uúwiadamiajπc zebra-
nym, øe mimo iø jesteúmy ma≥ym oúrod-
kiem, øycie kulturalne u nas nie "umiera",
a wrÍcz przeciwnie - "rozkwita".

Wszyscy zaproszeni goúcie i ci, ktÛrzy
chcieli uczestniczyÊ w otwarciu wystawy,
mogli podziwiaÊ wspania≥e dzie≥a sztuki
powsta≥e w trakcie pleneru, a zaprezento-
wane przez 19 artystÛw z ca≥ej Polski. W
ma≥ej galerii wystawiono takøe prace dzie-
ci i m≥odzieøy.

W oficjalnym otwarciu wystawy wziÍ-
≥y udzia≥ w≥adze naszego miasta i powia-
tu oraz wspÛ≥organizatorzy pleneru. "Rzπ-
dzπcych" reprezentowali: burmistrz Mia-
sta i Gminy Kolbuszowa - pan Zbigniew
Chmielowiec, zastÍpca przewodniczπcego
Rady Miejskiej - pan Marek Gil, przewod-
niczπcy Rady Powiatu - pan JÛzef Kardyú,
a organizatorÛw - dyrektor Gimnazjum nr
2 im. Jana Paw≥a II - pan Miros≥aw Kacz-
marczyk.

Otwarcie wystawy uatrakcyjni≥ wy-
stÍp uczniÛw Gimnazjum nr 2 im. Jana
Paw≥a II. Cz≥onkowie Szkolnego Zespo≥u
Teatralnego zaprezentowali spektakl
s≥owno - muzyczny, oparty na wspÛ≥cze-

"To by³ naprawdê piêkny dzieñ...
snych tekstach literackich i muzyce Z.
Preisnera, L. Armstronga, C. Santany, a
"poúwiÍcony" oczywiúcie artyúcie i "Sztu-
ce".  W programie wziÍli udzia≥ uczniowie
klasy IIIc: Judyta Dziedzic, Agnieszka Ko-
siorowska, Ewelina Przyby≥o, Klaudia
Stπcel i Piotr StÍpieÒ.

Øegnajπc siÍ z gospodarzami, czyli
pracownikami BWA, z przyby≥ymi na tÍ
uroczystoúÊ twÛrcami - uczestnikami ple-
neru, ludümi ze úwiata kultury i sztuki
oraz wszystkimi, ktÛrzy kochajπ malar-
stwo - burmistrz Miasta i Gminy - pan
Zbigniew Chmielowiec w imieniu organi-
zatorÛw i mieszkaÒcÛw  naszego miasta
zaprosi≥ do Kolbuszowej na III OgÛlnopol-
ski Plener Malarski "Kolbuszowa 2003".

Magda Kornak

cd. ze str. 1
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Stan bezpieczeÒstwa ruchu na polskich
drogach  w porÛwnaniu  z innymi krajami  eu-
ropejskimi nie stanowi powodu do naszej dumy.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach
drogowych straci≥o øycie ponad 66 tys. osÛb,
úrednio 18 osÛb dziennie. Obraøenia odnios≥o
prawie 700 tysiÍcy. W dalszym ciπgu kaødego
dnia na polskich drogach ginie kilka osÛb, w
samym tylko 2001 r zginÍ≥y 5534 osoby, a 68
194 zosta≥y ranne. Pomimo podejmowanych
dzia≥aÒ przez  rÛøne przedmioty Polska nadal
uwaøana jest  za kraj wysokiego ryzyka i zaj-
muje trzecie miejsce w rankingu paÒstw euro-
pejskich ze wzglÍdu na liczbÍ wypadkÛw dro-
gowych. Wypadkom drogowym ulegajπ wszy-
scy bez wzglÍdu na to w jakim charakterze
znajdujπ siÍ na jezdni czy ulicy kierowcy, pa-
saøerowie, piesi. Najbardziej naraøone grupy to
dzieci, m≥odzieø, osoby starsze, m≥odzi i pijani
kierowcy. Za g≥Ûwne przyczyny tak duøej wy-
padkowoúci na polskich drogach uwaøane sπ :
z≥y stan drÛg, nieostroønoúÊ pieszych, brawu-
rowa jazda kierowcÛw i lekcewaøenie przez
nich przepisÛw drogowych oraz brak kultury
jazdy, nietrzeüwoúÊ kierowcÛw i pieszych. Ko-
lejnym z problemÛw jest niski odsetek osÛb
udzielajπcych pierwszej pomocy ofiarom wy-
padkÛw, co ma ogromny wp≥yw na zwiÍkszenie
procentu wypadkÛw úmiertelnych. Niejedno-
krotnie pierwsza pomoc udzielona zaraz po wy-
padku jest gwarantem zachowania øycia po-

szkodowanego. G≥Ûwnπ przyczynπ takiej sytu-
acji sπ znikome umiejÍtnoúci kierowcÛw jak i
potencjalnych úwiadkÛw wypadkÛw drogowych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bra-
ku odpowiedniej edukacji w tym zakresie. Wa-
runkiem bezpieczeÒstwa na drogach jest pro-
wadzenie systematycznych wielodyscyplinar-
nych dzia≥aÒ, jakich kompleksowo i spÛjnie nikt
do tej pory nie prowadzi. Sytuacja sta≥a siÍ
wyzwaniem dla Polskiego Czerwonego Krzyøa.
SkorzystaÊ z dotychczasowych doúwiadczeÒ i
rozpoczπÊ 3 letniπ " KampaniÍ PCK na rzecz
poprawy bezpieczeÒstwa " skupiajπc siÍ na
dzia≥aniach edukacyjnych i profilaktycznych.
W ramach Kampanii znalaz≥ siÍ kompleksowy
" Program BezpieczeÒstwa Drogowego Polskie-
go Czerwonego Krzyøa" prowadzony do 2006 r
spÛjny z programem Biura Czerwonego Krzy-
øa przy Unii Europejskiej " Road Safety Com-
paigne ". W jego ramach zostanπ przeprowadzo-
ne na szerokπ skalÍ dzia≥ania edukacyjne dla
rÛønych grup odbiorcÛw upowszechniajπce za-
sady pierwszej pomocy i zasady bezpieczeÒstwa
drogowego. Zadaniem programu jest rÛwnieø
wykszta≥cenie w spo≥eczeÒstwie nawykÛw w≥a-
úciwego poruszania siÍ po drogach i przestrze-
gania kultury jazdy. G≥Ûwnπ grupπ adresatÛw
dzia≥aÒ sπ dzieci i m≥odzieø, a symbolem bÍdzie
" MIS FINLI" stojπcy w tym programie na stra-
øy bezpiecznych zachowaÒ na drodze zarÛwno
doros≥ych jak i dzieci. Celem strategicznym pro-

gramu jest zredukowanie liczby ofiar wypad-
kÛw komunikacyjnych w Polsce, podniesienie
poziomu wiedzy i wykszta≥cenie umiejÍtnoúci
spo≥eczeÒstwa w zakresie zasad udzielania
pierwszej pomocy, przeciwdzia≥anie znieczuli-
cy spo≥ecznej poprzez wykszta≥cenie zachowaÒ
gotowoúci niesienia pierwszej pomocy ofiarom
wypadkÛw komunikacyjnych. Oczekiwane re-
zultaty: - zwiÍkszona liczba osÛb przeszkolo-
nych i posiadajπcych wiedzÍ o zasadach bezpie-
czeÒstwa drogowego, i nawykach kultury jaz-
dy; - zwiÍkszona liczba osÛb posiadajπcych wie-
dzÍ i umiejÍtnoúci udzielania pierwszej pomo-
cy; - wzrost o ok. 30 procent liczby osÛb udzie-
lajπcych pierwszej pomocy przy wypadkach
drogowych; - wykszta≥cona úwiadomoúÊ o waø-
noúci przestrzegania zasad ruchu drogowego i
kultury jazdy; - wykszta≥cona úwiadomoúÊ o
koniecznoúci ciπg≥ej edukacji zgodnej z zasada-
mi bezpieczeÒstwa drogowego. W bieøπcym
kwartale ZR PCK w Kolbuszowej zamierza
wyszkoliÊ przynajmniej dwÛch instruktorÛw I
Pomocy Przedmedycznej z Certyfikatem Unii
Europejskiej, ktÛrzy pÛüniej bÍdπ prowadziÊ
szkolenia podstawowe pierwszej pomocy dla
m≥odzieøy i odp≥atnie kierowcÛw, nauczycieli,
pracownikÛw instytucji, urzÍdÛw, firm i osoby
podejmujπce siÍ opieki nad niepe≥nosprawnymi,
w podesz≥ym wieku. Koszt przeszkolenia in-
struktora to ok. 1300 z≥. (ZG PCK Warszawa) -
42 godz. Firmy , instytucje, osoby fizyczne, ktÛ-
rym bliska jest nasza akcja bezpieczeÒstwa
mieszkaÒcÛw rejonu i kraju prosimy o dotacjÍ na
konto. 10701539-882-2221-0100 Bank PKO S.A
I o Kolbuszowa ZR PCK ul.TyszkiewiczÛw 8.

mgr Zofia Szyd≥o

AKCJA - ,,Kierowco  pamiÍtaj
- øycie innych w twoich rÍkach"

Kampania Polskiego Czerwonego Krzyøa na rzecz  bezpieczeÒstwa  drogowego

Koszykarskie tradycje w Kolbuszowej
siÍgajπ roku 1949. WÛwczas to przy Kolbuszo-
wiance zosta≥a za≥oøona sekcja koszykÛwki
mÍøczyzn, ktÛra rozgrywa≥a mecze towarzy-
skie przez kilka lat. Ponownie zaistnia≥a w la-
tach 1966-69, kiedy to koszykarze Kolbuszo-
wianki rozgrywali swoje mecze A-klasowe, w
sali obecnego Zespo≥u SzkÛ≥ Technicznych
przy ul. J.Bytnara. Pomimo wywalczenia

M≥odzicy GKS Milenium Kolbuszowa
na pÛ≥metku rozgrywek Koszykarskich

awansu do Ligii OkrÍgowej w 1969r., sekcja
zaprzesta≥a dzia≥alnoúci. Koszykarskie trady-
cje w Kolbuszowej wskrzesi≥ Grzegorz GÍba-
rowski-nauczyciel Gimnazjum Nr 2 , ktÛry
przy Gimnazjalnym Klubie Sportowym Mile-
nium w ubieg≥ym sezonie powo≥a≥ sekcjÍ ko-
szykÛwki ch≥opcÛw. Druøyna KadetÛw zosta-
≥a zg≥oszona do rozgrywek w Podkarpackim
Zwiπzku KoszykÛwki i rozpoczÍ≥a rywalizacjÍ

z druøynami z
Tarnobrzega, Sta-
lowej Woli, Kro-
sna, Rzeszowa,
Przemyúla, Jaro-
s≥awia i £aÒcuta.
W bieøπcym sezo-
nie do rozgrywek
zg≥oszona zosta≥a
druøyna m≥odzi-
kÛw, ktÛra trenuje
i rozgrywa swoje
mecze na sali w
"DwÛjce". W za-
koÒczonej niedaw-
no I rundzie roz-
grywek Podkar-
packiej Ligii Ko-
szykÛwki M≥odzi-
kÛw na siedem ro-
zegranych meczy

koszykarze Milenium wygrali trzy i niespo-
dziewanie zajmujπ V miejsce w tabeli. Sukces
ten bÍdzie bardzo trudno powtÛrzyÊ w II run-
dzie, gdyø rywale sπ mocniejsi organizacyjnie
i kadrowo, natomiast w druøynie Milenium
grajπ tylko uczniowie z Gimnazjum Nr 2 .

W rozegranych meczach I rundy Mileniu
zanotowa≥o nastÍpujπce wyniki:

z Polnπ Przemyúl                         41-131
z Kontrπ RzeszÛw u siebie           71-124
ze Stalπ w Stalowej Woli              39-127
z MOS-em w Kroúnie                  96-68
ze Zniczem w Jaros≥awiu             31-80
z MOSiR-em Przeworsk u siebie 47-45
z Siarkπ Tarnobrzeg u siebie        69-66

Tabela po I rundzie
1. MKS Polna Przemyúl 7 14      743-333
2. KS Kontra RzeszÛw 7   13   560-401
3. ZKS Stal Stalowa Wola  7  12   577-423
4. KS Siarka Tarnobrzeg 7   10   468-379
5. GKS MILENIUM Kolbuszowa

7   10   394-643
6. TSMKS Znicz Jaros≥aw 7    9   411-430
7. MOSiR Przeworsk 7    9   409-431
8. MOS Krosno 7    7   293-817

W druøynie Milenium grajπ i trenujπ:
Karol Kostuj, Albert WrÛbel, Pawe≥ ZarÍbski,
Rafa≥ Lechowski, Grzegorz Korzuchowski,
Dawid Zuber, Daniel Dec, Piotr Wilk, £ukasz
Korzuchowski, Patryk Zawisza, Przemys≥aw
Saj, Krzysztof Fryc.

Micha≥ Franczyk
Koszykarze GKS Milenium Kolbuszowa. Stojπ od lewej: Grzegorz GÍbarowski
- trener, Karol Kostuj, Albert WrÛbel, Pawe≥ ZarÍbski i £ukasz Lechowski.
KlÍczπ od lewej: Grzegorz Koøuchowski, Dawid  Zuber, Daniel Dec, Piotr Wilk,
£ukasz Koøuchowski i Patryk Zawisza.
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Øycie i dzia≥alnoúÊ genera≥a Tadeusza hrabiego Tyszkiewicza  cd.

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

Ch≥opcy z "PomaraÒczarni" - Krzysztof
Kamil BaczyÒski i jego rÛwieúnicy z≥oøyli w
maju 1939r. egzamin dojrza≥oúci i przygotowy-
wali siÍ do egzaminÛw wstÍpnych na studia.
Krzysztof mia≥ k≥opoty. Chorowali mu rodzi-
ce. W lipcu zmar≥ mu ojciec. Matka jakoú düwi-
ga≥a siÍ. Niemiecki napad na PolskÍ, 1 wrze-
únia 1939r. , wybuch II wojny úwiatowej, te
drastyczne wydarzenia podzia≥a≥y na Krzysz-
tofa i wzbudzi≥y olbrzymiπ si≥Í twÛrczπ. Pisa≥
sporo wierszy drukowanych na powielaczu.
Pozyska≥ s≥awÍ poety, zosta≥ takøe øo≥nierzem,
kandydatem na oficera i pragnπ≥ walczyÊ o
PolskÍ z broniπ w rÍku. Krzysztof Kamil Ba-
czyÒski w pierwszych latach wojny øy≥ øyciem
poety-cywila. Mia≥ talent pisarski, ale chcia≥
siÍ doskonaliÊ w prawid≥ach literackich. Pobie-
ra≥ lekcje u polonistÛw i chodzi≥ na tajnπ polo-
nistykÍ Uniwersytetu Warszawskiego. Szuka≥
towarzystwa poetÛw, bra≥ udzia≥ w wieczor-
kach literackich, pisa≥ i drukowa≥ swoje utwo-

ry pod pseudonimem Jan Bugaj. Zaprzyjaüni≥
siÍ z drukarzem Drapkowskim. W 1941r. za-
kocha≥ siÍ w jego cÛrce Barbarze, a w nastÍp-
nym roku wziπ≥ z niπ úlub. Zamieszkali u
matki Krzysztofa. Barbara by≥a mocno prze-
jÍta twÛrczoúciπ mÍøa. On drukowa≥ wÛwczas
zbiory wierszy - "Modlitwa" , "Wiosna" "Utwo-
ry  wybrane". Zawsze mia≥ przy sobie o≥Ûwek
i notatnik. Pisa≥ przy kaødej okazji. Autor in-
teresowa≥ siÍ wojennymi wydarzeniami. Za-
pragnπ≥ zostaÊ øo≥nierzem. Wiosnπ 1943r.
nawiπza≥ kontakt z "Zoúkπ"-Tadeuszem Za-
wadzkim. W tym roku Krzysztof ukoÒczy≥
kurs akowskiej podchorπøÛwki i znalaz≥ siÍ w
jednym z plutonÛw batalionu "Zoúka". W
1944r. bra≥ udzia≥ w akcji wykolejenia nie-
mieckich transportÛw kolejowych. Nie mia≥
werwy bojowej. DowÛdca jego plutonu - "Mor-
ro" , Krzysztof ZieliÒski widzia≥ to i propono-
wa≥ przeniesienie Krzysztofa BaczyÒskiego do
kompanii prasowej. Krzysztof siÍ tym oburzy≥

i przeniesiony zosta≥ do bratniego batalionu
"Parasol". 1 sierpnia 1944r o godzinie "W"-17
00 cz≥onkowie batalionÛw "Zoúka" i "Parasol"
, a wúrÛd nich i Krzysztof stanÍli do walki z
Niemcami w Warszawie . RozpoczÍ≥o siÍ Po-
wstanie Warszawskie. Krzysztof Kamil Ba-
czyÒski walczy≥ w murach Pa≥acu Blanka na
Placu Teatralnym. Zginπ≥ 4 sierpnia 1944r.
godzony kulπ niemieckiego "go≥Íbiarza". Mia≥
23 lata i znacznπ spuúciznÍ literackπ, wielki
talent. Niemiecka kula to przerwa≥a. Barba-
ra, øona Krzysztofa, by≥a wtedy piÍlÍgniarkπ
w akowskim szpitalu polowym. ZginÍ≥a mie-
siπc pÛüniej. cdn.

Sprostowanie.
W poprzednim numerze "PK" wkrad≥ siÍ

b≥πd: winno byÊ: "W latch 90-tych z inicjaty-
wy pana Miros≥awa Kaczmarczyka dyrekto-
ra Szko≥y nr 2 w Kolbuszowej, szko≥a otrzy-
ma≥a imiÍ Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego".

CzytelnikÛw przepraszamy.

Halina DudziÒska

Krzysztof Kamil BaczyÒski

W 1801r. Tadeusz Tyszkiewicz wyjecha≥
z Kolbuszowej do Francji z myúlπ wstπpienia
do LegionÛw Polskich. Jednak do LegionÛw
nie wstπpi≥, gdyø w tym czasie Napoleon je
rozwiπza≥. W Paryøu Tadeusz by≥ goúciem
Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej -
øony swojego kuzyna Wincentego hrabiego
Tyszkiewicza, wielkiego referendarza litew-
skiego. Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczo-
wa w Paryøu utrzymywa≥a kontakty z francu-
skπ elitπ politycznπ i polskπ emigracjπ. W jej
salonach bywa≥ nawet sam Napoleon Bona-
parte, a z PolakÛw bywa≥ Tadeusz Koúciusz-
ko. Napoleon chcia≥ wciπgnπÊ Tadeusza Tysz-
kiewicza do dzia≥alnoúci we w≥adzach francu-
skich. Jednak Tyszkiewicz nie przyjπ≥ oferty,
ulegajπc Koúciuszce, niechÍtnemu Napoleono-
wi. Tymczasem Tadeusz Koúciuszko sk≥oni≥
Tyszkiewicza do studiowania inøynierii woj-
skowej i myúlenia o sprawach polskich. Tade-
usz pos≥ucha≥ KoúciuszkÍ i studiowa≥ do 1805r.
Gdy Napoleon podjπ≥ wojnÍ z Austriπ, Tade-
usz Tyszkiewicz przyjecha≥ na ziemiÍ ojczystπ.
W 1806r. przed przybyciem Napoleona do
Warszawy, Tadeusz Tyszkiewicz dzia≥a≥ w
stolicy u boku ks. JÛzefa Poniatowskiego. Ta-
deusz w≥asnym kosztem wystawi≥ oddzia≥ u≥a-
nÛw-GwardiÍ Narodowπ. DowÛdcπ Wojska
Polskiego mianowa≥ Napoleon ks.JÛzefa Po-
niatowskiego, a Tadeusza Tyszkiewicza w≥π-
czy≥ w randze kapitana do grona swoich adiu-
tantÛw, a oddzia≥y gwardii Tyszkiewicza wcie-
li≥ do swojej gwardii przybocznej. Tadeusz
Tyszkiewicz wyruszy≥ u boku Napoleona do
Prus Wschodnich. Toczono krwawe bitwy i
utarczki. Prusakom pomagali Moskale. Tade-
usz Tyszkiewicz rozwozi≥ rozkazy Napoleona
do dowÛdcÛw korpusÛw, dajπc dowody wielkiej

odwagi, za co zosta≥ odznaczony - Krzyøem
Legii Honorowej. Po czerwcowej bitwie pod
Triedlandem, krÛl Prus i Aleksander I, car
Rosji rozpoczÍli w Tyløy na Niemnem rokowa-
nia pokojowe z Napoleonem. Warunki tego
pokoju znowu sprawi≥y Polakom zawÛd. KrÛl
Prus odda≥ ziemie zagarniÍte podczas II i III
rozbioru Polski, a car nie odda≥ nic. Z otrzyma-
nych ziem Napoleon stworzy≥ KsiÍstwo War-
szawskie. Car nie zgodzi≥ siÍ na nadanie mu
nazwy-KsiÍstwo Polskie. Bola≥o to Tadeusza
i poprosi≥ Napoleona o zwolnienie go z obo-
wiπzkÛw jego adiutanta. Napoleon w koÒcu
zgodzi≥ siÍ pod warunkiem, øe Tyszkiewicz
wstπpi do wojska KsiÍstwa Warszawskiego,
ten zg≥osi≥ siÍ pod rozkazy ks. JÛzefa Ponia-
towskiego i awansowa≥ do stopnia pu≥kowni-
ka. Za≥amanych PolakÛw podnosi≥ na duchu
ks.Stanis≥aw Staszic w og≥aszanych odezwach.
Budzi≥ nadziejÍ, øe nastÍpne wojny Napoleona
powiÍkszπ KsiÍstwo Warszawskie. KsiÍstwo
zosta≥o powiÍkszone w 1809r.o ziemie zagar-
niÍte przez AustriÍ w III rozbiorze Polski w
wyniku wojny z Austriπ, ktÛra chcia≥a zagar-
nπÊ KsiÍstwo Warszawskie. Polacy bronili siÍ.
Odnieúli zwyciÍstwo pod Raszynem, ale nie
zdo≥ali wyprzeÊ AustriakÛw z KsiÍstwa. Zosta-
wili ich i wkroczyli do ziem polskich zaboru au-
striackiego. Ale do walki w≥πczy≥y siÍ wojska
rosyjskie. Napoleon ruszy≥ na AustriakÛw i
pobi≥ ich pod Wagram. PolakÛw i pu≥kownika
Tadeusza Tyszkiewicza bola≥o to, øe Napole-
on nie odbudowa≥ w ca≥oúci Polski. Nie zdawali
sobie wÛwczas sprawy, øe walka PolakÛw u
boku Napoleona mia≥a historyczny wymiar.
Uczyni≥a ona wÛwczas i pÛüniej "sprawÍ pol-
skπ" - sprawπ miÍdzynarodowπ.  cdn.

Halina DudziÒska

"Sercem
za Serce"

Program spotkania sk≥ada≥ siÍ z czÍ-
úci oficjalnej i artystycznej w wykonaniu
uczniÛw SP w Kosowach.

W czÍúci oficjalnej dyrektor Marta
Czerw w swoim wystπpieniu powita≥a
wszystkich uczestnikÛw spotkania sk≥ada-
jπc serdeczne øyczenia zebranym go-
úciom.

W niedzielÍ 26 stycznia br. z okazji mi-
nionego åwiÍta Babci i Dziadka w remizie
OSP w Kosowach przedstawiciele Komitetu
Rodzicielskiego, nauczyciele i uczniowie zor-
ganizowali imprezÍ dla babci i dziadkÛw. Na
to towarzyskie spotkanie przyby≥o kilkadzie-
siπt osÛb z parafii Kosowy. Mimo zaproszenia
zabrak≥o wúrÛd zgromadzonych pana wÛjta
Gminy Niwiska z przyczyn s≥uøbowych. Na
podnios≥y charakter i ujmujπcπ atmosferÍ
uroczystoúci z≥oøy≥y siÍ ciekawe wystÍpy ar-
tystystyczne dzieci oraz dekoracje.

By≥y jase≥ka, kolÍdy, inscenizacje, piÍk-
ne wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci a
przygotowane przez nauczycieli miejscowej
szko≥y. UroczystoúÊ umila≥ wystÍp kapeli lu-
dowej pana W≥adys≥awa Pogody z Huciny.
Babcie i dziadziowie zostali obdarowani
przez wnuczkÛw laurkami oraz zaproszeni
przez rodzicÛw i nauczycieli na dobre cia-
sto,herbatÍ i lampkÍ szampana.W mi≥ej i cie-
p≥ej atmosferze, przy døwiÍkach kapeli ludo-
wej bawiono siÍ do pÛønych godzin popo≥u-
dniowych.

Krystyna Paszkiewicz
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W dniu 26 lutego 2003 roku w Miejskim
Domu Kultury odby≥a siÍ  V Sesja IV kadencji
Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

SesjÍ  Rady Miejskiej w Kolbuszowej
otworzy≥  i prowadzi≥ Pan Jan Wiπcek Przewod-
niczπcy Rady Miejskiej.

Omawiajπc projekt uchwa≥y Rady w spra-
wie sprawniejszego zarzπdzania placÛwkami
szkolnymi w MiG Kolbuszowa Przewodniczπ-
cy Jan Wiπcek   powiedzia≥ ,øe po≥πczenie w
zespo≥y szkolno-gimnazjalne szko≥y i gimnazja
spowoduje sprawniejsze zarzπdzanie placÛwkπ
oúwiatowπ , ktÛrej pracπ bÍdzie kierowa≥ jeden
dyrektor.

Podobnego zdania  byli miedzy innymi V-
ce Przewodniczπcy  JÛzef Fryc , Stanis≥aw Ru-
mak - radny z Wide≥ki oraz  Stanis≥aw Filipo-
wicz - so≥tys wsi Kupno.

NastÍpnie Rada Miejska w Kolbuszowej
podjÍ≥a jednog≥oúnie  uchwa≥Í w sprawie prze-
kszta≥cenia z dniem 1 wrzeúnia 2003 roku
Szko≥y Podstawowej w Nowej Wsi na FiliÍ
Szko≥y Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej o

strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z od-
dzia≥em przedszkolnym dla dzieci szeúciolet-
nich.

Sekretarz MiG Kolbuszowa Barbara
Bochniarz przedstawi≥a projekty uchwa≥ w
sprawie  zmiany w obowiπzujπcych przepisach
gminnych , s≥owa "Zarzπd MiG" odpowiednio
na "Burmistrz MiG", oraz przed≥uøenia do 10
godzin otwarcia lokali wyborczych w poszcze-
gÛlnych wsiach do przeprowadzanych wyborÛw
so≥tysa wsi.

Na zakoÒczenie Radna Ewa WÛjcicka
zaproponowa≥a aby Radni czÍúÊ diety przezna-
czyli na leczenie  chorego 2 letniego Mateusz-
ka. Zebrana kwota 530 z≥ zosta≥a przekazana
na  stosowne konto bankowe , natomiast Bur-
mistrz MiG Kolbuszowa Zbigniew Chmielowiec
poinformowa≥ RadÍ  o ewentualnej budowie
stacji paliw przy ulicy Rzeszowskiej , podkre-
úlajπc øe  lokalizacja tej   stacji jest niezaleøna
od opinii tutejszego UMiG Kolbuszowa.

S.L.

 V Sesja IV kadencji Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej
og≥asza I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony  na sprzedaø nieruchomoúci gruntowych
w≥asnoúci Miasta i Gminy Kolbuszowa .

Przedmiotem przetargu jest :
1. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew.
1125/64 o pow.927 m2 , objÍta Kw 21820 z
przeznaczeniem w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego na cele rolne  , na ktÛ-
rych dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkanio-
wπ  i us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej
Kupno - Bukowiec  w pasie do 200 m

z cenπ wywo≥awczπ: 5734 z≥
2. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie, oznaczona nr.ew.1125/
65 o pow. 835 m2,objÍta Kw 21820  z prze-
znaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne , na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec  w pasie 200 m

z cenπ wywo≥awczπ: 4212 z≥
3. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew.
1125/66 o pow.1441 m2 , objÍta Kw 21820 z
przeznaczeniem w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego na cele rolne, na ktÛ-
rych dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkanio-
wπ i us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej
Kupno - Bukowiec    w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ: 6606 z≥
4. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie, oznaczona nr.ew. 1125/
68 o pow. 594 m2 , objÍta Kw 21820  z prze-

Og³oszenie o przetargu
znaczeniem w plania zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne , na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec   w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ: 2583 z≥
5. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie, oznaczona nr.ew. 1125/
69 o pow. 1031 m2, objÍta Kw 21820 z prze-
znaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne, na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ : 4823 z≥
6. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew. 1125/
70 o pow.1172 m2, objÍta Kw 21820  z prze-
znaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne , na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ : 5436 z≥
7. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew. 1125/
72 o pow.611 m2 , objÍta Kw 21820 z prze-
znaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego    na cele rolne , na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec    w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ : 3173 z≥
8. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew. 1125/
73 o pow. 431 m2 , objÍta Kw 21820 z prze-

znaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne , na ktÛrych
dopuszcza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i
us≥ugowπ wzd≥uø drogi powiatowej Kupno
- Bukowiec   w pasie 200 m.

z cenπ wywo≥awczπ : 1967 z≥
9. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kolbuszowej GÛrnej przy dro-
dze krajowej Radom - Barwinek , oznaczo-
na nr.ew. 96/13 o pow.8 arÛw , objÍta Kw.
21747 z przeznaczeniem w planie zagospo-
darowania przestrzennego pod us≥ugi han-
dlu. z cenπ wywo≥awczπ : 14 081 z≥

Przetarg odbÍdzie siÍ w dniu
03.IV.2003 r.o godzinie 10 - tej w sali nr 1
w siedzibie UrzÍdu Miasta i Gminy 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≥awczej
najpÛüniej  na 3 dni przed przetargiem w ka-
sie UrzÍdu w gotÛwce lub przelewem na konto
BPH -PBK S.A. F/Kolbuszowa 11102207 -
402200000972.

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 zasa-
dach 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 /.

Zastrzega siÍ prawo odstπpienia od prze-
targu bez podania przyczyn. SzczegÛ≥owych
informacji o przetargu i jego przedmiocie moø-
na uzyskaÊ w UrzÍdzie Miasta i Gminy w Kol-
buszowej w pokoju nr 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 MiG w Kolbuszowej

Burmistrz Miasta i Gminy

w Kolbuszowej

INFORMUJE

øe na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu
Miasta i Gminy Kolbuszowa,

ul. Obr. Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTA£
zgodnie z art.35 ustawy z dnia

21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoúciami [
jedn.tekst Dz.U.Nr.46 poz.543 z pÛz.zm]  wy-
kaz nieruchomoúci gruntowych po≥oøonych w
Kolbuszowej  oznaczonych nr. dzia≥ek 1191/
3,2034/2,po≥oøonej w Kolbuszowej GÛrnej ozna-
czonej nr.dzia≥ki 1847/14,po≥oøonej w Kupnie
oznaczonej nr.dzia≥ki 1550/25  przeznaczonych
do sprzedaøy w trybie  przetargowym i dzia≥ki
nr. 3300/25 po≥oøonej w Wide≥ce przeznaczonej
do sprzedaøy w trybie bezprzetargowym oraz
nieruchomoúci lokalowej nr. 14 po≥oøonej w blo-
ku komunalnym w Kolbuszowej przy ul.Pi≥sud-
skiego 6/10 przeznaczonej do sprzedaøy na
rzecz najemcy.
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Jak to wszystko pogodziæ ...
z JÛzefem Kardysiem - przewodniczπcym Rady Powiatu w Kolbuszowej rozmawia
Benedykt Popek
cd. ze str. 1

Praca zawodowa, prywatny biznes,
dzia≥alnoúÊ samorzπdowa - wszystko czym
siÍ pan zajmuje wymaga duøo energii,
myúlenia no i czasu. A co na to øona?

- Øona wyrÍcza mnie w "resztkach" bizne-
su, bo my juø jesteúmy w Unii. Czyli krÛtko
mÛwiπc koniec produkcji rolnej.

Czy obecny powiat kolbuszowski jest
takim powiatem jaki pan sobie wyobraøa≥
kiedyú stojπc na czele Komitetu Restaura-
cji Powiatu Kolbuszowskiego?

- Na pewno nie i to z dwÛch powodÛw.
Pierwszy powÛd to, øe ustawa o finansowaniu
powiatÛw do dnia dzisiejszego nie doczeka≥a siÍ
uchwalenia, a drugi to, øe powiatem targa≥y
waúnie, ktÛre czÍúciowo by≥y inspirowane i
przez úrodowisko nie zwiπzane z samorzπdem
powiatowym. Po prostu, mÛj obraz powiatu
wyobraøony przez by≥ego Przewodniczπcego
Komitetu Obrony Rejonu Kolbuszowskiego a
nastÍpnie Przewodniczπcego Komitetu na
Rzecz Restauracji Powiatu Kolbuszowskiego
zosta≥ zdeformowany.

W jakim stopniu zaøegnany zosta≥ kon-
flikt, ktÛry zaistnia≥ na starcie obecnej
Rady Powiatu. Na ile sytuacja siÍ unormo-
wa≥a?

- Czy to by≥ konflikt, tego bym nie powie-
dzia≥. W czasie kampanii wyborczej zawiod≥a
niektÛrych lokalnych politykÛw intuicja i dla-
tego tak siÍ sta≥o jak siÍ sta≥o. Na wynik wybo-
rÛw nie trzeba siÍ obraøaÊ. Ja nie mog≥em i nie
mogÍ zrozumieÊ niektÛrych radnych ktÛrzy nie
chcieli wspÛlnego dzia≥ania przy tworzeniu
w≥adz powiatu. åwiadom historii sprzed czte-
rech lat - zadufanie w sobie nic dobrego niko-
mu nie przynosi. O rozsπdek prosi≥em, proszÍ
i bÍdÍ prosi≥. Zresztπ zauwaøam normalizacjÍ
sytuacji.

Osoby zwiπzane z poprzednim starostπ
twierdzπ jednak, øe obecny uk≥ad personal-
ny jest bardzo kruchy i tymczasowy. Co pan
na to?

- Nie chcia≥bym, øeby oni mieli racjÍ bo to
by≥by "gwoüdzik" do trumny powiatu. Czy on
bÍdzie kruchy czy bÍdzie tÍøa≥ zaleøy od rad-
nych powiatu jak i osÛb zajmujπcych stanowi-
ska dzia≥aczy samorzπdowych w gminach. Ja
teø takich zauwaøam i perswadujÍ im, øe dosyÊ
rozbijania bo to uderza nie w osobÍ lecz w spo-
≥eczeÒstwo naszego powiatu. Ale fa≥sz w niektÛ-
rych drzemie i na ich poczynania wszyscy rad-
ni wszystkich Rad winni mieÊ uwagÍ.

Jak wiÍc uk≥ada siÍ wspÛ≥praca z
przedstawicielami samorzπdu gmin nasze-
go powiatu.

- MyúlÍ, øe bÍdzie ona coraz bardziej owoc-
na. Gmina Kolbuszowa orientuje siÍ dobrze w
naszych problemach. Burmistrzowie znajπ do-
brze fach samorzπdowca to teø wszystko rozu-
miejπ. Takøe wÛjtowie to fachowcy i myúlÍ, øe
bÍdπ rozumieÊ trudnπ sytuacjÍ powiatu. Na
pewno pozostali dzia≥acze ze starej formacji,
bÍdπ chcieli zaistnieÊ - byle tylko pozytywnie.
Pod rÛønymi p≥aszczykami oni dzia≥ajπ. Tutaj
chcπ wbiÊ szpilkÍ tu ig≥Í byle tylko coú siÍ dzia≥o
po ich myúli. Niech nie myúlπ øe tego siÍ nie do-
strzega. MyúlÍ, øe zdrowy rozsπdek weümie u
nich gÛrÍ.

Co pan sπdzi o polityce "grubej kreski".
Pytam poniewaø ludzie poprzedniej w≥a-
dzy coraz czÍúciej stawiajπ zarzuty pod
adresem nowych w≥adz odnoúnie niepra-
wid≥owoúci, ktÛre same pope≥ni≥y. Przyk≥ad
na ostatnich sesjach, kiedy zarÛwno nowy
starosta jak i pan musieliúcie siÍ t≥umaczyÊ
z przerostu zatrudnienia w Starostwie,
polityki oúwiatowej, etc.

- Trudno sukcesja w≥adzy trwa. Ja by≥em
radnym ubieg≥ej kadencji i za dzia≥ania Rady
biorÍ odpowiedzialnoúÊ mimo, øe w wielu wy-
padkach moje zdanie by≥o inne niø Rady cho-
ciaøby co do budowy Starostwa kosztem drÛg.
Ale matematyka ma logikÍ i algebrÍ. Algebra
zwyciÍøy≥a, czyli kto mia≥ wiÍcej g≥osÛw. Nie ma
co roztrzπsaÊ spraw by≥ych bo do niczego dobre-
go to nie doprowadzi. Trzeba myúleÊ i dzia≥aÊ
jak rozwiπzywaÊ nabrzmia≥e problemy, a jest
ich bardzo duøo. Przed nami budøet ktÛry jest
malutkπ ko≥derkπ na ≥oøe w sypialni. I tu jest
dylemat: przy zniszczonych drogach, biednej
oúwiacie, nienajlepszej sytuacji Zespo≥u Opie-
ki Zdrowotnej, wyciπgniÍtej rÍce Uniwersyte-
tu, zad≥uøenia na lata budynkiem Starostwa -
jak to wszystko pogodziÊ ...

Trzy miesiπce to za ma≥o na ocenÍ pra-
cy nowego Zarzπdu Powiatu, ale coú na ten
temat moøna juø powiedzieÊ.

- MogÍ jedno powiedzieÊ, øe Zarzπd nie
zamyka siÍ sam w sobie. Szuka u wszystkich
porady, pomocy. Kontaktuje siÍ z nami. Chce
zaangaøowaÊ nas wszystkich do dzia≥ania. Oby
to czyni≥ do koÒca kadencji.

Najwaøniejsze zadania jakie stojπ
przed kierowanπ przez pana Radπ to ...

- Trudno obieraÊ priorytety jak wszystko
trzeba ratowaÊ a úrodkÛw brak. Nie mogÍ so-

bie podarowaÊ øe siedziba Starostwa nie po-
wsta≥a na bazie Internatu ZSZ. Dzisiaj mieli-
byúmy lepiej na drogach i przed oczyma nie
sta≥by do sp≥aty kredyt. Potrzeba nak≥adÛw na
czÍúciowy remont LO a takøe na rozwÛj Zespo-
≥u SzkÛ≥ Technicznych. Na czym tu uczniowie
majπ mieÊ praktykÍ, o tym juø nie wspomnÍ.
Przecieø ZespÛ≥ SzkÛ≥ w Weryni teø potrzebuje
dofinansowania. Jeøeli m≥odzieø nie bÍdzie
chodzi≥a do naszych szkÛ≥ to i subwencja bÍdzie
mala≥a. A najwaøniejszym priorytetem w moim
dzia≥aniu to z≥πczyÊ dzia≥aczy i úrodowisko w
celu utrzymania powiatu kolbuszowskiego.

Dlaczego pan panie przewodniczπcy
tak walczy o szko≥y úrednie?

- Bo pierw dziecko musi skoÒczyÊ szko≥Í
podstawowπ, pÛüniej gimnazjum, nastÍpnie
úredniπ a dopiero pÛüniej studia. Grzechem by
by≥o nie powiedzieÊ, øe szko≥y podstawowe i
gimnazja w powiecie mamy niezadbane. Samo-
rzπdy gminne stwarzajπ bardzo dobre warun-
ki dla uczenia siÍ dzieciom i pracy nauczycie-
lom. Natomiast my jako organ prowadzπcy
szko≥y úrednie pozostajemy w tyle. Prowadze-
nie szkÛ≥ wyøszych jest zadaniem paÒstwa a nie
samorzπdu. Ja mam porÛwnanie szkÛ≥ úrednich
miÍdzy rÛønymi powiatami (rÛwnorzÍdnymi).
Jesteúmy tutaj s≥abiutcy. A nasze dzieci winny
w naszych szko≥ach pobieraÊ naukÍ, przygoto-
wywaÊ siÍ do podjÍcia studiÛw czy pracy. Jest
to mniej kosztowne dla rodzicÛw, sπ miejsca
pracy dla nauczycieli. O to musimy dbaÊ.

Przeanalizowa≥ pan budøet jaki zosta-
wi≥ po sobie poprzedni Zarzπd?

cd. na str. 8
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- Budøet pozostawi≥a po sobie Rada nie
Zarzπd i jest on pochodnπ dzia≥aÒ od poczπtku
kadencji Rady. Øeby üle zrobiÊ wystarczy nie-
uwaga, ale naprawiÊ to trzeba czasu. I tak jest
z naszym budøetem, ma obciπøenia ktÛrymi
obarczy≥a go ubieg≥a Rada. Ja wola≥bym roz-
patrywaÊ w budøetach co naleøy zrobiÊ, niø
komu zabraÊ a komu daÊ.

Czy widzi pan jakieú zagroøenia dla
powiatu kolbuszowskiego. Czy one w ogÛle
istniejπ.

- Zagroøenia istniejπ. Najbardziej zagra-
øa nam polemika prowadzona przez politykÛw
w sprawie reformy ustrojowej paÒstwa czyli
redukcji powiatÛw. èle siÍ dzieje, øe jednostki
nadrzÍdne nad jednostkami dzia≥ajπcymi na
naszym powiecie, a takøe organy kontrolujπce
dzia≥alnoúÊ samorzπdÛw sπ umiejscowione w
Tarnobrzegu. To nam üle wrÛøy. Szarpanie krÛ-
ciutkiej ko≥derki przez wszystkich naraz teø
moøe byÊ zagroøeniem dla bycia powiatu.

Czego czytelnicy "Przeglπdu Kolbu-
szowskiego" majπ øyczyÊ radnym Rady
ktÛrej pan przewodzi?

- Rozsπdku i myúlenia. Przyda≥oby siÍ
nam nieraz teø g≥Íbsze przewidywanie i trzeü-
we ocenianie sytuacji, bo u≥aÒska fantazja po-
winna raz na zawsze odjechaÊ. Zgoda i toleran-
cja by zawsze towarzyszy≥a w pracy radnym.

A panu jako przewodniczπcemu?
- Wszystkiego co dobre dla mnie i co bÍ-

dzie dobre dla ca≥ego powiatu. Oby nigdy nie
powtÛrzy≥o siÍ to co by≥o z≥e - tego sobie øyczÍ i
o to proszÍ wszystkich, by "diabe≥" nie lata≥
miÍdzy powiatem a gminami.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.

cd. ze str. 7
Od momentu przejÍcia oddzia≥u da≥ siÍ

poznaÊ w úrodowisku powiatu kolbuszow-
skiego jako cz≥owiek odznaczajπcy siÍ wyso-
kπ kulturπ osobistπ i olbrzymiπ wiedzπ fa-
chowπ.

Jego stosunki miÍdzyludzkie w úrodo-
wisku wspÛ≥pracownikÛw jak i pacjentek
by≥y nienaganne. åwiadczy o tym znaczny
wzrost liczby hospitalizowanych w porÛw-
naniu do lat przed 1999r. Bardzo dobra
opinia dotyczπca tak umiejÍtnoúci jak i
serdecznego podejúcia do pacjentek dr Pie-
li spowodowa≥y ich nap≥yw nie tylko z po-
wiatu kolbuszowskiego, lecz nawet z odle-
g≥ych miejscowoúci. W oddziale hospitali-
zowanych by≥a ok. 1 / 4 pacjentek z innych
rejonÛw: RzeszÛw, Przemyúl, Bi≥goraj,
Ropczyce, SÍdziszÛw M≥p., Mielec.

W oddziale wyraünie uleg≥a poprawie
teø atmosfera, oraz sposÛb postÍpowania
w stosunku do pacjentek, ktÛre oprÛcz po-
mocy medycznej na wysokim poziomie,
otrzymywa≥y ciep≥π atmosferÍ i czu≥y sil-
ny kontakt emocjonalny z personelem.
Dowodem jego zaangaøowania i fachowo-
úci by≥y liczne podziÍkowania wdziÍcznych
pacjentek na rÍce Dyrekcji SP ZOZ.

Reasumujπc stwierdziÊ naleøy, øe po-
zyskanie dr Andrzeja Pieli na stanowisko
ordynatora by≥o korzystne nie tylko dla
pacjentek ale i dla ca≥ego naszego úrodo-
wiska. Pod wzglÍdem merytorycznym od-
znacza≥ siÍ wybitnπ wiedzπ fachowπ i or-
ganizacjπ. Od chwili rozpoczÍcia przez
Niego pracy w tutejszej jednostce do chwili
obecnej, Oddzia≥ Ginekologiczno-Po≥oøni-

Jak to wszystko
pogodziæ ...

Wspania≥y cz≥owiek i lekarz

Po otwarciu sesji przez przewodniczπce-
go Rady JÛzefa Kardysia przystπpiono do re-
alizowania 16-to punktowego porzπdku obrad.
W obradach uczestniczy≥o 18 radnych, nieobec-
ny tylko jeden. Na poczπtku jak zwykle przyjÍ-
to protokÛ≥ z poprzedniej sesji, oraz wys≥uchano
krÛtkiego sprawozdania starosty Bogdana Ro-
maniuka z bieøπcych prac Zarzπdu Powiatu.

Nie podjÍli innej pracy
Radny W≥adys≥aw Mytych zwrÛci≥ siÍ

do starosty o skomentowanie informacji zawar-
tych w artykule opublikowanym w "Super No-
woúciach", dotyczπcych redukcji etatÛw w Sta-
rostwie i propozycji pracy dla zwalnianych pra-
cownikÛw. W odpowiedzi starosta wyjaúni≥, iø
po propozycji Zarzπdu i zgodnie z uchwa≥π Rady
zosta≥ zobowiπzany do tego aby zmniejszyÊ za-
trudnienie w Starostwie Powiatowym. Rozwiπ-
za≥ wiÍc stosunek pracy z czterema osobami
proponujπc im w zamian nowe warunki pracy,
inne stanowiska. - W zwiπzku z tym, najpierw
zanim ich zwolni≥em - wyjaúni≥ starosta - zapro-
ponowa≥em nowe warunki pracy. Ci ktÛrzy
chcieli skorzystaÊ z tych nowych warunkÛw
pracy skorzystali, a ci ktÛrzy nie chcieli, nie
skorzystali.

NastÍpnym punktem obrad by≥o uchwa-

IV sesja Rady Powiatu
lenie planu pracy Rady Powiatu na 2003 r.
przygotowanego przez przewodniczacego
Rady, jego zastÍpcÛw, oraz przewodniczπcych
Komisji. Do koÒca roku zaplanowano 11 sesji.

Co zrobiÊ z azbestem
Czwarty punkt porzπdku obrad dotyczy≥

uchwa≥y w sprawie zatwierdzenia zestawienia
projektu przychodÛw i wydatkÛw Powiatowe-
go Funduszu Ochrony årodowiska na rok 2003.
Przedstawione przez kierownika Wydzia≥u
Ochrony årodowiska
Grzegorza ZiemiaÒ-
skiego zestawienie zo-
sta≥o zaopiniowane po-
zytywnie przez KomisjÍ
Gospodarki Mieniem i
FinansÛw, z jednym
wyjπtkiem. Zdaniem ko-
misji kwotÍ 10 tys. z≥.
przeznaczonπ na de-
montaø i transport ma-
teria≥Ûw azbestowych z
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Kol-
buszowej (obok szpitala
"Sztucznej Nerki"), nale-
øy przeznaczyÊ na urzπ-

dzenie sk≥adowiska azbestu, na terenie powia-
tu kolbuszowskiego. Wed≥ug przewodniczπce-
go tej komisji Stefana Wrzaska chodzi≥o o
strategiczne rozwiπzanie problemu sk≥adowi-
ska odpadÛw azbestu. Wed≥ug starosty budowa
sk≥adowiska to kwota wyøszego rzÍdu, na dzieÒ
dzisiejszy niemoøliwa do wygospodarowania.
Natomiast w porozumieniu z burmistrzem Kol-
buszowej tπ bombÍ ekologicznπ, ktÛrπ jest wy-
mieniony budynek, ob≥oøony z kaødej strony
eternitem moøna zlikwidowaÊ i mieszkajπcym
tam rodzinom, w tym 15 dzieciom umoøliwiÊ
normalny rozwÛj. W trakcie d≥ugiej dyskusji
moøna by≥o dowiedzieÊ siÍ m. in. øe na terenie
naszego powiatu jest oko≥o 13 500 dachÛw po-

Dr n. med. Andrzej Zbi-
gniew Piela. Ur. 5.XI.1944 r.
w Soko≥owie M≥p. Zm. 7.III.
2003 r. w Rzeszowie.

czy uleg≥ ra-
d y k a l n y m
przeobraøe-
niom. Dr
Piela by≥ oso-
bπ bardzo
aktywnπ i
twÛrczπ. By≥
inicjatorem
wprowadze-
nia sieci in-
ternetowej w
naszym szpi-
talu oraz
twÛrcπ stro-
ny interneto-
wej SP ZOZ
w Kolbuszo-
wej. Jego za-
angaøowanie w rozwijanie i poszerzanie
wiedzy i informacji wp≥ynÍ≥o na podniesie-
nie aktywnoúci naukowej úrodowiska le-
karskiego tutejszego szpitala. DziÍki wy-
sokim kwalifikacjom i fachowoúci w dzie-
dzinie ginekologii, dr Piela wprowadzi≥
duøe zmiany w postÍpowaniu leczenia ope-
racyjnego. Wyraünie obniøy≥a siÍ úmiertel-
noúÊ oko≥oporodowa i powik≥ania.

Jego nag≥a úmierÊ niemal sparaliøo-
wa≥a ca≥e úrodowisko medyczne naszego
miasta. Odszed≥ od nas wielki, wspania≥y
cz≥owiek i lekarz, ktoú kogo nie da siÍ za-
pomnieÊ. MÛwi siÍ, øe nie ma ludzi nieza-
stπpionych - On by≥ wyjπtkiem ...

Zbigniew Strzelczyk
Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej

cd. ze str. 1

Cz≥onkowie Zarzπdu Powiatu i pracownicy Starostwa.        Fot. B. Popek
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krytych eternitem, i øe najbliøsze sk≥adowisko
azbestu jest w Mielcu, gdzie pobiera siÍ 2 z≥. za
1 kg. Ostatecznie radni wiÍkszoúciπ g≥osÛw
uchwa≥Í podjÍli. Eternit zagraøajπcy miesz-
kaÒcom budynku, pacjentom szpitala i dzie-
ciom pobliskiego przedszkola bÍdzie usuniÍty.

PodjÍcie uchwa≥
W dalszej kolejnoúci Rada podjÍ≥a uchwa-

≥Í w sprawie zatwierdzenia planu gospodaro-
wania Powiatowym Funduszem Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na
rok 2003, oraz uchwa≥Í w sprawie zmiany na-
zwy Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych, polegajπcπ na
nie okreúlaniu iloúci lat kszta≥cenia w nazwie
szko≥y. NastÍpne uchwa≥y dotyczy≥y zmiany
uchwa≥ w sprawie utworzenia CKP i nadania
statutu, oraz zmiany uchwa≥y w sprawie usta-
lenia zasad nabywania, zbywania i obciπøania
nieruchomoúci powiatu, oraz ich wydzierøawia-
nia i wynajmowania.

Koszty usuniÍcia pojazdu z
drogi

Dziewiπtym punktem porzπdku obrad
by≥o podjÍcie uchwa≥y w sprawie ustalenia
wysokoúci op≥at za usuniÍcie pojazdu z drogi,
oraz jego parkowania na parkingu strzeøonym.
Kierownik Wydzia≥u Komunikacji i Transpor-
tu W≥adys≥aw Wachnicki poinformowa≥ rad-
nych, iø zgodnie z obowiπzujπcym prawem po-
jazd zostanie usuniÍty na koszt w≥aúciciela w
przypadku:

r pozostawienia pojazdu przez w≥aúciciela w
miejscu zabronionym, zagraøajπcym bez-
pieczeÒstwu,

r nieokazania przez kierujπcego dokumentu
stwierdzajπcego zawarcia umowy obowiπz-
kowego ubezpieczenia od odpowiedzialno-
úci cywilnej,

r przekroczenia wymiaru dopuszczalnej
masy nacisku na osi okreúlonych w przepi-
sach o ruchu drogowym,

r jeúli kierujπca osoba znajduje siÍ w stanie
nietrzeüwoúci, lub w stanie po uøyciu alko-
holu, albo úrodka dzia≥ajπcego podobnie do
alkoholu,

r nie posiada przy sobie dokumentÛw upraw-
niajπcych do kierowania lub uøywania po-
jazdu,

r stan pojazdu zagraøa bezpieczeÒstwu ru-
chu drogowego, powoduje uszkodzenie dro-
gi, lub narusza wymagania ochrony úrodo-
wiska.

UsuniÍty pojazd umieszcza siÍ w wyzna-
czonym przez starostÍ parkingu strzeøonym, do
czasu uiszczenia wp≥aty za jego usuniÍcie i
parkowanie. WysokoúÊ op≥at ustala Rada Po-
wiatu. Decyzje o przemieszczeniu lub usuniÍ-
ciu pojazdu z drogi podejmuje policja.

Za usuniÍcie pojazdu z drogi na koszt w≥a-
úciciela Rada ustali≥a op≥aty w wysokoúci:
1. O dopuszczalnej masie ca≥kowitej do 3,5 t -

35 z≥, liczπc w tym dojazd do usuwanego
pojazdu, oraz dodatkowo 1,2 z≥. za kaødy
kilometr transportowania pojazdu.

2. O dopuszczalnej masie ca≥kowitej od 3,5 t
do 12 t - 45 z≥., liczπc w tym dojazd do usu-
wanego pojazdu, oraz dodatkowo 1,5 z≥. za
kaødy kilometr transportowania pojazdu.

3. O dopuszczalnej masie ca≥kowitej powyøej
12 t - 120 z≥, liczπc w tym dojazd do usuwa-
nego pojazdu, oraz dodatkowo 3 z≥ za kaø-
dy kilometr transportowania pojazdu.

Uchwalone stawki sπ na umiarkowanym
poziomie. Takie same jak w Mielcu.

P≥aca starosty i dodatek
specjalny

Po uchwaleniu zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa dotyczπcych zmian
w zatrudnieniu Rada przystπpi≥a do ustalenia
staroúcie powiatu wynagrodzenia miesiÍczne-
go, oraz przyznanego obligatoryjnie dodatku
specjalnego. Wynagrodzenie miesiÍczne brut-
to starosty bÍdzie wynosiÊ - 6 008,80 z≥. (w tym
wynagrodzenie zasadnicze 4 420 z≥., dodatek
funkcyjny 970 z≥ i dodatek za wys≥ugÍ lat w wy-
sokoúci 14 % wynagrodzenia zasadniczego -
618,80 z≥.).

Co siÍ tyczy dodatku specjalnego przys≥u-
gujπcego zgodnie z rozporzπdzeniem rady Mi-
nistrÛw z dnia 13 grudnia 2002 r. ustawowo
wszystkim wÛjtom, burmistrzom, starostom,
marsza≥kom w wysokoúci 20 - 40% ≥πcznie wy-
nagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjne-
go, starosta Romaniuk, z≥oøy≥ na rÍce
przewodniczπcego Rady wniosek o rezy-
gnacji z przys≥ugujπcego mu ustawowo
dodatku specjalnego w kwocie - 1 078 z≥.
Zaproponowa≥ pomniejszenie swojego
wynagrodzenia o kwotÍ tego dodatku.
Øyczymy podobnych decyzji innym staro-
stom, wÛjtom i burmistrzom. Pobory staro-
stÛw powiatu kolbuszowskiego naleøπ do naj-
niøszych w wojewÛdztwie podkarpackim.

Diety radnych i rycza≥t
przewodniczπcego

Realizujπc 13 pkt porzπdku obrad radni
podjÍli uchwa≥Í w sprawie ustalenia wysokoúci
i zasad wyp≥aty diet za udzia≥ w pracach orga-
nÛw powiatu, oraz zasad zwrotu kosztÛw pod-
rÛøy s≥uøbowych. I tak za udzia≥ w sesjach
Rady, posiedzeniach Zarzπdu, Komisji sta≥ych
i doraünych radnym przys≥ugiwaÊ bÍdzie die-
ta - 120 z≥. Przewodniczπcym Komisji sta≥ych i
doraünych za udzia≥ w posiedzeniu komisji ktÛ-
rej przewodniczπ - 130 z≥. Tak samo wiceprze-
wodniczπcym Rady za udzia≥ w sesji - 130 z≥.
Dieta radnego ma rekompensowaÊ utracony w
dniu sesji zarobek w zak≥adzie pracy, koszt do-
jazdu na sesjÍ, oraz czÍúciowo zrekompensowaÊ
koszty ktÛre ponosi radny w zwiπzku z wyko-
nywaniem mandatu w pozosta≥ych dniach.

Przewodniczπcemu Rady Powiatu bÍdzie
przys≥ugiwaÊ zrycza≥towana miesiÍczna dieta

w wysokoúci 1 000 z≥. Podobnie jak pobory sta-
rosty, tak i diety radnych Rady Powiatu Kolbu-
szowskiego naleøπ do najniøszych w wojewÛdz-
twie. Sπ rÛwnieø niøsze od diet radnych niektÛ-
rych Rad Gmin naszego powiatu.

Dworzec, szko≥y, geodeci
W punkcie interpelacje i zapytania prze-

wodniczπcy Rady zg≥osi≥ proúbÍ do starosty aby
wystπpi≥ do dyrektora PKS o renowacjÍ budyn-
ku dworca. Radny Krzysztof Wrona zauwa-
øy≥, øe w bardzo szybkim tempie zaczyna uby-
waÊ autobusÛw. Prosi≥ by poszukaÊ jakichú roz-
wiπzaÒ korzystnych dla ludzi mieszkajπcych na
peryferiach powiatu. Radny W≥adys≥aw My-
tych wyrazi≥ swoje zaniepokojenie faktem, iø
liceum kolbuszowskie nie znalaz≥o siÍ w ran-
kingu 400 najlepszych szkÛl w kraju. We wcze-
úniejszych latach zajmowa≥o wysokie miejsca.
Obecny na sesji Stanis≥aw Wilk zarzuci≥ w≥a-
dzom powiatu, øe w przypadku ZSA-E w We-
ryni kupujπ rÛøne rzeczy na rachunek szko≥y
a potem zbierajπ i przekazujπ nieodp≥atnie Uni-
wersytetowi. Na te, oraz inne zapytania odpo-
wiadali starosta, wicestarosta, sekretarz i
skarbnik powiatu. PowrÛcono jeszcze do pracy
geodetÛw w Starostwie, oraz geodety w UrzÍ-
dzie Gminy w Majdanie KrÛlewskim.

Benedykt Popek

ånieøyce i zawieje, jakie nawiedzi≥y nasz powiat w dniach 6 i 7 lutego
br. juø pewnie nie wrÛcπ. Na zdjÍciu ciÍøki p≥ug odúnieøajπcy drogÍ powia-
towπ w gminie RaniøÛw. Fot. B. Popek

Radny Orzech przekonuje do swoich racji kole-
gÛw z Majdamu - Wojnasa i Büdzikota.
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W dniu 25 lutego br. Rada Powiatu w
Kolbuszowej po raz pierwszy obradowa≥a na
wielkiej sali konferencyjnej - auli, w nowym
budynku Starostwa przy ulicy 11 Listopada 10.
OprÛcz radnych obecni byli zaproszeni goúcie,
dyrektorzy jednostek podleg≥ych i kierownicy
niektÛrych wydzia≥Ûw Starostwa. Zapropono-
wany przez przewodniczπcego Rady JÛzefa
Kardysia 15 punktowy porzπdek obrad pozo-
sta≥ nie zmieniony.

Z prac Zarzπdu Powiatu
Po przyjÍciu protoko≥u z poprzedniej sesji

starosta Bogdan Romaniuk przedstawi≥ rad-
nym krÛtkπ informacjÍ z prac Zarzπdu Powia-
tu od poprzedniej sesji. W tym okresie Zarzπd
obradowa≥ na piÍciu posiedzeniach. Przygoto-
wa≥ m. in. projekty uchwa≥ na sesjÍ, ≥πcznie z
materia≥ami dotyczπcymi sytuacji finansowej,
majπtkowej i kadrowej powiatu, pracowa≥ nad
budøetem powiatu na 2003 rok, analizowa≥
stan drÛg powiatowych. Wystπpi≥ do ministra
infrastruktury o udzielenie dotacji dla powia-
tu w kwocie 150 tys. z≥., ktÛra ma byÊ przezna-
czona na przebudowÍ drogi powiatowej Krzπt-
ka - Spie.

Zarzπd zatwierdzi≥ pod wzglÍdem rzeczo-
wym i finansowym rozliczenie dotacji przyzna-
nych przez powiat dla SP ZOZ. Dotacja obejmo-
wa≥a kwotÍ 100 tys. z≥. na modernizacjÍ kot≥ow-
ni wraz z instalacjπ grzewczπ w szpitalu powia-
towym w Kolbuszowej, 30 tys. z≥. na moderni-
zacjÍ i remont Oddzia≥u Dializoterapii i Nefro-
logii, 10 tys. z≥. na remont pomieszczeÒ Oúrod-
kÛw Zdrowia w Cmolasie i Ostrowach Tuszow-
skich. Zarzπd zapozna≥ siÍ rÛwnieø ze sprawoz-
daniem rzeczowym Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Kolbuszowej. Dotacja dla
tej biblioteki w roku 2002 wynios≥a 52 tys. z≥.
Zatwierdzono preliminarz powiatowych imprez
sportowych zaplanowanych na 2003 r. Obejmu-
je on 42 imprezy sportowe dla m≥odzieøy szkÛ≥
podstawowych, gimnazjÛw i szkÛ≥ úrednich.

Po wystπpieniu starosty radny Adam
Chlebowski powrÛci≥ do tematu dworca PKS,
ktÛry wyglπda na bardzo zaniedbany, nie funk-
cjonuje najlepiej i jest z≥π wizytÛwkπ dla powia-

V sesja Rady Powiatu
tu. Zapyta≥ starostÍ czy poczyni≥ jakieú kroki by
to zmieniÊ. Odnoszπc siÍ do radnego starosta
stwierdzi≥, iø Zarzπd rozpoczπ≥ juø pewne dzia-
≥ania. Przeprowadzono wstÍpnπ rozmowÍ z dy-
rektorem PKS w Rzeszowie, ktÛry wynajmuje
czÍúÊ budynku dworca od PKP. Przygotowywa-
ne jest wspÛlne spotkanie Zarzπdu Powiatu z
dyr. PKS i PKP, oraz burmistrzem Kolbuszo-
wej w celu podjÍcia decyzji o odnowieniu tego
budynku, ktÛry rzeczywiúcie nie jest ≥adnπ wi-
zytÛwkπ zarÛwno dla miasta jak i dla Staro-
stwa.

W trzecim punkcie obrad radni przyjÍli
plany pracy poszczegÛlnych komisji Rady Po-
wiatu na rok 2003, zaú w punkcie czwartym
dokonano oceny kondycji finansowej, majπtko-
wej i kadrowej powiatu.

Co pierwsze - bezpieczeÒstwo,
czy "wyniki"

Jednym z waøniejszych punktÛw porzπd-
ku obrad by≥o przyjÍcie sprawozdania z dzia≥al-
noúci Komendy Powiatowej Policji za rok 2002.
Przedstawi≥ je komendant powiatowy Zbi-
gniew G≥owacki. Komisja bezpieczeÒstwa
oceni≥a pozytywnie sprawozdanie i wyrazi≥a za-
dowolenie z dobrych wynikÛw pracy Policji.

Radny Stefan Orzech zabierajπc g≥os w
dyskusji stwierdzi≥ iø - krπøπ opinie w spo≥e-
czeÒstwie, øe policji najpierw chodzi o "wyniki",
a na drugim miejscu o bezpieczeÒstwo. Bywa
tak, øe policjant ruchu drogowego zatrzymuje
kogoú kto ma 0,30 promila. Wynik ma pewny.
W tym czasie przejeødøajπ moøe samochody z
broniπ, narkotykami, skradzionymi rzeczami,
ale nie ma dla nich czasu ten policjant, bo tu ma
pewny wynik i szybki. £apanie z≥odzieja to
sprawa niepewna, d≥ugotrwa≥a, moøe i ryzy-
kowna. Wynik moøe byÊ za pÛ≥ roku dopiero, a
tu ma za 15 minut. I taka w≥aúnie nasuwa siÍ
refleksja, øeby bezpieczeÒstwo by≥o na pierw-
szym miejscu. Wiadomo, øe wyniki za tym pÛj-
dπ - sugerowa≥ radny Orzech.

Dalej radni przyjÍli sprawozdania: Z dzia-
≥alnoúci Komendy Powiatowej PaÒstwowej
Straøy Poøarnej - przedstawionego przez zast.
komendanta Stanis≥awa BabulÍ, z funkcjo-

nowania Wydzia≥u Organizacyjnego Starostwa
- przedst. przez sekretarza EløbietÍ WrÛbel,
z funkcjonowania Miejskiej i Pow. Biblioteki
Publicznej - przedst. przez dyr. Andrzeja Ja-
godziÒskiego. Rada przyjÍ≥a rÛwnieø za≥oøe-
nia w kierunku upowszechniania kultury w po-
wiecie kolbuszowskim - przedstawione przez
dyr. Powiatowego Centrum Kultury Katarzy-
nÍ Cesarz. PodjÍto rÛwnieø uchwa≥Í zmienia-
jπcπ uchwa≥Í z 1999 r. (Nr VII/38/99), w spra-
wie utworzenia úrodka specjalnego.

BraÊ kredyt czy nie
NastÍpna uchwa≥a, ktÛrπ Rada po d≥ugiej

i wyczerpujπcej dyskusji ostatecznie przeg≥oso-
wa≥a zgodnie z wolπ Zarzπdu dotyczy≥a zmia-
ny w harmonogramie finansowania zadania in-
westycyjnego pod nazwπ: Budowa budynku ad-
ministracyjnego Starostwa. Zarzπd nie chcπc
zwiÍkszaÊ zad≥uøenia powiatu do maksymalnej
moøliwej wysokoúci wynegocjowa≥ z firmπ RES-
BUD (wykonawcπ budynku Starostwa) przesu-
niÍcie kwoty 732 tys. z≥. do sp≥aty na nastÍpny
rok 2004. BÍdzie to mia≥o znaczenie podczas
úciπgania do powiatu przewidzianych funduszy
unijnych.

Trzecia z kolei uchwa≥a podjÍta przez
RadÍ dotyczy≥a przystπpienia do budowy pod-
jazdu dla niepe≥nosprawnych do budynku by-
≥ego POM-u przekazanego Uniwersytetowi rze-
szowskiemu. Planowanej uchwa≥y w sprawie
wyboru cz≥onkÛw Rady Spo≥ecznej SP ZOZ w
Kolbuszowej Rada nie podjÍ≥a. Na wniosek rad-
nych "opozycji", po chwilowej przerwie w obra-
dach postanowiono punkt ten przenieúÊ na na-
stÍpnπ sesjÍ.

Interpelacje i zapytania
Obaj starostowie udzielali odpowiedzi na

pytania radnych zg≥oszone na tej, oraz na po-
przedniej sesji. Wicestarosta Waldemar Ma-
cheta nawiπza≥ jeszcze do tematu dworca PKS,
do zapewnieÒ dyrektora o planowanym remon-
cie czÍúci budynku uøytkowanej przez PKS.
Natomiast co do kursowania autobusÛw ze sta-
cji pod szpital to PKS nie jest tym zaintereso-
wany. ByÊ moøe uda siÍ jakoú porozumieÊ z bur-
mistrzem i zainteresowaÊ prywatnych przewoü-
nikÛw, ktÛrzy jeüdziliby taniej niø taxi. Odno-
únie zapytania co spowodowa≥o, øe kolbuszow-

Dworzec PKP czy PKS? Kto odpowiada za jego
stan. Kiedy bÍdπ zbudowane m.in. zadaszenia
na stanowiskach chroniπce przed deszczem.

Wicestarosta Waldemar Macheta odpowiada na interpelacje radnych.              Fot. B. Popek.
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skie LO nie znalaz≥o siÍ z rankingu najlepszych
szkÛ≥ w kraju wicestarosta wyjaúni≥, øe dwÛch
nauczycieli ktÛrzy wczeúniej przygotowywali
olimpijczykÛw przebywa≥o na urlopie dla pod-
ratowania zdrowia.

Przewodniczπcy Rady odczyta≥ interpela-
cjÍ nieobecnego na sesji radnego Zbigniewa
Lenarta. Pytania, oraz uwagi kierowane przez
niego do Zarzπdu dotyczy≥y budøetu powiatu,
iloúci pracownikÛw Starostwa zwolnionych i
przyjÍtych, Uniwersytetu Rzeszowskiego w
Weryni, projektu dzia≥alnoúci ZOZ, oraz wspar-
cia finansowego imprezy szkolnej "Feta".
W tym miejscu naleøy zaznaczyÊ, øe pan Lenart
jest jedynym radnym, ktÛry od poczπtku kaden-
cji nie uczestniczy w sesjach Rady Powiatu i nie
bierze udzia≥u w pracach komisji Rady, ktÛrych
jest cz≥onkiem. Moøna odnieúÊ wraøenie, øe nie
czuje siÍ rÛwnieø odpowiedzialny m. in. za spra-
wy o ktÛre zapytuje w swej interpelacji. Zada-
niem wielu radnych uczestniczπcych w sesji -

juø zaczyna on rozliczaÊ innych podczas, gdy
jeszcze jego nie rozliczono.

Integracja europejska i úrodki
pomocowe

Zgodnie z øyczeniem  radnych starosta
przedstawi≥ pracownika do spraw integracji
europejskiej Wies≥awa Walata, ktÛry juø zaj-
muje siÍ m. in. pozyskiwaniem úrodkÛw z Unii
Europejskiej dla powiatu kolbuszowskiego. Pan
Walat - o czym ma≥o kto wie - jeszcze do niedaw-
na jako wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzial-
ny by≥ za inwestycje w tym mieúcie wojewÛdz-
kim m. in. takie jak Hala na Podpromiu, Most
Zamkowy, baseny, infrastruktura komunalna.

- Wolπ paÒstwa radnych zosta≥o utworzo-
ne stanowisko do spraw integracji europejskiej
i úrodkÛw pomocowych - zaczπ≥ swoje krÛtkie
"ekspose" pan  Walat, ktÛre za wzglÍdu na wagÍ
poruszanych spraw, mogπcych zainteresowaÊ
wielu mieszkaÒcÛw powiatu przytaczany w ca-
≥oúci. - Starosta poleci≥ mi przygotowanie wspÛ≥-
pracy, integracji europejskiej ale szeroko rozu-
mianej. Nie tylko z zachodem i Unia Europej-
skπ, jak to w tej chwili jest na fali, ale rÛwnieø
na wschodzie, jakieú otwarcie siÍ na UkrainÍ.
Tam poszukamy partnerskich obszarÛw, ktÛre
majπ podobny charakter do naszego powiatu
kolbuszowskiego i nawiπøemy wspÛ≥pracÍ. Je-
den na zachodzie, jeden na wschodzie.

Nawiπzujπc jakby do tego chcia≥bym po-

wiedzieÊ: årodki pomocowe o ktÛre bÍdziemy
zabiegaÊ dzielπ siÍ na dwa rodzaje - te ktÛre
bÍdπ bezpoúrednio s≥uøy≥y starostwu powiato-
wemu poprzez úciπganie pieniÍdzy do budøetu
powiatu, oraz te ktÛre bÍdziemy úciπgaÊ na te-
ren, czyli dla podmiotÛw ktÛre funkcjonujπ w
gminach. W tym zakresie juø rozpoczπ≥em pew-
ne dzia≥ania. PaÒstwo dostaliúcie takπ  infor-
macjÍ o funduszu mikro. Prosi≥bym rozpo-
wszechniÊ to w swoim úrodowisku. To jest w≥a-
únie kredyt preferencyjny, bo úrednio rocznie
7,1%. Nie sπ to duøe poøyczki, do 20 tys. z≥. Ci
ktÛrzy za≥oøyli dopiero dzia≥alnoúÊ od roku cza-
su mogπ dostaÊ 3 600 z≥. takiej poøyczki bez-
zwrotnej na swojπ dzia≥alnoúÊ. Sπ tam podani
doradcy, ktÛrzy majπ obowiπzek pomÛc m≥ode-
mu cz≥owiekowi wype≥niÊ wniosek. Mam na-
dziejÍ, øe doúÊ znaczna iloúÊ ludzi z tego skorzy-
sta.

Jesteúmy w takiej czÍúci Polski, ktÛra sta-
nowi jakby niewype≥nienie tego wszystkiego co

jest zwiπzane z in-
frastrukturπ komu-
nalnπ. I z tego
wzglÍdu rzπd pol-
ski i nie tylko, bo i
Unia Europejska
podjÍli dzia≥ania w
zakresie FARE
2000. To jest pro-
gram spÛjnoúci spo-
≥eczno - gospodar-
czej i w tym progra-
mie piÍÊ woje-
wÛdztw úciany
wschodniej siÍ mie-
úci. I tutaj teø siÍ
mogπ pojawiÊ pie-
niπdze dla podmio-
tÛw gospodarczych,
ktÛre dzia≥aÊ bÍdπ
w tym temacie. Pla-
nujÍ razem z rze-

szowskπ Agencjπ Rozwoju Regionalnego  14
marca spotkaÊ siÍ tutaj ze wszystkimi podmio-
tami ktÛre znajdÍ na øÛ≥tych stronach w ksiπøce

telefonicznej. Jest moøliwoúÊ skorzystania od 2
tys. do 50 tys. euro dla podmiotu gospodarcze-
go na zakup i rozwijanie dalsze firmy.

SpÛ≥ka Wodna i LZS
Pod koniec sesji radny Chlebowski zg≥o-

si≥ dwa wnioski: Pierwszy w sprawie dofinan-
sowania Powiatowej SpÛ≥ki Wodnej. Øyczeniem
jego, jak i wielu rolnikÛw jest wyasygnowanie
przez Zarzπd Powiatu choÊ drobnej kwoty w
budøecie na wsparcie SpÛ≥ek Wodnych, ktÛre
ratujπ pola, ≥πki, pastwiska. Drugi wniosek do-
tyczy≥ utworzenia Powiatowego Zrzeszenia pod
nazwπ Ludowe Zespo≥y Sportowe. - Jesteúmy
ostatnim powiatem w wojewÛdztwie podkar-
packim - wyzna≥ radny - øe nie posiadamy Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS. To daje coú do my-
úlenia.

Benedykt Popek

S t a n o w i s k o
Rady Powiatu w Kolbuszowej podjÍte na IV sesji

w dniu 30 stycznia 2003 r.
W zwiπzku z planowanπ zmianπ pod-

leg≥oúci administracyjnej Sπdu Rejono-
wego i Prokuratury Rejonowej w Kolbu-
szowej pod, odpowiednio Sπd      i Proku-
raturÍ OkrÍgowπ w Tarnobrzegu Zarzπd
Powiatu Kolbuszowskiego zwraca siÍ z
uprzejmπ proúbπ o ponowne rozwaøenie
moøliwoúci pozostawienia dotychczaso-
wego podporzπdkowania w/w instytucji.

Wszystkie gminy z terenu powiatu
majπ znacznie wiÍksze wiÍzi gospodarcze
i spo≥eczne z Rzeszowem niø Tarnobrze-
giem. Komunikacja z  siedzibπ w≥adz wo-
jewÛdzkich jest znacznie bardziej rozbu-
dowana i dostÍpna dla przeciÍtnego
mieszkaÒca powiatu a i dojazdy ewentu-
alnych pe≥nomocnikÛw i pracownikÛw
sπdu oraz prokuratury sπ znacznie ≥a-
twiejsze i taÒsze.

 Naleøy podkreúliÊ, øe wszystkie
szczeble administracji ze szczegÛlnym
uwzglÍdnieniem sπdÛw i prokuratury
winny byÊ najbardziej dostÍpne dla oby-
wateli aby wzrasta≥o wúrÛd spo≥eczeÒ-
stwa zaufanie do prawa i wymiaru spra-
wiedliwoúci.

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uprzejmie prosi by Pan Minister ponow-
nie rozwaøy≥ sprawÍ i pozostawi≥ dotych-
czasowπ podleg≥oúÊ administracyjnπ
Sπdu i Prokuratury Rejonowej  w Kolbu-
szowej bez zmian.

Przewodniczacy Rady Powiatu
w Kolbuszowej
JÛzef Kardyú

Radni z gminy Dzikowiec - Jacek Dziewic i Wojciech Mroczka, oraz radna z
gminy RaniøÛw - Stanis≥awa Stec.

Radni  z gminy Cmolas - Krzysztof Wrona, W≥a-
dys≥awa RutczyÒska, Stefan Wrzask i Marian
ZieliÒski.
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Co gdzie w Starostwie
W nowym budynku administracyjnym Starostwa mieúci siÍ bardzo duøo

pomieszczeÒ biurowych usytuowanych na czterech kondygnacjach - parterze
i trzech piÍtrach. Wchodzπc do Starostwa po raz pierwszy (na razie jeszcze
bocznym wejúciem), aby nie pob≥πdziÊ, najlepiej zapytaÊ pani w Informacji
gdzie co siÍ znajduje i jak tam dojúÊ. Moøna teø skorzystaÊ z duøej tablicy in-
formacyjnej na parterze, na wprost g≥Ûwnego wejúcia.

Aby dodatkowo u≥atwiÊ, oraz przyúpieszyÊ za≥atwienie spraw podajemy
pe≥ne nazwy wszystkich wydzia≥Ûw Starostwa, nazwiska ich kierownikÛw lub
kompetentnych pracownikÛw, oraz piÍtra budynku na ktÛrym siÍ znajdujπ i
numery biur w ktÛrych urzÍdujπ. Osoby ktÛre nie mogπ wchodziÊ po schodach
z parteru na piÍtra (starsi, niepe≥nosprawni) mogπ jechaÊ nowoczesnπ windπ.

Wiele spraw w Starostwie moøna za≥atwiÊ telefonicznie. Podajemy wiÍc
numery telefonÛw na ktÛre moøna dzwoniÊ bezpoúrednio do kierownikÛw wy-
dzia≥Ûw lub innych pracownikÛw. Telefonujπc bezpoúrednio nie musimy cze-
kaÊ na po≥πczenie centrali.

INFORMACJA
parter nr 115, tel. 22 75 871, 22 75 872

ZARZ•D POWIATU
Sekretariat Starosty, I piÍtro nr 217, tel. 22 75 857, 22 75 880, fax 22 71 523
Starosta Powiatu Bogdan Romaniuk, I piÍtro nr 216, tel. 22 75 856
Wicestarosta Powiatu Waldemar Macheta, I piÍtro nr 218, tel. 22 75 876
Sala narad (Zarzπdu, Komisji), I piÍtro nr 215, tel. 22 75 858
Biuro Obs≥ugi Rady, I piÍtro nr 222, tel. 22 75 862
Przewodniczπcy Rady Powiatu JÛzef Kardyú, I piÍtro nr 222, tel. 22 75 862

WYDZIA£ ORGANIZACYJNY
Sekretarz Powiatu Eløbieta WrÛbel, III piÍtro nr 410, tel. 22 75 833
Kadry, III piÍtro nr 411, tel. 22 75 830
Archiwum, parter nr 117, tel. 22 75 859
Promocja, III piÍtro nr 413, tel. 22 75 836

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Inspektor Wies≥aw Walat, I piÍtro nr 214, tel. 22 75 829

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNOåCI,
OCHRONY LUDNOåCI I ZARZ•DZANIA KRYZYSOWEGO

Inspektor Robert TrÍtowicz, III piÍtro nr 408, tel. 22 72 838

WYDZIA£ BUDØETOWO - FINANSOWY
Skarbnik Powiatu Ma≥gorzata Letniowska, III piÍtro nr 403, tel. 22 75 838
KsiÍgowoúÊ, III piÍtro nr 405, tel. 22 75 841
Kasa, I piÍtro nr 201, tel. 22 75 837

WYDZIA£ OCHRONY åRODOWISKA, ROLNICTWA, LEåNICTWA
I OCHRONY PRZYRODY

Kierownik Grzegorz ZiemiaÒski, II piÍtro nr 310, tel. 22 75 847

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Sekretariat, II piÍtro nr 319, tel. 22 75 823
Powiatowy Insp. Weterynarii JÛzef Futyma, II piÍtro nr 320, tel. 22 75 122

WYDZIA£ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Kierownik Julian Preneta, II piÍtro nr 307, tel. 22 75 844

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Powiatowy Insp. Nadzoru Budowlanego Janusz Stπpor, II piÍtro nr 304,
tel. 22 75 821

WYDZIA£ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSP. NIERUCHOMOåCIAMI

Kierownik Antoni Bosek, I piÍtro nr 210, tel. 22 75 854

POWIATOWY OåRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Inspektor Franciszek Be≥z, I piÍtro nr 205, tel. 22 71 094

ZESP”£ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Inspektor Graøyna CichoÒ, I piÍtro nr 213, tel. 22 71 580

WYDZIA£ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Kierownik W≥adys≥aw Wachnicki, parter nr 121, tel. 22 75 881
Rejestracja pojazdÛw, parter nr 122, tel. 22 75 849
Wydawanie praw jazdy, parter nr 126, tel. 22 75 850

ZARZ•D DR”G POWIATOWYCH (OD 1 KWIETNIA)
Dyrektor Eugeniusz Szczebiwilk, IV piÍtro nr 501, tel. 22 75 840
Pracownicy, IV piÍtro nr 502, tel. 22 75 874

BIURO OBS£UGI JEDNOSTEK SAMORZ•DU POWIATOWEGO
Kierownik Bogus≥awa Bryk, II piÍtro nr 305, tel. 22 75 810
G≥Ûwna KsiÍgowa, II piÍtro nr 301, tel. 22 75 867
Kadry, II piÍtro nr 303, tel. 22 75 811

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Kierownik Iwona Magryú, parter nr 114, tel. 22 75 818

POWIATOWY ZESP”£ DS. ORZEKANIA O NIEPE£NOSPRAWNOåCI
Przewodniczπca Zespo≥u Eløbieta Kwaúnik, parter nr 111, tel. 22 75 819

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Dyrektor Eløbieta Miko≥ajczyk, parter nr 109, tel. 22 75 825
Psycholog, parter nr 106, tel. 22 75 826
Logopeda, parter nr 107, tel. 22 75 895
Rejestracja, parter nr 108, tel. 22 71 156, fax 22 75 825

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
Centrala, I piÍtro nr 226, tel. 22 71 150

WSZYSTKIE WYDZIA£Y STAROSTWA
czynne sπ codziennie

(z wyjπtkiem sobÛt, niedziel i úwiπt), w godzinach: poniedzia≥ek 800 - 1600,
wtorek - piπtek 730 - 1530.

STAROSTA I WICESTAROSTA
przyjmujπ strony we wtorki w godzinach 1000 - 1200,

PRZEWODNICZ•CY RADY POWIATU
przyjmuje strony we wtorki w godz. 1400 - 1500

BP
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- BÛg, honor, Ojczyzna. Dobrze spe≥-
niony obowiπzek wobec tych wartoúci po-
zwala nam, by dziú, razem z rodzicami
øo≥nierzy z naszego powiatu, spotkaÊ siÍ i
cieszyÊ. Tymi s≥owami starosta kolbu-
szowski Bogdan Romaniuk rozpoczπ≥
uroczystoúÊ odznaczenia srebrnymi me-
dalami "Za Zas≥ugi dla Obronnoúci Kra-
ju" rodzicÛw, ktÛrych trzech synÛw lub
wiÍcej pe≥ni≥o, bπdü pe≥ni zasadniczπ
s≥uøbÍ wojskowπ w Wojsku Polskim. Do-
≥πczajπc siÍ do gratulacji i podziÍkowaÒ
wicestarosta Waldemar Macheta za-
znaczy≥: - Jesteúcie paÒstwo pierwszymi
goúÊmi, bardzo mi≥ymi, tutaj, w nowo
otwartym budynku Starostwa. Ta sala
jest dzisiaj wykorzystana przez paÒstwo
po raz pierwszy.

WrÍczajπc odznaczenia Wojskowy
Komendant Uzupe≥nieÒ z Mielca pp≥k
Andrzej Sitko dziÍkowa≥ rodzicom za
wysi≥ek jaki w≥oøyli w wychowanie swo-
ich dzieci. - Zas≥ugujecie nie tylko na me-
dale - stwierdzi≥ w swoim wystπpieniu
pu≥kownik - ale takøe na uznanie i po-
wszechny szacunek tak ze strony wojska,

Odznaczono rodziców ¿o³nierzy
jak i ze strony w≥adz i spo≥eczeÒstwa po-
wiatu kolbuszowskiego. Dlaczego? Dlate-
go, øe oddaliúcie dla Ojczyzny to co ma
kaødy najcenniejszego, a wiÍc waszych sy-
nÛw. Wasi synowie s≥uøyli w okresie bar-
dzo trudnym dla kraju i dla nich samych,
w czasach kiedy m≥ody mÍøczyzna myúla≥
raczej øeby uniknπÊ s≥uøby wojskowej...
Dzisiaj, w dobie reformy wojska, gdzie
liczba øo≥nierzy ograniczona zostaje do
150 tysiÍcy, mniej ch≥opcÛw idzie odbyÊ
s≥uøbÍ wojskowπ. Sytuacja jaka siÍ wy-
tworzy≥a w kraju, trudny rynek pracy,
spowodowa≥y øe chÍtnych do wojska jest
coraz wiÍcej. Teraz my wybieramy. Bierze-
my tych najbardziej zdolnych, najlepiej
wykszta≥conych. Jeúli macie jeszcze swo-
je pociechy, ktÛre czekajπ tam gdzieú w ko-
lejce to proszÍ ich rÛwnieø namawiaÊ do
tego øeby siÍ uczyli, nabierali wykszta≥ce-
nia.

Decyzjπ Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 paüdziernika 2002 r. w uznaniu
zas≥ug po≥oøonych w dziedzinie rozwoju i
umacniania obronnoúci Rzeczypospolitej
odznaczeni zostali, z gminy Kolbuszowa:

Stanis≥awa BieleÒ (K≥apÛwka), Kata-
rzyna i Marian Faryniarz, oraz Maria
i JÛzef Szalony (Wide≥ka). Z gm. Dziko-
wiec: Julia i Tadeusz  Marut (Wilcza
Wola). Z gm. Majdan KrÛlewski: JÛzefa
i Jan BieleÒ (Krzπtka), oraz Bronis≥a-
wa i Kazimierz Gil (Brzostowa GÛra). Z
gm. Niwiska: Wanda i Jan Fita≥ (Niwi-
ska). Z gm. RaniøÛw: W≥adys≥awa i JÛ-
zef Cebula (Mazury). OprÛcz medali ro-
dzice otrzymali rÛwnieø gratulacje i bu-
kiety kwiatÛw do przedstawicieli swoich
gmin - zast. burmistrza Jana  Zuby, wÛj-
ta Piotra Skiby, sekretarzy Augustyny
P≥aza i Stanis≥awa £eptucha, oraz insp.
ds. wojskowych Adama Wosia.

UroczystoúÊ wrÍczenia odznaczeÒ w
dniu 19 lutego br. po raz pierwszy odby-
≥a siÍ w nowym budynku Starostwa Po-
wiatowego w Kolbuszowej, na wielkiej,
piÍknej  sali konferencyjnej. Przy tej oka-
zji - juø moøe øartobliwie - moøna by
uznaÊ, øe sala ta zosta≥a "ochrzczona"
symbolicznπ lampkπ szampana wzniesio-
nπ za zdrowie odznaczonych.

Benedykt Popek

Tylko do 31 marca br. waøne sπ sta-
re prawa jazdy, ktÛre wydane zosta≥y
przed 31 grudnia 1983 r. Jeúli takiego
prawa jazdy nie wymienimy na nowe to
od 1 kwietnia  nie bÍdziemy mogli kiero-
waÊ pojazdami do czasu, aø otrzymamy
nowe. W praktyce, zatrzymany kierowca
moøe byÊ przez policjanta nie dopuszczo-
ny do dalszej jazdy, a pojazd moøe byÊ od-
holowany. Ci ktÛrzy na wymianÍ zdecy-
dujπ siÍ pod koniec marca nie zdπøπ.
Okres oczekiwania na wyprodukowanie

Masz nowe prawo jazdy,
czy jeszcze stare?

nowego prawa jazdy przez PWPW w
Warszawie jest doúÊ d≥ugi.

Wniosek o wymianÍ prawa jazdy sk≥a-
damy w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
(parter, pokÛj nr 126, tel. 22 75 850). Do
wniosku (druki otrzymajπ paÒstwo w Wy-
dziale) do≥πczamy kserokopiÍ starego prawa
jazdy, oraz fotografiÍ o wymiarach 3,5 x 4,5
cm. Koszt wydania nowego dokumentu nie
uleg≥ zmianie i wynosi 70 z≥. Nie zwlekajmy
ze z≥oøeniem wniosku.

 Bezpieczny
powiat

Na odprawie rocznej w Podkarpackim
UrzÍdzie WojewÛdzkim w Rzeszowie w dniu
22 stycznia 2003 r. Starostwo Powiatowe w
Kolbuszowej zosta≥o wyrÛønione za ca≥o-
kszta≥t realizacji zadaÒ obrony cywilnej i
szeroko pojÍtej ochrony ludnoúci w 2002
roku.

Na rÍce pana starosty kolbuszowskie-
go wojewoda podkarpacki z≥oøy≥ serdecznie
podziÍkowanie za zaangaøowanie i wzorowπ
realizacjÍ zadaÒ obrony cywilnej w 2002
roku.

(rot)

Pu≥kownik Sitko gratuluje rodzicom za wycho-
wanie øo≥nierzy.

Odznaczeni medalami "Za Zas≥ugi dla Obronnoúci Kraju".      Fot. B. Popek

WymieÒmy stare prawo jazdy

(tk)
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Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 857, fax 017/ 22 71 523.

W latach 1953 - 2001 w "Kolbucie" za-
trudnienie znalaz≥o ogÛ≥em 3 611 osÛb.
Wiele z nich podczas za≥atwiania spraw
emerytalno - rentowych, chcπc uzyskaÊ rÛø-
nego rodzaju zaúwiadczenia o zatrudnie-
niu, wynagrodzeniu, itp. Zmuszonych jest
do korzystania z zak≥adowego archiwum.

Do koÒca wrzeúnia 2002 r. nie by≥o
z tym problemu. Znajdowa≥o siÍ ono w bu-
dynku zak≥adu przy ul. Pi≥sudskiego 59.
Na sta≥e tam jednak pozostaÊ nie mog≥o.
Syndyk Masy Upad≥oúci Aleksander Sza-
batowski majπc na uwadze dobro by≥ych
pracownikÛw zak≥adu, czyli ≥atwy dostÍp
do akt zwrÛci≥ siÍ do Ûwczesnego starosty
kolbuszowskiego Zbigniewa Lenarta z
propozycjπ przyjÍcia zasobÛw archiwal-
nych przez Starostwo Powiatowe, podob-
nie jak uczyni≥ to Urzπd Miasta w przy-
padku Zak≥adÛw Metalowych. Do czasu
oddania do uøytku nowego budynku Sta-
rostwa syndyk zaoferowa≥ miejsce prze-
chowania, bezp≥atnie, w by≥ym budynku
"Kolbutu", oraz 35 tys. z≥. do kasy powia-
tu na przechowanie akt. WstÍpny termin
przejÍcia zasobÛw przez Starostwo usta-
lony zosta≥ przez syndyka i starostÍ na 30
wrzeúnia 2002 r. Jakieø by≥o zdziwienie
syndyka, gdy w tym w≥aúnie dniu odebra≥
telefon od jakiegoú urzÍdnika starosty z

informacjπ, øe Starostwo archiwum nie
przejmie. Bez podania przyczyny.

I tak starosta archiwum nie przyjπ≥
a syndyk podpisa≥ umowÍ z prywatnπ
sk≥adnicπ archiwalnπ w Rzeszowie. Zaso-
by powÍdrowa≥y wiÍc do Rzeszowa na uli-
cÍ Pi≥sudskiego 31. Tam jeüdzili byli pra-
cownicy zak≥adu obuwniczego, niekiedy
kilkakrotnie, tracπc czas i pieniπdze na
dojazd, oraz na stosunkowo wysokie op≥a-
ty jak na kieszeÒ np. bezrobotnego, eme-
ryta czy rencisty, za wydane zaúwiadcze-
nia (op≥ata za zaúwiadczenie np. o zarob-
kach ok. 20 z≥.).

Zmiana w≥adzy w powiecie przynio-
s≥a rÛwnieø zmianÍ i w tym temacie.
Nowy starosta kolbuszowski Bogdan Ro-
maniuk kierujπc siÍ wzglÍdami spo≥ecz-
nymi wyszed≥ naprzeciw oczekiwaniom
by≥ych pracownikÛw "Kolbutu". Wystπpi≥
do syndyka, oraz dyrektora sk≥adnicy w
Rzeszowie o przekazanie archiwum do
Kolbuszowej. Nie by≥o øadnych proble-
mÛw. W dniu 31 stycznia br. przewiezio-
ne zosta≥o do Starostwa. Od 1 lutego do-
stÍpne jest dla wszystkich zainteresowa-
nych. Juø nie muszπ jeüdziÊ do Rzeszowa,
ponosiÊ kosztÛw czasu i pieniÍdzy. Tu
wydawanie zaúwiadczeÒ jest bezp≥atne. A
co siÍ tyczy pieniÍdzy to Starostwo zrobi≥o

Zak≥ady Obuwia "Kolbut" S.A. w ostatnim okresie swojego istnienia zatrudnia≥y 120
osÛb. Z chwilπ og≥oszenia upad≥oúci w dn. 17 wrzeúnia 2001 r. rozpoczπ≥ siÍ proces
likwidacji. Do koÒca 2001 r. zwolnieni zostali wszyscy pracownicy, pozosta≥y tylko
s≥uøby niezbÍdne w procesie likwidacji.

Archiwum wrÛci≥o do Kolbuszowej

dobry interes. Zgodnie z umowπ otrzyma-
≥o pieniπdze na przechowanie akt.

Archiwum Kolbuszowskich Zak≥a-
dÛw Obuwia "Kolbut" S.A. zawiera 4 722
pozycji archiwalnych, w tym 3 611 akt
osobowych, listy p≥ac, kartoteki wynagro-
dzeÒ i zasi≥kÛw, rejestry pracownikÛw,
oraz inne dokumenty niezbÍdne do wyda-
wania zaúwiadczeÒ. DostÍpne jest co-
dziennie w godzinach pracy Starostwa od
730 do 1530. Obs≥uga w pokoju nr 117 na
parterze.

Marcin Mazur

W dniu 4 marca br. w Starostwie Po-
wiatowym w Kolbuszowej odby≥a siÍ konfe-
rencja pod has≥em "Ogrodnictwo szansπ po-
wiatu" - zorganizowana wspÛlnie przez: Sta-
rostwo, WojewÛdzki Oúrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale, FirmÍ "CMOL-
FRUT" w Cmolasie, oraz Zak≥ad PrzetwÛr-
stwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH".

KonferencjÍ otworzy≥ starosta Bogdan
Romaniuk, po czym prowadzenie objπ≥ wice-

starosta Waldemar Macheta.  Podczas spo-
tkania przedstawiono tematykÍ produkcji
ogrodniczej w UE i w Polsce, oraz technolo-
giÍ produkcji owocÛw miÍkkich na przyk≥a-
dzie truskawki. Referaty w tym zakresie
wyg≥osili przedstawiciele WODR Roman
BartoÒ, oraz Anna Rydzik.  W dalszej czÍ-
úci Rafa≥ Sionek kierownik WIIORiN w Rze-
szowie Oddzia≥ w Kolbuszowej zapozna≥
uczestnikÛw spotkania z obowiπzujπcymi

Ogrodnictwo szansπ powiatu obecnie przepisami ustawy o ochronie roúlin
uprawnych. Ponadto przedstawiciele zak≥a-
dÛw prowadzπcych na terenie powiatu prze-
twÛrstwo owocÛw i warzyw Stefan Orzech i
Stefan Wrzask przedstawili oferty swoich
zak≥adÛw w zakresie skupu owocÛw i wa-
rzyw w roku bieøπcym.  W konferencji
uczestniczyli m.in. prezes Podkarpackiej
Izby Rolniczej Stanis≥aw Bartman, oraz
przedstawiciel Wydzia≥u årodowiska i Rol-
nictwa Podkarpackiego UrzÍdu WojewÛdz-
kiego Marian Døa≥.

Spotkanie cieszy≥o siÍ bardzo duøym
zainteresowaniem. Uczestniczy≥o w nim
ponad 90 osÛb, co siÍ niezwykle rzadko zda-
rza podczas tego typu konferencji. Przeka-
zanie producentom informacji teoretycznych
z zakresu technologii uprawy, oraz bieøπ-
cych tendencji w produkcji ogrodniczej mia≥o
na celu poprawÍ jakoúci produkcji, umoøli-
wienie zbytu produktÛw do istniejπcych na
naszym terenie zak≥adÛw. Po raz kolejny
okaza≥o siÍ, øe takie spotkania  sπ potrzeb-
ne i spe≥niajπ swoje zadania.

Grzegorz ZiemiaÒski

Zasoby archiwum "Kolbutu".
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Zbliøamy siÍ wielkimi krokami do tego, co
niektÛrzy nazywajπ "ostatecznym rozwiπza-
niem". Wejúcie Polski do Unii Europejskiej, je-
úli nastπpi, zmieni diametralnie nasz úwiat i
nasze zbiorowe i indywidualne øycie. Co do tego
nikt nie ma wπtpliwoúci. Zwolennicy Unii mÛ-
wiπ, øe bÍdzie to " nowy, wspanialszy úwiat".
Przeciwnicy ostrzegajπ i bijπ na alarm.

Gdy w Unii Europejskiej wprowadzono
euro komentatorzy telewizyjni powtarzali jed-
no s≥owo, ktÛrego znaczenie wszyscy powinni-
úmy, czy jesteúmy za Uniπ czy przeciw, wziπÊ
pod uwagÍ i g≥Íboko przemyúleÊ, s≥owo "ekspe-
ryment". Nie tylko wprowadzenie jednej walu-
ty w wiÍkszoúci paÒstw europejskich, ale i sama
Unia Europejska to jeden wielki eksperyment,
eksperyment dokonany na ludziach, na ca≥ych
narodach, na ca≥ym kontynencie, eksperyment,
ktÛrego skutki sπ nieznane, bo nigdy czegoú ta-
kiego w historii, poza moøe Zwiπzkiem Sowiec-
kim i Cesarstwem Rzymskim, nie by≥o. Przy-
k≥ady zaú tak Zwiπzku Sowieckiego jak i Cesar-
stwa Rzymskiego, mogπ przeraøaÊ.

Argumenty zwolennikÛw wejúcia Polski
do Unii Europejskiej majπ charakter gospodar-
czy i geopolityczny. Si≥π rzeczy te problemy
podejmujπ czÍsto przeciwnicy starajπc siÍ wy-
kazywaÊ, øe sπ one ba≥amutne i fa≥szywe. W
tej publikacji takiej problematyki bÍdzie bardzo
ma≥o. Pojawiπ siÍ, co prawda, problemy zwiπ-
zane z gospodarkπ, ale rodzπce siÍ jednak w in-
nym wymiarze, w tym, ktÛry dla tej ksiπøki jest
polem refleksji.

A wszystko zaczÍ≥o siÍ bardzo niewin-
nie. W 1895 r. Wilhelm Konrad Roentgen
badajπc w≥asnoúci promieni katodowych za-
uwaøy≥, øe jeúli trafiπ one na jakπú przeszko-
dÍ, stajπ siÍ ürÛd≥em nowych promieni niewi-
dzialnych dla ludzkiego oka. Moøna je jednak
wykryÊ dziÍki temu, øe dzia≥ajπ one na ekran
pokryty substancjπ fluoryzujπcπ, jak rÛwnieø
na kliszÍ fotograficznπ. Te niewidzialne i ta-
jemnicze promienie ( promienie X ) majπ jesz-
cze jednπ szczegÛlnπ w≥aúciwoúÊ - przenika-
jπ przez cia≥a " nieprzeüroczyste ", drewno,
szk≥o, metale. Praktycznie biorπc w mniej-
szym lub wiÍkszym stopniu przez wszystkie
cia≥a.          Na potwierdzenie tego Roentgen
wykona≥ zdjÍcie d≥oni swojej øony. Na szczÍ-
úcie tylko d≥oni albowiem zdjÍcie to wywo≥a-
≥o powszechne oburzenie - jak moøna by≥o
obnaøyÊ cz≥owieka nie tylko z ubrania, ale
nawet z cia≥a i pokazaÊ nagie koúci!

W niespe≥na rok pÛüniej francuski fizyk
Antoine Henri Becquerel doniÛs≥ o rÛwnie ta-
jemniczych i przenikliwych promieniach ura-
nowych. Odkrycie to da≥o poczπtek dalszym
badaniom nad promieniotwÛrczoúciπ, radio-
aktywnoúciπ. SwÛj nie ma≥y udzia≥ w rozwo-
ju tej dziedziny mieli rÛwnieø Maria Sk≥o-

ODKRYCIE ENERGII J¥DROWEJ

Energia jπdrowa jest obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemÛw wspÛ≥czesnego
úwiata. Jej " osiπgniÍcia " budzπ w rÛønym stopniu nadzieje, ale takøe obawy - zw≥aszcza w dobie
konfliktu miÍdzynarodowego.

dowska Curie i Piotr Curie - otrzymali nawet
w 1903 r. nagrodÍ Nobla.

Najpierw by≥o wiÍc zdumienie i zacieka-
wienie, opinie wahajπce siÍ miÍdzy bezkry-
tycznym uwielbieniem a ca≥kowitym odrzu-
ceniem. Pierwszy strach  zwiπzany ze zjawi-
skiem promieniotwÛrczoúci pojawi≥ siÍ zale-
dwie szeúÊ miesiÍcy po odkryciu Becquerela,
gdy w " Niemieckim Tygodniku Lekarskim "
ukaza≥a siÍ informacja o uszkodzeniach po-
promiennych u ludzi - pierwszπ ofiarπ by≥
niemiecki inøynier. Dwa lata pÛüniej dobro-
czynne skutki promieniowania u roúlin za-
uwaøy≥ Atkinson. Powszechny zachwyt
wzbudzi≥o odkrycie przez Piotra Curie,    øe
promienie radu skutecznie leczπ nowotwory.
W nastÍpnych latach zapanowa≥ szalony en-
tuzjazm, uznano øe rad jest dobry niemal na
wszystko: d≥ugowiecznoúÊ, reumatyzm, poda-
grÍ itd. Uznano go wiÍc za cudownπ, uzdro-
wicielskπ substancjÍ, ktÛra doprowadzi do
istoty øycia i stworzenia raju dla ca≥ej ludz-
koúci. Promieniowanie jonizujπce zosta≥o
uznane wiÍc za dobrodziejstwo ludzkoúci, nie
tylko gdy stosowano je w wiÍkszych dawkach
do leczenia nowotworÛw, ale i w dawkach
ma≥ych, uøywanych w diagnostyce rentge-
nowskiej i balendologii.

Dzisiaj, z perspektywy stu lat wydaje siÍ,
øe odkrycie nowego promieniowania     i zjawi-
ska radioaktywnoúci, ktÛre otwar≥o nieograni-
czone niemal ürÛd≥o energii, mia≥o podobne
znaczenie dla ludzkoúci, jak opanowanie ognia.
Technologia ta uczyni≥a cz≥owieka najbardziej
rozpowszechnionym gatunkiem i umoøliwi≥a
ekspansjÍ øycia poza biosferÍ Ziemi. Przez te sto
lat zdobyliúmy wiÍcej wiedzy niø ludzkoúÊ przez
ca≥π dotychczasowπ historiÍ. Zajrzeliúmy w g≥πb
atomu, bezmiar kosmosu, w mechanizm øycia
i to wywo≥a≥o w spo≥ecznoúci ludzkiej poczucie
zagubienia i niepokÛj.

Wydaje siÍ jednak, øe fundamentem ery
jπdrowej by≥a teoria wzglÍdnoúci Einsteina,
z ktÛrej wynika rÛwnowaønoúÊ masy i ener-
gii ( s≥ynny wzÛr  ).

W 1938 r. Hahn i Strassmann z BerliÒ-
skiego Instytutu Chemicznego dokonali zdu-
miewajπcego odkrycia. Bombardowali oni
uran neutronami odkrytymi przez Chadwic-
ka w 1932 r.  Spodziewali siÍ uzyskaÊ w wy-
niku tego pierwiastki ciÍøsze od uranu, o licz-
bach atomowych 93    i wyøszych. Ku swemu
olbrzymiemu zdumieniu otrzymali jednak w
rezultacie pierwiastek bar, leøπcy w úrodko-
wej czÍúci uk≥adu okresowego pierwiastkÛw.
Mimo, øe uzasadnili oni doúwiadczalnie po-
wstanie baru w wyniku bombardowania ura-
nu neutronami, to popadli w sprzecznoúÊ z
ca≥π Ûwczesnπ wiedzπ w zakresie fizyki jπdro-
wej i nie zdecydowali siÍ na oúwiadczenie, øe
rozszczepili jπdro atomu. cdn.

Kazimiera Ciszek

Unia Europejska - argumenty
za czy przeciw

 InteresowaÊ nas tu bÍdzie przede wszyst-
kim to, co interesuje katolika, Polaka, cz≥owie-
ka, ktÛry myúli o swym øyciu w kategoriach
zwiπzanych z jego ludzkim rozwojem i szczÍ-
úciem, z øyciem godnym, wolnym, nasyconym
tymi treúciami, ktÛre nadajπ mu prawdziwy
sens. Chcemy zastanowiÊ siÍ g≥Ûwnie nad tymi
problemami wiπøπcymi siÍ z integracjπ europej-
skπ, ktÛre pojawiajπ siÍ na p≥aszczyznach w
istocie podstawowych, p≥aszczyznach, na ktÛ-
rych rozgrywa siÍ nasz zbiorowy obowiπzek i
indywidualny los.

Jej celem jest zwrÛcenie uwagi na to, co
naszym zdaniem, jest w tej perspektywie fun-
damentalne i podstawowe. Wydaje siÍ, øe
powinniúmy nie tylko skupiaÊ naszπ uwagÍ w
tych perspektywach, ale rÛwnieø kierowaÊ na
nie uwagÍ wszystkich tych, ktÛrzy sk≥aniajπ siÍ
ku Unii Europejskiej czy zachowujπ biernπ
postawÍ.

Unia Europejska i kultura polska
Jest coú przedziwnego i przeraøajπcego w

tym, øe tak wielu PolakÛw mÛwi dziú ze spoko-
jem i akceptacjπ o wejúciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. W Polsce w przededniu zaborÛw
nie by≥o tak wielu akceptujπcych takπ przy-
sz≥oúÊ Polski. Wyraünie braknie nam polskoúci,
polskiego myúlenia, polskiego odczuwania, pol-
skiego serca. A to o tym sercu przecieø poeta z
"Wesela" powiedzia≥ "A to Polska w≥aúnie". Pol-
skoúÊ jest úciúle zwiπzana z polskπ kulturπ,
wrÍcz jest w niej zakorzeniona. Tej kultury, za-

nurzenia w niej, myúlenia niπ, øycia w niej i niπ
chyba nam najbardziej brakuje. Trzeba do niej
wracaÊ, wciπø, dos≥ownie kaødego dnia, osobno
i razem, ca≥ymi rodzinami, tak jak by≥o to oneg-
daj, gdy domownicy wieczorami czytali na g≥os
wielkich polskich poetÛw i pisarzy, úpiewali
polskie patriotyczne  pieúni. Marzenie Mickie-
wicza o tym, by jego ksiπøki trafi≥y pod strzec-
gy spe≥ni≥o siÍ bardzo szybko. Dziú teø sπ one,
a przynajmniej "Pan Tadeusz" pod prawie kaø-
dπ polskπ "strzechπ", ale dziú stojπ zakurzone
na pÛ≥kach, nie zdejmowane z nich od lat. W ilu
polskich domach czyta siÍ dziú g≥oúno ( lub choÊ-
by cicho, lecz czÍsto) Kochanowskiego, KrasiÒ-
skiego, S≥owackiego, Norwida, WyspiaÒskiego,
Konopnickπ, Kasprowicza itd.?  Ilu rodzicÛw
czy dziadkÛw czyta swoim dzieciom do podusz-
ki czy w chorobie te polskie, rodzπce polskoúÊ,
podtrzymujπce jπ, pielÍgnujπce jπ teksty? Jak
czÍsto o nich mÛwi siÍ w naszych rodzinach?
Jak czÍsto siÍ na nie choÊby powo≥uje? Czy sta-
nowiπ punkt wyjúcia i sta≥y punkt  odniesienia,
p≥aszczyznÍ wychowania naszych dzieci? Jak
czÍsto majπ miejsce amatorskie przedstawienia
teatralne czy akademie, na ktÛrych teksty te
oøywajπ publicznie po to, by nas radowaÊ, da-
waÊ nam si≥Í i poczucie narodowej wspÛlnoty?

Koniecznie trzeba zaczπÊ do tego wracaÊ.
Polska kultura powinna byÊ øywa, powinna
dawaÊ nam toøsamoúÊ i jπ potwierdzaÊ i utwier-
dzaÊ. Martwa kultura to martwy narÛd. Unia
Europejska jawi siÍ coraz bardziej jako cmen-
tarz takich narodÛw.

Materia≥ opracowano na podstawie ksiπø-
ki Stanis≥awa Krajskiego "Unia Europejska -
nowy Babilon". cdn.

Eurorealista
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"Co mi rada, co pomoøe
Cudza ziemia, cudze morze,
Kiedy moja dusza ca≥a
Tam przyros≥a, ta, zosta≥a,
Gdzie mÛj stary prÛg".

M. Konopnicka
Jest rok 1966, po latach wÍdrÛwki po rÛø-

nych miejscowoúciach, w ktÛrych pracowa≥em,
wreszcie spe≥ni≥y siÍ moje marzenia, wraz z
rodzinπ znalaz≥em siÍ w miejscowoúci - ZarÍb-
kach, z ktÛrπ od dziecka by≥em zwiπzany. To
miejsce by≥o dla mnie czymú niezastπpionym.
Tu siÍ urodzi≥em i przeøy≥em dzieciÒstwo, okres
wojny i trudne lata powojenne. Pokocha≥em
bliskie okolice, wszystko co mnie otacza≥o i
urzek≥o. Nie by≥o juø drzew rosnπcych nad brze-
gami dwÛch wijπcych siÍ rzek. ZniknÍ≥y rÛw-
nieø wierzby rosnπce na ≥πkach, ktÛre wytycza-
≥y granice rolniczych dzia≥ek. Cz≥owiek i tech-
nika wkroczy≥y i odsunÍ≥y w cieÒ to co natural-
ne. Zatar≥y siÍ stopniowo úlady zwiπzane z
przesz≥oúciπ i historiπ tych terenÛw. Z pewnπ

Moje wspomnienia z tamtych lat cd.
obawπ stawia≥em sobie pytanie czy przysz≥a
praca w ZarÍbkach bÍdzie siÍ dobrze uk≥ada-
≥a. Podobne obawy podziela≥a moja øona. Z jed-
nej strony polepszy≥y siÍ warunki mieszkanio-
we, w przysz≥oúci dzieci bÍdπ mia≥y wiÍcej moø-
liwoúci  gdy chodzi o szko≥y. Pokonywanie co-
dziennie dwa razy 3 km by≥o czymú normal-
nym, przyzwyczajony by≥em do wszelkich tru-
dÛw. Dla øony by≥o to trudne do przyjÍcia. Sta-
≥o siÍ. Trzeba iúÊ do przodu i øyÊ nadziejπ, øe
bÍdzie lepiej. Poczπtkowo úrodkiem lokomocji
by≥ motor, pÛüniej rower, a najczÍúciej nogi.
Gdzie to moøna porÛwnaÊ z dzisiejszymi czasa-
mi. Waøne by≥o øeby siÍ juø wiÍcej nie przeno-
siÊ. Wieú jak zwykle w tych czasach mia≥a za-
budowÍ drewnianπ. Powoli rozwija≥o siÍ nowe
budownictwo. Domy rozmieszczone by≥y
wzd≥uø drogi, ktÛra ciπgnÍ≥a siÍ oko≥o 5 km.
ZarÍbki dzielπ siÍ na dwie czÍúci, ZarÍbki i Du-
bas. Dzieci od dawna uczÍszcza≥y do szko≥y w
ZarÍbkach, z Dubasu do Kolbuszowej Dolnej i
tak jest do dziú. Szko≥a w ZarÍbkach mieúci≥a
siÍ blisko skrzyøowania drÛg, na wπskim pasku

ziemi, na najwyøszym wzniesieniu we wsi. By≥
to stary, typowy budynek, zbudowany oko≥o
1916r. Obok stara piwnica, w pobliøu barak, po-
zosta≥oúÊ po niemieckiej okupacji. Dyrektorem
szko≥y by≥ JÛzef Krupa, z ktÛrym zna≥em siÍ
wczeúniej. Poczπtkowo grono liczy≥o 5 osÛb,
pÛüniej liczba siÍ zwiÍkszy≥a. W szkole wystÍ-
powa≥y duøe trudnoúci lokalowe. ZajÍcia by≥y
prowadzone w dwÛch izbach szkolnych w sta-
rym budynku i w dwÛch pomieszczeniach wy-
najÍtych u gospodarzy. Z tym øe jedno nie nada-
wa≥o siÍ na prowadzenie zajÍÊ, ze wzglÍdu na
brak ogrzewania. Zdarza≥o siÍ, øe jedna klasa
uczy≥a siÍ na korytarzu. W takich warunkach
trzeba by≥o jednak pracowaÊ. Najwaøniejszπ
rzeczπ by≥o to, øeby uczniowie zdobyli jak naj-
wiÍcej wiedzy przekazywanej im przez nauczy-
cieli. By≥y to czasy, w ktÛrych nauczyciel mu-
sia≥ byÊ w miarÍ przygotowany do uczenia wie-
lu przedmiotÛw. Na poczπtek mojej pracy otrzy-
ma≥em przedmiot: matematyka w klasach star-
szych, prace rÍczne, úpiew i wychowanie fizycz-
ne. G≥Ûwnym przedmiotem nauczania mojej
øony by≥a geografia i nauczanie poczπtkowe

cdn.

Stanis≥aw Biesiadecki

ZimÍ tego roku mamy ostrπ, mroünπ i
únieønπ. Takπ jak to niegdyú bywa≥y. Cofnijmy
siÍ myúlπ do zimy sprzed blisko 60-ciu lat, zimy
1944/45r. , kiedy to nasze tereny zalewa≥a Ar-
mia Czerwona, walczy≥a z Niemcami i zwalcza-
≥a wszystkich tych, ktÛrym nie by≥ po drodze
komunistyczny porzπdek. Najsilniejszym zor-
ganizowanym ich przeciwnikiem by≥a Armia
Krajowa, konspiracyjne Wojsko Polskie dπøπ-
ce do odbudowania Polski burøuazyjno-dema-
kratycznej. Tymczasem pod opiekπ Armii Czer-
wonej dzia≥a≥ komunistyczno-øydowski rzπd
polski, tworzπcy PolskÍ Ludowπ uzaleønionπ od
ZSRR. Ten rzπd og≥osi≥ w sierpniu 1944r. po-
wo≥anie czterech rocznikÛw m≥odych PolakÛw
do Ludowego Wojska Polskiego, bÍdπcego pod
dowÛdztwem sowieckich oficerÛw. Powo≥ano do
wojska roczniki 1921-1924.

Natomiast NKWD i cz≥onkowie polskiego
komunistycznego rzπdu tworzyli na wyzwolo-
nych terenach urzÍdy bezpieczeÒstwa publicz-
nego i milicjÍ, ktÛre mia≥y zwalczaÊ "wroga kla-
sowego" - cz≥onkÛw AK. i unieszkodliwiali ich ,
wysy≥ajπc do obozÛw niewolniczej pracy w g≥πb
ZSRR. Jednym z tych unieszkodliwianych øo≥-
nierzy AK by≥ Jan SokÛ≥, m≥ody ch≥opski syn z
HadykÛwki ps."Sowa". Jan SokÛ≥ urodzi≥ siÍ 6
stycznia 1921r. w HadykÛwce w rodzinie Woj-
ciecha i Anny, úrednio zamoønych rolni-
kÛw.SkoÒczy≥ cztery klasy szko≥y powszechnej
i pomaga≥ rodzicom w pracach polowych i uczy≥
siÍ stolarstwa u znajomego w Komorowie. Na-
leøa≥ w pobliskim Cmolasie do Zwiπzku Strze-
lackiego.

W czasie okupacji Niemcy z ziem zabra-
nym ludnoúci Cmolasu i HadykÛwki utworzyli
wielkie gospodarstwo rolne, a zarzπdza≥ nim
ålÍzak Kokot. Zarzπdca Kokot potrzebowa≥ sto-
larzy. Dowiedzia≥ siÍ, øe Jan SokÛ≥ zna siÍ na
stolarce i zabra≥ go do siebie do roboty, a rodzi-
nie pozwoli≥ pozostaÊ w domu i nie wysiedli≥ ich.
Pracujπc u Kokota Jan SokÛ≥ naleøa≥ do druøy-
ny AK utworzenej przez Stanis≥awa LuberÍ w
Cmolasie. Po wkroczeniu sowietÛw w 1944r.
dowÛdcy AK zabronili swoim cz≥onkom zg≥asza-
nia siÍ do Ludowego Wojska Polskiego. Jan nie

zg≥osi≥ siÍ do poboru i ukrywa≥ siÍ. W Nowy Rok
1945 Jan odwiedzi≥ rodzicÛw i wtedy ujÍli go
ubowcy i odstawili do budynku UB w Kolbuszo-
wej. Po kilku dniach przes≥uchania odwieüli go
na UB w Rzeszowie. Tam w Rzeszowie po tor-
turze przes≥uchaÒ osadzili go w celi wiÍziennej
na zamku Lubomirskich. Jan SokÛ≥ znalaz≥ siÍ
w celi gdzie panowa≥ g≥Ûd, brÛd i beznadziej-
noúÊ. Jedynym pocieszeniem by≥y okratowane
okna, przez ktÛre wiÍzieÒ mÛg≥ zobaczyÊ únieg
na dziedziÒcu, zamkowy mur, trzy linie kolcza-
stego drutu i symbole wolnoúci- konary drzew
rosnπcych poza murem. Jan pragnπ≥ uciec z
wiÍzienia i myúla≥ jak to zrobiÊ. Cieszy≥o go to,
øe wiÍüniowie co jakiú czas byli wyznaczani do
noszenia torfu i drzewa na opa≥ z placu zamko-
wego i roz≥adunku przywoøonych tam produk-
tÛw øywnoúciowych.

Wreszcie pod koniec stycznia 1945r. zo-
sta≥ wyznaczony z grupπ wiÍüniÛw do roz≥adun-
ku ziemniakÛw z furmanki na dziedziÒcu zam-
kowym. årodek dziedziÒca otacza≥y wielkie
zwa≥y odgarniÍtego úniegu. Za nimi sta≥y sπgi
z drzewem, a dalej by≥ mur zamkowy. Jan So-
kÛ≥ wraz z wspÛ≥wiÍüniem znosi≥ duøym ko-
szem ziemniaki i powiadomi≥ go o tym, øe po-
stanowi≥ teraz uciec. Po roz≥adowaniu ziemnia-
kÛw kolega okaza≥ siÍ uczciwym cz≥owiekiem i
stanπ≥ sam z koszem na koÒcu szeregu, a pil-
nujπcy ich wartownik niczego nie zauwaøy≥ i
tak bez Jana wrÛcili do celi. Tymczasem ucie-
kinier ukry≥ siÍ w zaspie úniegu i czeka≥ na do-
godnπ okazjÍ. Obserwowa≥ wartownika i w
chwili gdy ten nie widzia≥ sπgÛw drzewa, Jan
siÍ za nimi ukry≥. Potem podczo≥ga≥ siÍ pod
pÛ≥nocno-wschodniπ czÍúÊ muru  zamkowego
Gdy dotar≥ do niego, odwrÛci≥ g≥owÍ i spojrza≥
na wiÍzienne cele.

W oknach wiÍüniowie stali nieruchomo i
obserwowali wyczyn Jana. Uciekinier zdoby≥
siÍ na rozpaczliwy wysi≥ek  i skoczy≥ na mur.
Uchwyci≥ siÍ pierwszej linii drutu kolczastego,
nie zauwaøajπc, øe rani sobie d≥onie. Jan roz-
ciπgnπ≥ linie drutÛw kolczastych i g≥owπ w dÛ≥
przechyli≥ siÍ na drugπ stronÍ muru. Zima oka-
za≥a siÍ dla niego ≥askawa. Wpad≥ w únieg jak

Wspomnienie sprzed lat

Ucieczka z rzeszowskiego wiêzienia

w pierzynÍ, co zamortyzowa≥o upadek. Drut po-
targa≥ mu kurtkÍ. Potem ruszy≥ w stronÍ sta-
rego rzeszowskiego cmentarza, gdzie ukry≥ siÍ
za jednym z grobowcÛw. Gdy siÍ úciemni≥o Jan
SokÛ≥ poszed≥ na stacjÍ kolejowπ i pojecha≥ do
DÍbicy, a dalej do Mielca. Tam ukrywa≥ siÍ do
kwietnia. Powiadomiony o tym ojciec przywiÛz≥
mu dowÛd osobisty na obce nazwisko. Na maju
1945r. Jan SokÛ≥ pojecha≥ do Wroc≥awia, gdzie
znalaz≥ pracÍ i przebywa≥ tam do 1947r. Nie
zawierzy≥ pierwszej amnestii komunistyczne-
go rzπdu z 1945r. Natomiast ujawni≥ siÍ w
1947r. i przyjecha≥ do domu by tutaj øyÊ. Zno-
wu UB przysz≥o po niego i osadzono gow rze-
szowskim wiÍzieniu i sπdzono za ucieczkÍ z
niego. Odsiedzia≥ trzy miesiπce, zastosowano
amnestiÍ i zwolniono. Jan SokÛ≥ wrÛci≥ do
domu. WkrÛtce oøeni≥ siÍ i zosta≥ ojcem rodzi-
ny. Pracowa≥ na roli, dorabia≥ stolarkπ. Nie
wstπpi≥ do øadnej partii czy organizacji. Wycho-
wa≥ i wykszta≥ci≥ dzieci. Øy≥ prosto, skromnie i
szczerze.

Zmar≥ jesieniπ 2001r. i zosta≥ pochowany
na cmentarzu w Cmolasie. Ciekawe, ilu øyje
jeszcze bezimiennych i cichych bohaterÛw tam-
tych wojenno-stalinowskich czasÛw.

Halina DudziÒska
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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

36-100 Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 10
tel. 017/ 22 71 687

Poleca:
qqqqq Profesjonalne videofilmowanie
kkkkk obrÛbka nagranych filmÛw amatorskich video VHS, SVHS

(czo≥Ûwki, napisy, efekty cyfrowe, podk≥ad muzyczny)
qqqqq Profesjonalne fotografowanie wszelkich uroczystoúci
qqqqq ZdjÍcia kolorowe i czarno-bia≥e
kkkkk paszportowe kkkkk               do dowodu kkkkk               legitymacyjne
qqqqq Wykonywanie zdjÍÊ amatorskich: kolorowych i czarno -bia≥ych na

papierze b≥yszczπcym i matowym.

UWAGA! NISKIE CENY!

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z US£UG STUDIA FOTO-VIDEO

JAN CICHO—

Sprzedam
ziemniaki jadalne i sadzeniaki

WiadomoúÊ: 2273 658
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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


