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Na Zachodzie niczego siÍ juø nie uprawia i nie hoduje. Tam
wszystko siÍ produkuje. Jest to ponadto produkcja masowa. To
nie sπ niewielkie "fabryczki" roúlin i zwierzπt, ale olbrzymie
kombinaty i koncerny. W ich "zak≥adach" roúliny i zwierzÍta
traktowane sπ jak kaøde inne produkty. Nie bierze siÍ pod
uwagÍ, øe to organizmy øywe, skomplikowane, w znacznej mie-
rze nieznane, rzπdzπce siÍ swoimi prawami. Przemys≥ rolniczy
UE sprowadzi≥ roúliny i zwierzÍta do poziomu fizyki, chemii i
technologii. Dodaje siÍ do siebie w praktyce rÛøne zwiπzki che-
miczne, poddaje siÍ to wszystko technologii i otrzymuje goto-
wy produkt. Jest to ewidentne dzia≥anie w≥aúciwe dla "popra-
wiaczy Pana Boga", ktÛrzy ignorujπ lub gwa≥cπ prawa wykry-
wane w ramach biologii i zmierzajπ ku temu, by proces rozmna-
øania i wzrostu roúlin i zwierzπt uczyniÊ lepszym i skuteczniej-
szym niø w naturze i ca≥kowicie poddaÊ go swojej woli ukierun-
kowaÊ wy≥πcznie na jeden cel - zysk (duøo i tanio). W zwiπzku
z tym kaøda oszczÍdnoúÊ jest tu dopuszczalna. Dopuszczalne
wiÍc jest kaøde dzia≥anie, ktÛre zmniejszy koszty, jak rÛwnieø
powstrzymanie siÍ od jakiegoú dzia≥ania, jeúli dziÍki temu pro-
dukt bÍdzie taÒszy i bÍdzie go wiÍcej.

Skutki negatywne? Jest ich tysiπce. Wielu siÍ nie ujawnia.
Wielu jeszcze nie widaÊ. Do úwiadomoúci spo≥ecznej najszybciej
docierajπ te, ktÛre zwiπzane sπ ze skandalami øywnoúciowymi
bÍdπcymi, nota bene , tylko swoistymi "wierzcho≥kami gÛr lo-
dowych". NajwiÍksze skandale by≥y nastÍpujπce:

1967 r.  - epidemia pryszczycy w Wielkiej Brytanii; spowo-
dowa≥o to wybicie 400 tys. sztuk byd≥a.

1981 r. - pojawienie siÍ skaøonego oleju jadalnego w Hisz-
panii. W wyniku jego spoøycia zmar≥o 40 osÛb, a tysiπce dozna≥o
powaønego uszczerbku na zdrowiu.

1985 r. - okaza≥o siÍ, øe w Austrii dodawano do wina tru-
jπcy dietilenglikol (antyfryz), by zmieniÊ jego smak i konsysten-
cjÍ. Po ujawnieniu tych faktÛw eksport win z Austrii zosta≥ po-
waønie ograniczony.

1989 r. - salmonella w jajkach Wielkiej Brytanii. Sprzedaø
jaj kurzych w Wielkiej Brytanii spad≥a znacznie z chwilπ wy-
dania przez ministerstwo zdrowia komunikatu, øe wiÍkszoúÊ

jajek jest zaraøona salmonellπ. W 1988 r. na salmonellÍ zmar-
≥y w tym kraju 23 osoby.

1990 r. - skaøona woda mineralna we Francji. Znaczne ilo-
úci wody mineralnej zosta≥y wycofane ze sprzedaøy w zwiπzku
z podejrzeniem, øe jest skaøona benzolem.

1993 r. - poczatek epidemii BSE; toksyny w brytyjskim
soku jab≥kowym. Inspektorzy ministerstwa rolnictwa stwierdzi-
li, øe zawartoúÊ patuliny (toksycznej substancji pleúniowej, wy-
wo≥ujπcej raka) w soku jab≥kowym oúmiokrotnie przekracza
normÍ.

1992 - 1995 r. - listerioza we francuskich serach. Ta cho-
robotwÛrcza bakteria, zwykle øyjπca w nie pasteryzowanym
mleku i serze pojawi≥a siÍ w serach francuskich w takim stÍ-
øeniu, øe w wyniku ich spoøycia zmar≥o 20 osÛb.

1996 - 1997 r. pa≥eczki okrÍønicy w miÍsie. W Szkocji co
najmniej 20 osÛb zmar≥o, a oko≥o 400 zachorowa≥o po spoøyciu
tego miÍsa.

2001 - epidemia pryszczycy w Wielkiej Brytanii
2002 - afera z zatrutym zboøem, jajkami, miÍsem kurcza-

kÛw i wieprzowinπ w Niemczach i nie tylko: okazuje siÍ øe naj-
bardziej zatruta jest øywnoúÊ pochodzπca z gospodarstw ekolo-
gicznych.

Gospodarka wielko hodowlana sprzyja teø rozprzestrzenia-
niu siÍ rÛønych epidemii, ktÛre zaczynajπ nÍkaÊ UE i dziesiπt-
kowaÊ zwierzÍta powodujπc olbrzymie straty. Wybuchom epi-
demii sprzyjajπ rÛøne dodatkowe czynniki zwiπzne z systemem
rolnictwa  UE np. tzw. turystyka prosiπt. W Unii dokonuje siÍ
mianowicie skupu prosiπt z bardzo wielu ürÛde≥ i gromadzi siÍ
w wielkich tuczarniach. Rozszerzaniu siÍ chorÛb wúrÛd zwierzπt
sprzyja teø wπska specjalizacja w hodowli. Tak wiÍc np. zak≥a-
dy produkujace úwinie sprzedajπ je nastÍpnie hodowcom pro-
siπt. Ci trzymajπ je krÛtko, a nastÍpnie dostarczjπ do tuczarni.
W efekcie mieszajπ siÍ ze sobπ úwinie z tysiÍcy gospodarstw.
Skutek? W samym tylko 1994.r musiano uúmierciÊ z powodu
úwiÒskiej døumy milion úwiÒ i to tylko w Niemczech. Choroba
ta nie jest, na szczÍúcie groüna dla ludzi. Zaraza spowodowa≥a
straty oceniane na 1,5 mld marek. cdn.

Unia Europejska

Unia Europejska wprowadzi≥a na swoim terenie takie techniki upraw i metody hodowli, øe prze-
kszta≥ci≥a wszystkie ga≥Ízie rolnictwa w przemys≥.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarzπdu Powiatowego LPR

Musimy byÊ gospodarzami
W dniu 24 marca  w Oúrodku Wspierania PrzedsiÍbiorczoúci

w Cmolasie odby≥o siÍ powiatowe zebranie sprawozdawczo - wybor-
cze Ligi Polskich Rodzin. Dotychczasowy przewodniczπcy Jan Se-
rafin otworzy≥ zebranie i powita≥ pe≥nomocnika Zarzπdu WojewÛdz-
kiego LPR Tadeusza Skowrona, pe≥nomocnika gminnego An-
drzeja Chmiela, radnego powiatu Mariana ZieliÒskiego, dyrek-
tora oúrodka Janusza Tokarza, radnych gminy Cmolas, so≥tysa
so≥ectwa Cmolas Krzysztofa Sochackiego, oraz wszystkich zebra-
nych cz≥onkÛw i goúci.

 Przewodniczπcy dotychczasowej kadencji z≥oøy≥ sprawozdanie
z dzia≥alnoúci do chwili obecnej, przypomnia≥ øe tylko w ciπgu czte-
rech miesiÍcy, przyby≥o nam 32 nowych cz≥onkÛw, kilkunastu chce
podpisaÊ deklaracje. NastÍpnie g≥os zabra≥ pe≥nomocnik wojewÛdzki
pan Skowron. Przedstawi≥ sytuacjÍ polityczno - gospodarczπ w paÒ-
stwie. ZwrÛci≥ uwagÍ na wyprzedaø majπtku kapita≥owi zagranicz-
nemu po zaniøonej symbolicznej cenie, wyprzedaø najwaøniejszych
ga≥Ízi polskiej gospodarki jak sektor energetyczny, bankowy, kopal-
niany, hutniczy, cukierniczy, sprzedaø duøych obszarÛw ziemi.
Rzπd obecny zamieszany w rÛøne afery gospodarcze, nie przestrze-
gajπcy kodeksu pracy, przy obecnym bezrobociu 3 300 000 osÛb, nie

jest w stanie normalnie funkcjonowaÊ. Dalej mÛwca wyjaúni≥ co
dzieje siÍ z obietnicami odnoúnie  wejúcia do UE i podpisania pa-
kietu dla rolnikÛw. - "To wszystko jest bez pokrycia, manipulacja
opiniπ publicznπ s≥uøπca do przechwycenia i zdobycia poparcia
wúrÛd spo≥eczeÒstwa na zbliøajπce siÍ referendum. Aby wstrzymaÊ
szalony wzrost cen, jaki czeka nas po wejúciu do UE, tak artyku-
≥Ûw spoøywczych, przemys≥owych i lekarstw musimy szanowni paÒ-
stwo podczas referendum g≥osowaÊ na NIE. Musimy byÊ gospoda-
rzami w swoim domu, a nie s≥ugami i bia≥ymi murzynami cudzo-
ziemcÛw".

Na przewodniczπcego Zarzπdu Powiatowego LPR nowej kaden-
cji zg≥oszono ponownie Jana Serafina, ktÛry otrzyma≥ najwiÍcej
g≥osÛw i zosta≥ wybrany. Wybrano rÛwnieø pozosta≥ych cz≥onkÛw
Z.P. w liczbie 8 osÛb, dwÛch delegatÛw na Kongres Krajowy i piÍ-
ciu delegatÛw na zebranie wojewÛdzkie.

Nowo wybranemu przewodniczπcemu, oraz ca≥emu Zarzπdo-
wi øyczymy wszystkiego najlepszego, dobrej wspÛ≥pracy i sukcesÛw.

T. Kasza

Eurorealista
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Bezpieczna szko≥a
Szko≥a Podstawowa w Jagodniku dba o bezpieczeÒstwo swo-

ich uczniÛw. O bezpieczeÒstwo w czasie nauki w szkole i zabawy, a
takøe w drodze do szko≥y.

Na zdjÍciu spotkanie z paniπ komisarz Ewπ SÍczkowskπ, ktÛ-
ra wyjaúnia zasady bezpiecznego poruszania siπ po drogach oraz
przybliøa trudnπ pracÍ policji. Uczniowie bardzo chÍtnie przymie-
rzali rekwizyty policyjne.

opis i zdjÍcie: Alina CichoÒ

Nauczyciele walcz¹!
 W minionπ sobotÍ 5 kwietnia na sali gimnasyucznej Gimna-

zjum w Kupnie odby≥ siÍ Turniej Pi≥ki Siatkowej Nauczycieli o pu-
chary ufundowane przez : Przewodniczπcy ZNP w Kolbuszowej, Sta-
rosta Powiatu Kolbuszowskiego i Burmistrza M i G Kolbuszowa.

Na zaproszenie organizatorÛw w turnieju udzia≥ wziÍ≥y dru-
øyny z nastÍpujπcych szkÛ≥:

Przewrotnego, Cmolasu, Kolbuszowej nr 1, Niwisk, ZST w Kol-
buszowej, Kupna.

Po pojedynkach stojπcych na doúÊ wysokim poziomie puchar
Przewodniczπcego wywalczy≥ zespÛ≥ nauczycieli pod wodzπ p. dyr.
Les≥awa Rzeünika

II miejsce - nauczyciele z Cmolasu,
III miejsce Gimnazjum Kupno.

Sk≥ad druøyny z Przewrotnego:
Rzeünik Les≥aw
Czy≥ Andrzej
Magierski Pawe≥
åwieca Janusz
Kot Bart≥omiej
Baszak Artur
Kotula Walenty
Rzeünik Jakub
Wrona Pawe≥.  Miros≥aw Karkut

Wybory   So³tysów Wsi
Gminy Kolbuszowa

Po raz drugi we wsiach Miasta i Gminy Kolbuszowa,w dniu 6
kwietnia 2003 roku odby≥y siÍ powszechne wybory so≥tysÛw
wsi.

W siedmiu wsiach zg≥oszono ogÛ≥em 16 kandydatÛw na
so≥tysa natomiast w pozosta≥ych siedmiu miejscowoúciach
zg≥oszono po jednym kandydacie.W dniu 6 kwietnia lokale
wyborcze by≥y czynne 10 godzin.

So≥tysami poszczegÛlnych wsi zostali:
1. Guzior Jan -  DomatkÛw
2. Ha≥daú Antoni - Nowa Wieú
3. Gπsior Stanis≥aw - PrzedbÛrz
4. Miazga Stanis≥aw - PorÍby KupieÒskie
5. Czachor Tadeusz - åwierczÛw
6. BaÒkowski Jan - Werynia
7. Kasak Micha≥ - ZarÍbki
8. Preneta Jan - Bukowiec /otrzyma≥ 75 g≥osÛw, jego kontr-

kandydatka Graøyna Ko≥acz- 44 g≥osy /
9. Kuna Maria - Huta Przedborska  /otrzyma≥a 70 g≥osÛw,

jej  kontrkandydatka  D≥uøeÒ Krystyna - 49 g≥osÛw/
10.Sudo≥ Edward - K≥apÛwka / otrzyma≥ 46 g≥osÛw, jego

kontrkandydat Kazimierz Demitraszek otrzyma≥ 30 g≥o-
sÛw/

11.SkowroÒski Marian - Kolbuszowa Dolna otrzyma≥ 115
g≥osÛw, jego kontrkandydaci  Filuba Jan - 109 g≥osÛw oraz
TÍcza Marian - 55 g≥osÛw/

12.Chmielowiec Henryk -Kolbuszowa GÛrna otrzyma≥ 315
g≥osÛw, jego kontrkandydaci Micek Stanis≥aw - 66 oraz
Biestek Marek - 54 g≥osy/

13.Filipowicz Stanis≥aw - Kupno otrzyma≥ 148 g≥osÛw zaú
jego  kontrkandydat Kardyú Jan - 41 g≥osÛw /

14.Rumak Stanis≥aw - Wide≥ka / otrzyma≥ 297 g≥osÛw zaú
jego kontrkandydat P≥och Stanis≥aw - 235 g≥osÛw/.

B.B

OTWARTE MISTRZOSTWA
KOLBUSZOWEJ

W MARSZACH NA ORIENTACJ 
KOLBUSZOWSKI KLUB TURYSTYCZNY zawiadamia, øe w

dniach 9 - 11 maja odbÍdπ siÍ Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w
Marszach na OrientacjÍ.

Impreza turystyczna bÍdzie mieÊ charakter wspÛ≥zawodnictwa
w kilku kategoriach wiekowych. Celem zawodÛw jest propagowa-
nie zdrowego trybu øycia, odpoczynku na úwieøym powietrzu oraz
idei imprez na orientacjÍ, ktÛre cieszπ siÍ coraz wiÍkszym zainte-
resowaniem. Regulamin bÍdzie dostÍpny na stronie internetowej:
www.gim2kolbuszowa.pl pod has≥em Salamandra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprÛ-
bowania swoich si≥ z mapπ i kompasem.

Instytut Biotechnologii
w Weryni organizuje w pa≥acu w Weryni kurs dla rolnikÛw

Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie chodowli úwiniodzikÛw i  go-
spodarstw ekologicznych.Kurs rozpocznie siÍ - 25.04, 26.04, 27.04.
od godziny 16.00, br.

BÍdzie kontynuowany w miesiπcach maj i czerwiec co tydzieÒ
w piπtki, soboty i niedziele teø od godziny 16.00.

Wszelkich informacji w/w sprawie moøna zasiÍgaÊ pod telefo-
nem 2275017 w godzinach 8.00 - 15.00.
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"Komputer - wróg czy przyjaciel
wychowania dzieci"

Komputer oddzia≥uje na emocje, wyobraøniÍ, myúlenie.Cieszy siÍ
teø szczegÛlnπ popularnoúciπ wúrÛd dzieci i m≥odzieøy, ma zatem
znaczne moøliwoúci kszta≥towania ich postaw.

Komputer wkroczy≥ w nasze codzienne øycie i nie sposÛb obyÊ siÍ bez
niego, pojawi≥ siÍ w wielu domach i nasze dzieci chcπ z niego korzystaÊ.
Niestety,  w wiÍkszoúci przypadkÛw jest wykorzystywany tylko do gier.
Dzieci godzinami przesiadujπ przed ekranem monitora, fascynujπc siÍ gra-
mi z elementami przemocy. Has≥a typu : '' celuj i strzelaj '', '' do≥Ûø mu '', ''
zabij '' sπ  najczÍstszmi poleceniami w tych grach. Dzieci angaøujπ siÍ
emocjonalnie w przebieg gry i przenoszπ agresjÍ do codziennego øycia. Nic
wiÍc dziwnego, øe wiele osÛb widzπc takie zastosowanie komputera, pod-
waøa sens wprowadzania go do pracy z dzieÊmi. Uwaøa siÍ, øe zastosowa-
ny w edukacji dzieci przynosi wiÍcej strat niø korzyúci. Komputer wypa-
cza osobowoúÊ dziecka, g≥Ûwnie przez  nieodpowiednie, nie przystosowane
do rozwoju emocjonalnego programu.

WykazaÊ naleøy takøe inne ujemne skutki obcowania z komputerem,
a sπ nimi: ograniczenie kontaktu z ludümi, uzaleønienie, takøe szkodliwoúÊ
dla zdrowia.

Przesiadywanie godzinami przed monitorem, czÍsto w z≥ej pozycji
moøe powodowaÊ wady postawy, zaburzenia wzroku, draøliwoúÊ, bezsen-
noúÊ. Od rodzicÛw zaleøy, w jaki sposÛb ich dzieci bÍdπ korzysta≥y z kom-
putera. Nie pozwÛlmy mu ciπgle '' zabijaÊ i walczyÊ '' na ekranie, zwracaj-
my uwagÍ na prawid≥owπ postawÍ i odleg≥oúÊ od monitora. S≥uømy mu
zawsze radπ i pomocπ, rozmawiajmy z dzieckiem, dzielmy z nim jego prze-
øycia i doznania. Nie ma jednak najmniejszej wπtpliwoúci, øe komputer jest
nowoczesnym narzÍdziem edukacyjnym, o szerokich moøliwoúciach zasto-
sowania. Wiele programÛw s≥uøy do nauki i do sprawdzania wiadomoúci
dzieci. Znaczna ich czÍúÊ jest opracowana na zasadzie ''uczymy siÍ bawiπc''.
Sπ one przydatne szczegÛlnie dla m≥odszych dzieci, ktÛre nie uúwiadamiajπ
sobie jeszcze procesu uczenia. Zabawa jest jednπ z najwaøniejszych form
ich aktywnoúci, dziÍki niej dziecko poznaje úwiat, wyraøa swoje potrzeby,
dπøenia i moøliwoúci.

''Bawiπc siÍ z komputerem'', dzieci Êwiczπ pamiÍÊ, wyrabiajπ spostrze-
gawczoúÊ. ∆wiczπ koordynacjÍ rÍki i oka, a wiÍc umiejÍtnoúci niezbÍdne
podczas nauki szkolnej. Komputer umoøliwia ≥atwy dostÍp do informacji.
Dzieci i m≥odzieø korzystajπc z multimedialnych encyklopedii, a takøe z In-
ternetu, majπ szybki kontakt ze úwiatem, uczπ siÍ wyszukiwania informa-
cji. Jest to waøna umiejÍtnoúÊ, ktÛra bÍdzie  przydatna w dalszym kszta≥-
ceniu. Wykorzystujπc komputer dziecko ca≥y czas dzia≥a, samo decyduje,
jakie funkcje ma wykonaÊ.

Oczywiúcie takie, ktÛre go szczegÛlnie interesujπ lub przerwaÊ te,
ktÛre go nudzπ. O tym, jak komputer zostanie wykorzystany w øyciu na-
szych dzieci, decydujemy my- rodzice. To od nas zaleøy, jakie programy bÍdπ
uruchamiane i w jaki sposÛb dziecko z nich skorzysta. Okazuje siÍ, øe naj-
waøniejszy przy korzystaniu z dobrodziejstw nauki i techniki jest zdrowy
rozsπdek.

Mimo wielkiego pÍdu do nowoúci rodzice musza sobie uúwiadomiÊ,
øe pewne ograniczenia i zakazy sπ potrzebne dla dobra naszych dzieci.
ZachÍcam wszystkich rodzicÛw, aby nie obawiali siÍ kontrolowania i ogra-
niczania kontaktu dziecka z komputerem i telewizjπ. W zamian muszπ mu
coú zaproponowaÊ, a najlepszπ ofertπ jest czas poúwiÍcony przez rodzicÛw
wy≥πcznie dziecku - nie przy okazji, ale tylko dla niego.

 Krystyna Paszkiewicz
Bibliografia:

Bednarska E "Komputer w øyciu dziecka'' (w) Øycie Szko≥y 2001 nr 7
Tanaú M "Edukacyjne zastosowanie komputerÛw''. Warszawa 1997
Trybu≥a M "Komputer w øyciu rodzinnym''. (w) Wychowawca 2002 nr 1.

Towarzystwo Kultury im. Juliana
Macieja Goslara

Juø od 45 lat dzia≥a w Kolbuszowej Towarzystwo Kultury imie-
nia Juliana Macieja Goslara i daje znaczny wk≥ad w podnoszeniu
poziomu kulturalnego naszej miejscowoúci i regionu.

Na datÍ jego narodzin nak≥adajÍ siÍ dwa wydarzenia. Na
przedwioúniu 1957r. zosta≥ zatwierdzony jego Statut przez Wydzia≥
Kultury Prezydium WojewÛdzkiego Rady Narodowej w Rzeszowie.
Natomiast zespÛ≥ kolbuszowskich inteligentÛw, ktÛry je za≥oøy≥, ze-
bra≥ siÍ zaraz po Polskim Paüdzierniku 1956r. W 1957r. Towarzy-
stwo to dzia≥a≥o pod nazwπ - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
imienia Juliana Macieja Goslara. Imiennik Towarzystwa, Julian
Maciej Goslar by≥ demokratycznym bojownikiem o wolnoúÊ Polski
z pierwszej po≥owy XIX wieku i dzia≥a≥ wÛwczas na naszym tere-
nie w ZarÍbkach i Niwiskach.

Gorπcymi orÍdownikami powstania Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami im. Juliana Macieja Goslara byli dwaj Kolbuszowianie,
nauczyciele szkÛ≥ úrednich, bracia Jan i Kazimierz SkowroÒscy,
pamiÍtajπcy dzia≥alnoúÊ licznych stowarzyszeÒ spo≥ecznych w II
Rzeczypospolitej. Jan SkowroÒski urodzony w 1904r. by≥ biologiem.
Natomiast Kazimierz SkowroÒski urodzony w 1907r. by≥ polonistπ
i doktorem nauk historycznych. To on odkry≥ i zapoczπtkowa≥ opra-
cowywanie przesz≥oúci Kolbuszowej i jej okolicy. Dπøenia Jana i
Kazimierza popar≥ pan Maciej SkowroÒski, syn Jana, ktÛry w tym
czasie pracowa≥ w Komitecie Powiatowym PZPR. Pierwszym pre-
zesem Towarzystwa by≥ (1956-1974) dr Kazimierz SkowroÒski. W
latach 1974-1991 prezesem by≥ Maciej SkowroÒski. W chwili obec-
nej prezesem jest pan Andrzej JagodziÒski, dyrektor Biblioteki
Publicznej w Kolbuszowej.

Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczo�ci - Inkubator

Przedsiêbiorczo�ci
W poprzednim roku Zarzπd Towarzystwa Kultury im. Julia-

na Macieja Goslara w Kolbuszowej patronuje inicjatywie gospodar-
czej - Inkubator PrzedsiÍbiorczoúci. Inicjatorem jest Bank åwiato-
wy, a realizacjπ tego gospodarczego programu zajπ≥ siÍ w Kolbuszo-
wej wiceburmistrz Jan Zuba.

Inkubator PrzÍdsiÍbiorczoúci pomaga przedsiÍbiorczym bezro-
botnym mieszkaÒcom przez jeden rok w prowadzeniu swojego
przedsiÍbiorstwa. Centrum Wspierania PrzedsiÍbiorczoúci - Inku-
bator przedsiÍbiorczoúci zosta≥y otwarte w Kolbuszowej z dniem 1
listopada 2002r. i bÍdπ dzia≥a≥y pod patronatem Towarzystwa do
koÒca paüdziernika 2003r.

Prezesem Zarzπdu Inkubatora zosta≥ pan Jan Zuba. Na uøy-
tek Inkubatora pozyskano lokal i szereg sal w by≥ych warsztatach
Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych w Kolbuszowej.

Halina DudziÒska

Panu
Micha≥owi GDOWIKOWI

Wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia
z powodu úmierci

 OJCA
sk≥ada

Redakcja Przeglπdu Kolbuszowskiego
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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

Adiutant Napoleona, major Tadeusz Tysz-
kiewicz mocno dotkniÍty tym, øe Bonaparte nie
odbudowa≥ Polski, zwolni≥ siÍ ze s≥uøby i przyje-
cha≥ do Warszawy. Ks. JÛzef Poniatowski da≥
Tyszkiewiczowi awans do stopnia pu≥kownika i
dowÛdztwo II pu≥ku jazdy w swojej legii. Tade-
usz Tyszkiewicz bra≥ udzia≥ w wojnie z Austria-
kami w 1809r. Po tej wojnie w Europie zapano-
wa≥a chwila spokoju. Pu≥kownik Tyszkiewicz
uczestniczy≥ w øyciu towarzyskim Warszawy. Po-
zna≥ wÛwczas paniπ JÛzefÍ Stanis≥awÍ Potockπ.
Zakocha≥ siÍ w mÍøatce. W tamtym czasie unie-
waønienie ma≥øeÒstwa wúrÛd arystokracji nie
by≥o trudne, ale JÛzefa i Tadeusz pobrali siÍ w
kilka lat pÛüniej.

W Europie w tym czasie tylko Rosja nie
by≥a zniszczona przez wojny. Napoleon powziπ≥
plan najazdu na RosjÍ. Wiosnπ 1812r. Napoleon
wyruszy≥ na wschÛd z czterystatysiÍcznπ armiπ
przez KsiÍstwo Warszawskie i Wilno na Mo-
skwÍ. W sk≥ad "wielkiej armii" wesz≥a stuty-
siÍczna armia KsiÍstwa Warszawskiego na cze-
le z ks. JÛzefem Poniatowskim. Tadeusz Tyszkie-
wicz rÛwnieø wziπ≥ udzia≥ w wyprawie na Mo-
skwÍ. Droga do Moskwy jest daleka. Armii fran-
cuskiej brakowa≥o øywnoúci i ciep≥ych ubraÒ. Ks.
JÛzef Poniatowski i Tadeusz Tyszkiewicz byli
wúrÛd armii francuskiej, ktÛra we wrzeúniu we-
sz≥a do Moskwy. Francuzi wkroczyli do opusto-
sza≥ej i pogrπøonej poøarami Moskwy. Wojska
francuskie przebywa≥y tam przez miesiπc. Potem
przyszed≥ g≥Ûd i mrozy. Napoleon zarzπdzi≥ od-
wrÛt. Tadeusz Tyszkiewicz by≥ w ma≥ym korpu-
sie, ktÛry usi≥owa≥ utworzyÊ Francuzom nowπ
drogÍ odwrotu na po≥udnie przez Ka≥ugÍ. Ale
wojska rosyjskie zmusza≥y wojska francuskie do
odwrotu starym wyg≥odnia≥ym traktem na Wil-
no. W bitwie pod Medynπ, ko≥o Moøajska Tade-
usz Tyszkiewicz zosta≥ ranny i dosta≥ siÍ do ro-
syjskiej niewoli. W rosyjskiej niewoli rozmawia≥
z nim sam g≥Ûwnodowodzπcy wojsk rosyjskich
sam Michai≥ Kutuzow. Po tej rozmowie Kutuzow
wys≥a≥ Tyszkiewicza kibitkπ na zes≥anie do
Astrachania na po≥udnie ko≥o ujúcia Wo≥gi do
Morza Kaspijskiego. Ks. JÛzef Poniatowski na-
dal trwa≥ przy Napleonie uwaøajπc, øe nikt do-
tπd dla Polski nie zrobi≥ wiÍcej niø Bonaparte. W

tym czasie rodzina TyszkiewiczÛw czyni≥a stara-
nia o zwolnienie z zes≥ania Tadeusza. Ktoú za-
ufany z karetπ i pieniÍdzmi uda≥ siÍ do Astra-
chania i.... i przywiÛz≥ Tadeusza Tyszkiewicza do
rodziny. Ten oøeni≥ siÍ z JÛzefπ Potockπ. Przed nim
czeka≥o teraz 15 lat spokojnego øycia w åwis≥oczu,
majπtku na Bia≥orusi. Zosta≥  w tym czasie ojcem
dwÛch cÛrek, za≥oøy≥ gimnazjum polskie, oúrodek
polskiej nauki i kultury w tym regionie.

Jednak los niÛs≥ Tadeuszowi nowe wyzwa-
nia. W 1830r. zmar≥a mu øona. Przeøy≥ to bole-
únie i przy≥πczy≥ siÍ do powstania listopadowe-
go, do oddzia≥u Dezyderego Ch≥apowskiego, ktÛ-
ry przyby≥ na LitwÍ z ma≥ym korpusem wojsko-
wym. Po upadku powstania Tadeusz Tyszkie-
wicz uda≥ siÍ do Prus a potem do Francji. Gdy-
by pozosta≥ na Litwie by≥by aresztowany,a jego
majπtek skonfiskowany. Mia≥ nadziejÍ, øe uda
mu siÍ úciπgnπÊ do Paryøa swoje cÛrki. Nie by≥o
to ≥atwe, ale w koÒcu uda≥o siÍ. W dwa lata pÛü-
niej osiedli≥ siÍ w Belgii jego chrzestny sn, Win-
centy Ferrariusz hrabia Tyszkiewicz, urodzony
w 1795r. w Kolbuszowej i czÍsto odwiedza≥ stryja
w Paryøu. Tadeusz Tyszkiewicz bardzo tÍskni≥ za
krajem. Wierzy≥ i mÛwi≥, øe Polska zmartwych-
wstanie, chociaø on tego nie doczeka. SzczÍúciem
dla niego by≥ przyjazd jego cÛrek i chrzeúniaka.
Prosi≥ ich, øe kiedy Polska bÍdzie wolna to jego
szczπtki potomkowie nich sprowadzπ do kraju i
pochowajπ na cmentarzu powπzkowskim w War-
szawie.

Genera≥ Tadeusz hrabia Tyszkiewicz
zmar≥ w Paryøu w 1852r. i zosta≥ pochowany na
cmentarzu Per Lachese. Nie wiemy jak u≥oøy≥y
siÍ losy jego cÛrek. Faktem jest, øe ich dzieci i
wnuki pamiÍta≥y o proúbie ich dziadka i pra-
dziadka,øeby, gdy zmartwychwstanie Polska,
przenieúÊ jego szczπtki do Warszawy. Potomko-
wie genera≥a Tadeusza hrabiego Tyszkiewicza
sprowadzili jego szczπtki i pochowali w grobie
zbiorowym kombatantÛw wojennych na cmenta-
rzu powπzkowskim w Warszawie, a grÛb ozna-
czyli tablicπ z napisem:

"S.p.Tadeusz Tyszkiewicz Jenera≥ - Sena-
tor. 1774-1852. Walczy≥ w Litwie pod JasiÒskim,
w Prusach pod Napoleonem, w Galicji i Rosji pod
Poniatowskim. Po trzykroÊ Wygnaniec.Øywot

Ca≥y w Kraju i Za Krajem, w wojnie i pokoju Oj-
czyünie PoúwiÍci≥".

PrzypomnÍ, øe zaczÍ≥am opisywaÊ dzieje
dawnej kolbuszowskiej Szko≥y ØeÒskiej, prze-
kszta≥conej w PRL-u na koedukacyjnπ Szko≥Í
Podstawowπ nr 2, na popularnπ "dwÛjkÍ" i opi-
sa≥am te dzieje do roku 1972 w oparciu Kroni-
kÍ Szko≥y, ktÛrπ skrupulatnie pisali dwaj daw-
ni jej kierownicy Wac≥aw Januszewski i Jan Sa-
rapuk. Jan Sarapuk zakoÒczy≥ jej pisanie w
dniu 31 sierpnia 1972r, w dzieÒ przejúcia na
emeryturÍ. Chcπc pisaÊ dzieje tej szko≥y po
1972r. zwrÛci≥am siÍ z proúbπ do jej obecnego
dyrektora pana Jerzego Sitki. Dowiedzia≥am
siÍ, øe w latach 1972-1996r. kronika szko≥y nie
by≥a pisana. Nie pisano jej przez 24 lata, zada-
walajπc siÍ istnieniem protoko≥Ûw z posiedzeÒ
Rady Pedagogicznej. KronikÍ ponownie zaczÍ-
to pisaÊ w lutym 1996r. Kronika ta zaczyna siÍ
od dnia 10 lutego 1996r., dnia oddania nowowy-
budowanego trzeciego cz≥onu szko≥y. W kroni-

ce tej jest bardzo skπpy opis wydarzeÒ, ktÛre za-
sz≥y w szkole w latach 1972-1996. Nie wspomi-
na siÍ nic o wydarzeniach politycznych tamtych
lat, ktÛre mia≥y i majπ do dziú wp≥yw na miesz-
kaÒcÛw, w tym rÛwnieø na obsadÍ personalnπ
szko≥y. Osoba piszπca nowπ czeúÊ Kroniki
"DwÛjki" nie wspomina  o tych wydarzeniach,
tak jakby by≥y one jej nieznane, albo ca≥kiem
obojÍtne. Ja, zaú historyk starej daty, zaintere-
sowany polskimi i úwiatowymi wydarzeniami
politycznymi nie mogÍ pisaÊ historii szko≥y, jak-
by w latach 1980-1996r. w naszym paÒstwie i w
zaleønych od niego szko≥ach nic siÍ nie zmieni-
≥o, jakby w szko≥ach tych wydarzenia te nie
mia≥y wp≥ywu na dyrektorÛw, nauczycieli i
uczniÛw. Ja zaú widzÍ te zachodzπce przemia-
ny, tak waøne dla naszej Ojczyzny i narodu od
lat wykorzystywanego przez obcych, bogatych
ludzi, spychajπcych biedniejszych PolakÛw na

pozycje bezrobotnych. ChcÍ to napisaÊ przy
dziejach kolbuszowskich szkÛ≥, bo to mia≥o i ma
na nie wp≥yw. Po odejúciu pana Jana Sarapuka
na emeryturÍ w 1972r. obowiπzki kierownika
przejπ≥ pan Bronis≥aw Draus, rodem z Przedbo-
rza, a w rok po nim stanowisko to objπ≥ pan Jan
Wiπcek pochodzπcy z Raniøowa. Pe≥ni≥ je przez
trzy lata. Po nim obowiπzki kierownika szko≥y
pe≥ni≥a pani Gizela Kuna. W 1976r. "DwÛjka"
zosta≥a Gminnπ Szko≥π Zbiorczπ. Nakazano
uczÍszczaÊ do niej dzieciom z Nowej Wsi. Dyrek-
torem GSZ zosta≥ pan Jan Wiπcek, bliski ideolo-
gicznie, jak wtedy mÛwiono Miejsko-Gminny
Dyrektor SzkÛ≥ pe≥ni≥ zarazem obowiπzki znie-
sionego inspektora szkolnego. Mia≥ on prawa
wraz ze swoim zastÍpcπ kontrolowaÊ nauczycie-
li z innych szkÛ≥ w mieúcie i gminie. ZastÍpcπ
pana Wiπcka by≥ pan JÛzef Bryk, teø przybysz
do Kolbuszowej. Wtedy to pani Gizela Kunowa
objÍ≥a obowiπzki dyrektora Szko≥y Podstawowej
Nr 2 , wchodzπcej w sk≥ad Gminnej Szko≥y
Zbiorczej. cdn.

Halina DudziÒska

Ksiπøe JÛzef Poniatowski w m≥odym wieku.

Tablica Grobowa Gen. T. Tyszkiewicza z cmen-
tarza powπzkowskiego w Warszawie.

Dzisiaj trudno jest juø odnaleüÊ ten grÛb na
Powπzkach. Ja, autorka tych s≥Ûw, zobaczy≥am
przed laty w gazecie "Øycie Warszawy" fotografiÍ
tej tablicy poúwiÍconej Tadeuszowi Tyszkiewiczo-
wi. Zachowa≥am jπ, a teraz udostÍpniam jπ roda-
kom razem z opisem øycia tego wspania≥ego Oby-
watela-Patrioty godnego naúladowania. cdn.

Halina DudziÒska

Szko≥a Podstawowa Nr 2 im.
Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego w Kolbuszowej
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26 marca obradowa≥a VII sesja Rady
Miejskiej  w Kolbuszowej IV kadencji. SesjÍ
otworzy≥ i prowadzi≥ Przewodniczπcy Jan Wiπ-
cek.

Tradycyjnie juø Burmistrz MiG Kolbu-
szowa przedstawi≥ informacjÍ o dzia≥alnoúci w
okresie miÍdzy sesjami.

Kolejnym punktem sesji by≥o nadanie
imienia Janka Zawiszy Szkole Podstawowej w
Przedborzu. HistoriÍ szko≥y oraz patrona
przedstawi≥a Dyrektor tejøe placÛwki Barba-
ra Wiπcek. Radni przyjÍli uchwa≥Í jednog≥o-
únie.

NastÍpnie radni podjÍli uchwa≥y w spra-
wie zaciπgniÍcia kredytu na: modernizacjÍ
budynku w Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej -
150 tys z≥, modernizacjÍ drogi gminnej w
åwierczowie - 200 tys. z≥, budowÍ kanalizacji
w Kolbuszowej Dolnej w rejonie ulic: Tarno-
brzeskiej i ul. Wiejskiej oraz w Kolbuszowej w
rejonie ul. Øytkowskiego i Osiedli: Polna i Pre-
fabet-  1 000 000 z≥

Po przyjÍciu tychøe uchwa≥ Skarbnik
MiG Kolbuszowa Stanis≥aw Zuber omÛwi≥
punkt dotychczasowego budøetu Miasta i
Gminy na rok 2003. Najwaøniejszπ pozycjÍ
stanowi subwencja ogÛlna i oúwiatowa, ktÛra
wynosi 13,72 mln z≥. Dochody z tytu≥u rÛøne-
go rodzaju podatkÛw wynoszπ 9,75 mln z≥,
pozosta≥e úrodki stanowiπ rÛønego rodzaju
dotacje miÍdzy innymi na opiekÍ spo≥ecznπ.
Burmistrz Zbigniew Chmielowiec szczegÛ≥owo
omÛwi≥ strukturÍ wydatkÛw budøetu na 2003
r. NajwiÍksza czÍúÊ budøetu, bo blisko 50%
przeznaczona jest na oúwiatÍ. W ramach wy-
datkÛw przewidziano kwotÍ 1,5 mln z≥, na
budowÍ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach programu PHARE 2001, a takøe bli-
sko 600 tys z≥ na budowÍ drogi w åwierczowie
wspÛ≥finansowanπ z funduszu SAPARD.
UwzglÍdniono úrodki na remonty szkÛ≥ m.in.
wykonanie dachu na Szkole Podstawowej Nr

Zdrowych i pogodnych
åwiπt Wielkanocnych

wszystkim mieszkaÒcom
Miasta i Gminy Kolbuszowa

øyczπ

Przewodniczπcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
Jan Wiπcek

Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
Zbigniew Chmielowiec

VII sesja Rady Miejskiej
1 w Kolbuszowej i elewacji budynku Gimna-
zjum Nr 2, a takøe 350 tys. z≥ na rozpoczÍcie
budowy Sali gimnastycznej w Wide≥ce. Prze-
widziano  úrodki finansowe na budowÍ ulic i
chodnikÛw oraz parkingÛw, wykonane zosta-
nπ nowe punkty úwietlne m.in. w Wide≥ce
wzd≥uø drogi krajowej. Majπc na uwadze úrod-
ki z Unii Europejskiej zostanπ przygotowane
projekty na budowÍ krytej p≥ywalni, budowÍ
drÛg i ulic. W budøecie po stronie wydatkÛw
zabezpieczono rÛwnieø úrodki finansowe na
opiekÍ spo≥ecznπ, dodatki mieszkaniowe, kul-
turÍ, bibliotekÍ, sport. Po dyskusji radni przy-
stπpili do g≥osowania, Budøet Miasta i Gminy
na rok 2003 zosta≥ przyjÍty jednog≥oúnie.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady
Miejskiej by≥o podjecie uchwa≥y w sprawie
zmiany obwodu Szko≥y Podstawowej Nr 2 im.
Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego w Kolbuszo-
wej i Szko≥y Podstawowej w Kolbuszowej Dol-
nej. Na mocy tej uchwa≥y pomniejszono obwÛd
SP w Kolbuszowej Dolnej o miejscowoúÊ åwier-
czÛw w granicach administracyjnych, ktÛry
zosta≥ ujÍty w obwodzie SP Nr 2 im. Krzysz-
tofa Kamila BaczyÒskiego w Kolbuszowej.

S. L.

Informacja dla
w³a�cicieli psów
W zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXXVII/309/

97 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 3
grudnia 1997 roku w sprawie szczegÛ≥owych
zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na te-
renie miasta i gminy Kolbuszowa uprasza siÍ
mieszkaÒcÛw miasta i gminy Kolbuszowa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie terytorialnym /jednolity tekst Dz. U. z
1996 r., Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmiana-
mi/ oraz art. 3, art. 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stoúci i porzπdku w gminach /Dz. U. Nr 132
poz. 622/

Przypomina siÍ, øe:
1. Osoby utrzymujπce zwierzÍta domowe zo-

bowiπzane sπ do zapewnienia ochrony
przed zagroøeniem lub uciπøliwoúciπ z tego
faktu dla innych ludzi oraz zanieczyszcze-
niem terenÛw.

2. SzczegÛlne obowiπzki ciπøπ na osobach
posiadajπcych psy, a mianowicie:

a. zg≥oszenie psa do rejestracji w UrzÍdzie
Miasta Gminy Kolbuszowa,

b. poddanie psa w wieku ponad 2 miesiÍcy
szczepieniu ochronnemu przeciw wúcie-
kliünie raz w ciπgu roku kalendarzowego.

c. zabezpieczenie nieruchomoúci w sposÛb
uniemoøliwiajπcy swobodne wydostanie
siÍ zwierzÍcia poza jej teren,

d. w przypadku wyprowadzenia psa poza
teren nieruchomoúci, prowadzenie go na
smyczy i w kagaÒcu,

e. usuwanie zanieczyszczeÒ spowodowanych
przez zwierzÍta na klatce schodowej i in-
nych pomieszczeniach budynkÛw oraz miej-
scach publicznych (place, ulice, parki, itp.),

f. posiadanie podczas wyprowadzania psa
poza obszar nieruchomoúci przyborÛw
umoøliwiajπcych usuniÍcie nieczystoúci
pozostawionych przez zwierzÍta.

g. Natychmiastowe zawiadomienie s≥uøb
weterynaryjnych i Burmistrza Miasta i
Gminy Kolbuszowa o pojawieniu siÍ u
zwierzπt objawÛw wzbudzajπcych podej-
rzenie zachorowania na chorobÍ zakaünπ,

h. Poddanie obserwacji psa, ktÛry skaleczy≥
cz≥owieka - s≥uøbπ weterynaryjnym.

3. Psy wa≥Ísajπce siÍ lub pozbawione naleøy-
tej opieki ze strony ich w≥aúcicieli mogπ
byÊ wy≥apywane przez osoby posiadajπce
zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy
Kolbuszowa.

4. W≥aúciciele, ktÛrzy w nienaleøyty sposÛb
sprawujπ opiekÍ nad swoimi psami ponoszπ
koszty ich pochwycenia i utrzymania w
okresie ich pobytu w punkcje zatrzymania.

5. Zakazuje siÍ wprowadzania psÛw na teren
trawnikÛw i zieleni urzπdzonej stanowiπcej
w≥asnoúÊ Miasta i Gminy Kolbuszowa,
ogrÛdkÛw jordanowskich oraz innych miejsc
zabaw dzieci, cmentarzy, obiektÛw uøytecz-
noúci publicznej i obs≥ugi ludnoúci, ktÛrych
w≥aúciciele wprowadzajπ taki zakaz.

6. W≥aúciciele psÛw, ktÛrzy nie dope≥niπ w/w
obowiπzkÛw podlegajπ karze mandatu lub
grzywny.

Straø Miejska
w Kolbuszowej

 O G £ O S Z E N I E
 W kaødy wtorek w godzinach 9.00 -

11.00  w pok. Nr 1  UrzÍdu Miasta i  Gminy
w Kolbuszowej pe≥niπ dyøury cz≥onkowie
Gminnej Komisji Rozwiπzywania Pro-
blemÛw Alkoholowych  w  Kolbuszo-
wej.

Zapraszamy  do  korzystania z porad i
informacji.

Pomocy moøna uzyskaÊ poprzez osobi-
sty kontakt wzglÍdnie telefonicznie pod

nr 2271 333, w.  155.
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P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

DotkniÍci Krzyøem Chrystusa, zachwyceni pustym Grobem
øyczymy mieszkaÒcom

Powiatu Kolbuszowskiego, aby Chrystus Zmartwychwsta≥y
udziela≥ nam mocy, radoúci serca i pokoju.

Alleluja

Ile pieniÍdzy z budøetu powiatu
poch≥onÍ≥o zimowe utrzymanie drÛg?
Co bÍdzie robione w tym roku na dro-
gach powiatowych? Na ktÛrych dro-
gach? Jakie pieniπdze zosta≥y zapla-
nowane na poszczegÛlne zadania? O
odpowiedzi na te pytania poprosili-
úmy dyrektora Zarzπdu DrÛg Powia-
towych Eugeniusza Szczebiwilka.

Bêd¹ lepsze drogi
Zimowe utrzymanie drÛg
Zarzπd DrÛg Powiatowych w Kolbu-

szowej do prac przy zimowym utrzymaniu
drÛg wykorzystywa≥: trzy piaskarki P-1
wyposaøone w p≥ugi jednostronne, w tym
jedna w≥asna i dwie us≥ugodawcÛw pry-
watnych, jednπ rÛwniarkÍ samobieønπ i
piÍÊ p≥ugÛw jednostronnych. Podczas bar-
dzo niekorzystnych warunkÛw atmosfe-
rycznych do dyspozycji pozostawa≥y dwa
p≥ugi ciÍøkie dwustronne.

Zimowym utrzymaniem objÍte by≥y
drogi o ≥πcznej d≥ugoúci 282 km. Plan ope-
racyjny zimowego utrzymania zatwierdzo-
ny przez Zarzπd Powiatu zak≥ada≥ "V"
standard utrzymania, w ktÛrym to dopusz-
czono przerwy w komunikacji do 24 go-
dzin, na jezdni mÛg≥ zalegaÊ zajeødøony
únieg i wystÍpowaÊ nabÛj únieøny. Do
zwalczania úliskoúci by≥y wyznaczone
miejsca niebezpieczne (strome podjazdy,
dojazdy do skrzyøowaÒ z pierwszeÒstwem
przejazdu, przystanki komunikacji zbioro-
wej) o ≥πcznej d≥ugoúci 18 km.

Koszt zimowego utrzymania w roku
2003 wyniÛs≥ - 88 044 z≥. (dotyczy zatrud-
nionego sprzÍtu), natomiast zakupy pia-
sku i soli do wykonania mieszanki koszto-
wa≥y - 8 000 z≥.

Planowane remonty czπstkowe
Do g≥Ûwnych zadaÒ z zakresu bieøπ-

cego utrzymania drÛg naleøy zaliczyÊ po-
zimowe remonty czπstkowe nawierzchni,
ktÛre planuje siÍ wykonaÊ do koÒca maja,

zaú remonty przed okresem zimowym, do
koÒca paüdziernika. Drogi do remontÛw
zosta≥y podzielone na trzy zadania, i tak:

r W gminach Kolbuszowa i Niwiska za-
planowano wbudowanie 300 ton mie-
szanki bitumicznej.

r W gminach Cmolas i Majdan KrÛlew-
ski 410 ton.

r W gminach Dzikowiec i RaniøÛw 430
ton.

OgÛlny koszt remontÛw czπstkowych
nawierzchni to kwota 390 000 z≥.  Wydat-
ki zwiπzane z bieøπcym utrzymaniem drÛg
powiatowych w 2003 r. bÍdπ kszta≥towaÊ
siÍ w wysokoúci 644 000 z≥., w tym zimo-
we utrzymanie i us≥ugi zwiπzane z remon-
tami czπstkowymi.

Planowane roboty
inwestycyjne

W roku 2003 Zarzπd DrÛg Powiato-
wych bÍdzie prowadzi≥ roboty inwestycyj-

ne na drogach powiatowych, polegajπce na
ich przebudowie, i tak:

r Na terenie gminy Majdan KrÛlewski w
ramach programu SAPARD bÍdzie
przebudowana droga Nr 726 Potrπba -
Ostrowy Tuszowskie na d≥ugoúci 1,8
km. Przewidywany koszt - 1 075 000 z≥.

r Na terenie gmin Cmolas i Niwiska
przebudowπ objÍty zostanie odcinek

Przewodniczπcy Rady Powiatu
JÛzef Kardyú

Starosta Kolbuszowski
Bogdan Romaniuk

cd. na str. 8

Ta zima by≥a wyjπtkowo d≥uga, mroüna i nieko-
rzystna dla drÛg. MrÛz zniszczy≥ starπ na-
wierzchniÍ bitumicznπ.

Dyrektor Eugeniusz Szczebiwilk czeka na wio-
snÍ, kiedy wreszcie bÍdzie moøna rozpoczπÊ re-
monty pozimowe. Fot. B. Popek
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Ta najd≥uøsza sesja Rady Powiatu, za-
rÛwno w poprzedniej jak i obecnej kadencji,
liczπca aø 22 punkty porzπdku obrad, odby-
≥a siÍ w dniu 27 marca br. By≥a to sesja tzw.
"budøetowa", najwaøniejsza w dotychczaso-
wej dzia≥alnoúci obecnej Rady. Dla prowa-
dzπcego jπ przewodniczπcego JÛzefa Kar-
dysia, oraz dla uczestniczπcych w niej 17
radnych, jak rÛwnieø i cz≥onkÛw Zarzπdu
Powiatu, by≥a prawdziwym "maratonem".

Sprawozdania i informacje
Jak zwykle, po przyjÍciu przez RadÍ

protoko≥u z poprzedniej sesji starosta Bog-
dan Romaniuk omÛwi≥ pracÍ Zarzπdu Po-
wiatu w okresie od poprzedniej sesji. Przed-
stawi≥ szczegÛ≥owo m. in. stawki za najem
pomieszczeÒ w budynku Starostwa, oraz
inne sprawy ktÛrymi zajmowa≥ siÍ Zarzπd.

W trzecim punkcie obrad powiatowy
inspektor sanitarny Henryk Ba≥amut
przedstawi≥ sprawozdanie z dzia≥alnoúci SA-
NEPID-u, a takøe sytuacji badanych insty-
tucji i  obiektÛw w powiecie. Zaznaczy≥ przy
tym, iø rok 2002 dla powiatowej Stacji Sa-
nitarno Epidemiologicznej by≥ kolejnym ro-
kiem pracy w warunkach obniøonego budøe-
tu. Z tego powodu ograniczono zatrudnienie
do 15 osÛb i ograniczono teø zakres dzia≥a-
nia. Po wys≥uchaniu sprawozdania najwiÍ-
cej pytaÒ do inspektora skierowa≥a radna
W≥adys≥awa RutczyÒska. By≥y to pytania
merytoryczne dotyczπce m. in. zatrudnienia,
oraz iloúci i celowoúci wypisywanych manda-
tÛw. Zauwaøy≥a teø, øe nadal w wielu skle-
pach sπ produkty nie do spoøycia.

Radny W≥adys≥aw Mytych zapyta≥ -
jak d≥ugo na terenie naszego powiatu bÍdπ
jeszcze funkcjonowaÊ "sklepo - kioski", oraz
- czy  istnieje moøliwoúÊ ograniczenia sprze-
daøy pieczywa przywoøonego z innych po-
wiatÛw i sprzedawania go przy drogach, na

VI Sesja Rady Powiatu
mostkach. Wed≥ug inspektora zjawisko han-
dlu "okrÍønego" jest trudne do zwalczenia,
ale wspÛlnie ze straøπ miejskπ i policjπ sprÛ-
buje go ograniczyÊ. Nie moøe jednak obiecaÊ,
øe za rok czy pÛ≥ roku problem zostanie roz-
wiπzany.

Kolejne sprawozdanie - o funkcjonowa-
niu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni
z≥oøy≥ Kazimierz Czepiela. Ca≥oúÊ tego
sprawozdania publikujemy na nastÍpnych
stronach "Przeglπdu" jako odrÍbny artyku≥.
Radny Dariusz Büdzikot zapyta≥ - czy sπ
jakieú zagroøenia odnoúnie funkcjonowania
uniwersytetu w powiecie. Wed≥ug pana Cze-
pieli zagroøeÒ nie ma, Instytut Biotechnolo-
gii bÍdzie siÍ rozwija≥. WizjÍ rozwoju uni-
wersytetu na proúbÍ starosty przedstawili
krÛtko obecni na sesji prof. dr hab. Zbi-
gniew Kotylak i prof. dr hab. Marek Ko-
ziorowski.

Uniwersytetu dotyczy≥ teø nastÍpny
punkt obrad, ktÛrym by≥o podjÍcie uchwa≥y
w sprawie przystπpienia do modernizacji
budynku by≥ego POM-u przy ul. Soko≥ow-
skiej. Planowane prace w czÍúci parterowej
budynku, w okresie od kwietnia do sierpnia
br., majπ objπÊ podjazd dla niepe≥nospraw-
nych, wykonanie posadzki, pomieszczeÒ sa-
nitarnych, instalacji, itp. Powiat przeznacza
na ten cel kwotÍ 75 600 z≥., Fundacja na
Rzecz Rozwoju Oúwiaty Szkolnictwa Wy-
øszego i Kultury w Powiecie Kolbuszowskim
kwotÍ 15 000 z≥. i Uniwersytet Rzeszowski
30 000 z≥. Uchwa≥Í podjÍto jednog≥oúnie.

PodjÍcie wielu uchwa≥
W szÛstym punkcie obrad dyskutowa-

no sprawÍ skargi pani notariusz Ewy Mar-
sza≥ek na starostÍ kolbuszowskiego, a kon-
kretnie na jego "bezczynnoúÊ" w sprawie jej
skargi na dzia≥alnoúÊ Wydzia≥u Geodezji
Starostwa Powiatowego. Mimo øe radni
sprawie tej poúwiÍcili bardzo duøo cennego
czasu, wys≥uchali i  paniπ notariusz i radcÍ
prawnego Starostwa, nie zrozumieli do koÒ-
ca, o co konkretnie chodzi pani notariusz.
Wreszcie radny Büdzikot zg≥osi≥ wniosek by
uznaÊ skargÍ pani Marsza≥ek za niezasad-
nπ i realizowaÊ dalsze punkty porzπdku ob-
rad. Za uchwa≥π o niezasadnoúci skargi g≥o-
sowa≥o 16 radnych, 1 siÍ wstrzyma≥.

Kolejne punkty obrad to: 7. PodjÍcie
uchwa≥y zmieniajπcej uchwa≥Í Nr VII/35/99
Rady Powiatu z dnia 30 marca 1999 r. w
sprawie utworzenia Powiatowego Oúrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i nadania statutu, 8. PodjÍcie uchwa≥y w
sprawie zmian w Regulaminie Organizacyj-
nym Starostwa Powiatowego, 9. PodjÍcie
uchwa≥y zmieniajπcej uchwa≥Í Nr IV/36/03
Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2003 r. w
sprawie zatwierdzenia zestawienia projek-
tu przychodÛw i wydatkÛw Powiatowego
Funduszu Ochrony årodowiska na rok 2003,
10. PodjÍcie uchwa≥y zmieniajπcej uchwa≥Í
Nr XVIII/106/2000 w sprawie zasad wyna-
gradzania nauczycieli, ustalenia regulami-
nu okreúlajπcego wysokoúÊ, oraz szczegÛ≥o-
we warunki przyznawania nauczycielom
dodatkÛw motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunkÛw pracy, oraz niektÛrych innych

sk≥adnikÛw wynagradzania a takøe wysoko-
úci, szczegÛ≥owych zasad przyznawania i
wyp≥acania dodatku mieszkaniowego, 11.
PodjÍcie uchwa≥y zmieniajπcej uchwa≥Í Nr
VII/34/99 Rady Powiatu z dnia 30 marca
1999 r. w sprawie powo≥ania Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statu-
tu, 12. PodjÍcie uchwa≥y w sprawie utworze-
nia jednostki organizacyjnej powiatu pod
nazwπ Powiatowy ZespÛ≥ do Spraw Orzeka-
nia o Stopniu Niepe≥nosprawnoúci.

Dach, chodnik, Rada
Spo≥eczna

Trzynasty punkt obrad dotyczy≥
uchwa≥y w sprawie porozumienia z gminπ
Niwiska na powierzenie zadania remontu
dachu Oúrodka Zdrowia w Niwiskach. Refe-
rujπc uchwa≥Í wicestarosta Waldemar Ma-Radny W≥adys≥aw Mytych podczas dyskusji nad

budøetem powiatu.

Radny Krzysztof Wrona usi≥uje odkryÊ tajemni-
cÍ finansowania "Przeglπdu Kolbuszowskiego".
TajemnicÍ finansowania "Ziemi Kolbuszow-
skiej" juø zapewne odkry≥...

Wicestarosta Waldemar Macheta referuje kolejny
punkt obrad i odpowiada na pytania radnych.
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cheta stwierdzi≥, øe Zarzπd Powiatu podjπ≥
decyzjÍ o wyasygnowaniu na ten cel 20 000
z≥. ResztÍ pieniÍdzy na to zadanie ma do≥o-
øyÊ wÛjt gminy.

NastÍpna uchwa≥a dotyczy≥a udziele-
nia pomocy finansowej dla WojewÛdztwa
Podkarpackiego na inwestycjÍ na drodze wo-
jewÛdzkiej Mielec - Soko≥Ûw, na odcinku Kol-
buszowa - Werynia. Na chodnik przy tej dro-
dze, od stacji paliw po uczelniÍ w Weryni,
d≥ugoúci 800 metrÛw bieøπcych Rada Powia-
tu uchwali≥a      40 000 z≥. Kaødy, kto jecha≥
ta drogπ choÊ raz wie jak bardzo ten chod-
nik jest potrzebny.

W punkcie piÍtnastym podjÍto uchwa-
≥Í w sprawie wyboru szeúciu cz≥onkÛw Rady
Spo≥ecznej (dawniej Rady Nadzorczej) SP
ZOZ. W g≥osowaniu jawnym do Rady wybra-
ni zostali: Z gminy Kolbuszowa - JÛzef Kar-
dyú, Majdan - Ryszard £eptuch, Cmolas -
Stefan Wrzask, Niwiska - Eløbieta WrÛbel,
Dzikowiec - Wojciech Mroczka, RaniøÛw -
Jan Niemczyk. Przewodniczπcym Rady z
racji urzÍdu jest starosta Bogdan Roma-
niuk. Cz≥onkiem Rady z nadania wojewody
jest Dorota Koczur.

Budøet na 2003 r.
Po omÛwieniu projektu budøetu przez

skarbnika Ma≥gorzatÍ Letniowskπ i
przedstawieniu przez przewodniczπcego
komisji finansÛw Stefana Wrzaska pozy-
tywnej opinii o budøecie i zawnioskowaniu
o jego uchwalenie, wywiπza≥a siÍ dyskusja.
Radny Wrona zapyta≥ m. in. o úrodki prze-
znaczone na promocjÍ powiatu, gdyø jego
zdaniem - na posiedzeniu Komisji Oúwiaty
i Promocji nic na ten temat nie by≥o mÛwio-
ne. Przewodniczπca tej komisji Stanis≥awa
Stec odpar≥a, iø - na posiedzeniu by≥a pani
skarbnik i by≥ pan radny i pytano siÍ czy
ktoú ma jakieú uwagi, zapytania. Jeøeli nie
by≥o, to uznaliúmy øe wszystko jasne. Staro-
sta wyjaúni≥ radnemu, iø czÍúÊ úrodkÛw z
promocji zosta≥a przeznaczona na konferen-
cjÍ pn. "Debaty o Unii Europejskiej - polskie
szanse i obawy", czÍúÊ rÛwnieø na redagowa-
nie wk≥adki "Przeglπd Powiatowy" promujπ-
cej dzia≥ania Rady Powiatu, Zarzπdu, Staro-
stwa i jednostek podleg≥ych. Radny Wrona po
raz kolejny zabra≥ g≥os w sprawie wydawania
"Ambarasika" dodatku do "Ziemi Kolbuszow-
skiej". Stwierdzi≥ øe - jest to gazeta ma≥o po-
lityczna i dlatego darzy jπ wielkim szacun-
kiem. Ani s≥owa nie powiedzia≥ czy "Przeglπd
Kolbuszowski" teø darzy szacunkiem.

Radny Andrzej Wojnas wyrazi≥ oba-
wÍ odnoúnie p≥ynnoúci finansowej powiatu
w zwiπzku z planowanymi inwestycjami,
duøym deficytem i kredytami planowanymi
na jego pokrycie.

Starosta obieca≥, øe - na nastÍpnπ se-
sjÍ zostanie przedstawiona analiza zad≥uøe-
nia i p≥ynnoúci finansowej. Obecny na sesji
przewodniczπcy Rady Miejskiej w Kolbuszo-
wej Jan Wiπcek zapyta≥ - co z porozumie-
niem starosty i burmistrza dotyczπcym
wspÛ≥finasowania projektu pod budowÍ
Domu Spokojnej Staroúci w Kolbuszowej.
Zdaniem starosty decyzje w tej sprawie w
odpowiednim czasie nie podejmie on sam
tylko Rada Powiatu, po uzyskaniu opinii
m.in. Komisji Zdrowia.

Po skoÒczeniu zapytaÒ i dyskusji se-
kretarz  Eløbieta WrÛbel odczyta≥a uchwa-

≥Í RIO w sprawie opinii (pozytywnej) o
przed≥oøonym budøecie. Podczas g≥osowa-
nia 16 radnych by≥o "za", jeden radny
odda≥ g≥os wstrzymujπcy. Budøet po-
wiatu kolbuszowskiego na rok 2003
zosta≥ uchwalony niemal jednog≥oúnie.
åwiadczy to o duøej dojrza≥oúci i odpo-
wiedzialnoúci wszystkich radnych, o
zgodzie w sprawach najwaøniejszych
dla powiatu.

Dochody budøetu powiatu wynoszπ - 18
676 122 z≥., w tym m.in. dotacje celowe na
zadania rzπdowe - 4 116 179 z≥., dotacje na
zadania w≥asne powiatu - 1 811 545 z≥., sub-
wencja ogÛlna - 10 515 736 z≥., dotacje z fun-
duszy Unii Europejskiej - 500 000 z≥., docho-
dy w≥asne powiatu - 1 210 000 z≥. Wydatki
budøetu wynoszπ 21 113 002 z≥. Ustalony
deficyt budøetu - 2 436 880 z≥.

Kredyty i sprawy rÛøne
Cztery kolejne punkty sesji dotyczy≥y

zaciπgniÍcia kredytÛw na finansowanie wy-
datkÛw nie znajdujπcych pokrycia w plano-
wanych dochodach w budøecie powiatu i
przeznaczeniem na realizacjÍ nastÍpujπcych
inwestycji: Budynek administracyjny Staro-

stwa - 1 452 400 z≥., drogi powiatowe - 520
000 z≥, Powiatowy Oddzia≥ Ratownictwa
Medycznego - 375 000 z≥., dokoÒczenie re-
montu budynku by≥ego POM-u - 64 600 z≥.

Jednym z waøniejszych pytaÒ jakie
skierowano do starosty w ostatnim punkcie
obrad to pytanie radnego Mytycha odnoúnie
ewentualnego zagroøenia terrorystycznego,
np. chemicznego czy biologicznego - czy nasz
powiat jest na takπ ewentualnoúÊ przygoto-
wany. Starosta poinformowa≥, iø w tym celu
zebra≥ siÍ sztab kryzysowy, ktÛry jest za te
sprawy odpowiedzialny. Odpowiedü bÍdzie
udzielona na nastÍpnej sesji.

Benedykt Popek

Czytelnicy ktÛrych interesuje szczegÛ≥o-
wy przebieg tej sesji, oraz sesji wczeúniej-
szych, w tym sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci po-
szczegÛlnych organÛw powiatu mogπ skorzy-
staÊ z obszernych, kilkunasto lub kilkudzie-
siÍcio stronicowych protoko≥Ûw z sesji i za-
≥πcznikÛw w postaci wspomnianych spra-
wozdaÒ, dostÍpnych dla kaødego w Biurze
Obs≥ugi Rady, w godzinach pracy Staro-
stwa.

Radni Rady Powiatu podczas g≥osowania nad budøetem na rok 2003. Fot. B. Popek

Po niespodziewanym ataku zimy w dniach 6-13 kwietnia, powraca wiosna. Ginπ ostatnie úniegi, top-
niejπ ostatnie lody.

Ostatni
únieg...
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W ramach ww. porozumienia Powiat
Kolbuszowski zobowiπza≥ siÍ do przekaza-
nia na rzecz WSP w formie darowizny na-
stÍpujπcych budynkÛw i ziemi:
1. Budynek Nr 502 /Pa≥ac/ z przeznacze-

niem na budynek dydaktyczny.
2. Budynek Nr 2 z przeznaczeniem na

Oúrodek Eksperymentalny Zak≥adu Fi-
zjologii i Rozrodu Zwierzπt.

3. Budynek Nr 503 z przeznaczeniem na
Terenowπ StacjÍ Instytutu Biologii i
Ochrony årodowiska.

4. 5 ha gruntÛw rolnych na dzia≥alnoúÊ
naukowo-dydaktycznπ.

W ramach porozumienia uczelnia zo-
bowiπza≥a siÍ do uruchomienia na bazie
Zespo≥u SzkÛ≥ Rolniczych w Weryni od 1
paüdziernika 2000r.:
1. StudiÛw licencjackich stacjonarnych

na kierunku biologia, specjalnoúÊ agro-
biologia.

2. Szko≥y letniej Centrum Kultury i JÍzy-
ka Polskiego dla CudzoziemcÛw.

3. Oúrodka eksperymentalnego dla po-
trzeb Zak≥adu Fizjologii i Rozrodu
Zwierzπt jako bazy wyjúciowej dla
Oúrodka wdraøania postÍpu w hodow-
li zwierzπt.

4. Terenowej Stacji Ekologicznej Instytu-
tu Biologii i Ochrony årodowiska.

Porozumienie ze strony Powiatu zo-
sta≥o zrealizowane w ca≥oúci z tym øe 5 ha
ziemi zosta≥o przekazane w formie umowy
uøyczenia na okres 3 lat. Ze strony Uni-
wersytetu nie zosta≥ zrealizowany pkt 2
(realizacja bÍdzie moøliwa po remoncie
pa≥acu).

Aktualnie na agrobiologii studiuje
134 studentÛw z czego 22 osoby z 3 roku
piszπ prace licencjackie. OprÛcz studiÛw
zawodowych studenci studiujπ rÛwnieø na
kursie nauczycielskim na ktÛrym uzyska-
jπ uprawnienia do nauczania przyrody w
szko≥ach podstawowych i gimnazjach.

W roku 2001 uchwa≥π Sejmu RP na
bazie WSP RzeszÛw i Filii UMCS w Lubli-
nie, oraz Filii Akademii Rolniczej w Kra-
kowie zosta≥ powo≥any Uniwersytet Rze-
szowski ktÛry przejπ≥ wszystkie zobowiπ-
zania by≥ej WSP. W maju 2001 r. Uniwer-
sytet Rzeszowski powo≥a≥ Instytut Bio-
technologii w Weryni, ktÛry powsta≥ z po-
dzia≥u Instytutu Biologii w Rzeszowie w
sk≥ad ktÛrego wchodzπ:
1. Zak≥ad Fizjologii i Rozrodu Zwierzπt.
2. Zak≥ad Mikrobiologii i Genetyki.
3. Zak≥ad Fizjologii Roúlin.

G≥Ûwnπ siedzibπ Instytutu Biotech-
nologii jest budynek w Kolbuszowej przy
ul. Soko≥owskiej 26, (biurowiec by≥ego
POM-u) do ktÛrego po ukoÒczeniu remon-
tu zostanπ przeniesione z Rzeszowa dwa

Powstanie i rozwÛj Oúrodka
Akademickiego w Weryni

zak≥ady - Zak≥ad Mikrobiologii i Genety-
ki, oraz Zak≥ad Fizjologii Roúlin. Aktual-
nie w budynku tym odbywajπ siÍ wyk≥ady
i Êwiczenia w jednym laboratorium.

W 2001 r. Zak≥ad Fizjologii i Rozrodu
Zwierzπt rozpoczπ≥ badania w zakresie
zwiÍkszenia odpornoúci immunologicznej
u prosiπt oraz wyhodowa≥ krzyøÛwkÍ úwi-
niodzika na bazie loszki rasy "Durock". Do
tej pory zosta≥o sprzedane dla rolnikÛw
100 szt. prosiπt úwiniodzika. Plan na rok
2003 przewiduje produkcjÍ prosiπt úwinio-
dzika w iloúci kilkaset sztuk. Po przejÍciu
przez Uniwersytet od Powiatu kompleksu
rolnego w Weryni produkcja prosiπt úwi-
niodzika moøe wzrosnπÊ do ok. 2000 szt.
rocznie. Wyøej wymieniony cel bÍdzie moø-
liwy do realizacji pod warunkiem uzyska-
nia úrodkÛw finansowych ze ürÛde≥ ze-
wnÍtrznych niezbÍdnych do remontu i
adaptacji chlewni w Weryni. Uniwersytet
Rzeszowski prowadzi rozmowy z poten-
cjalnymi odbiorcami z Niemiec ktÛrzy sπ
zainteresowani zakupem prosiπt úwinio-
dzika o wadze do 20 kg do hoteli i restau-
racji.

Po przyjÍciu przez Uniwersytet Rze-
szowski budynkÛw inwentarskich, oraz
ziemi w formie umowy uøyczenia bÍdzie
uruchomiona rÛwnieø hodowla byd≥a zaro-
dowego oraz owcy wrzosÛwki.

W zak≥adzie Fizjologii Roúlin sπ pla-
nowane badania nad wyhodowaniem no-
wych odmian roúlin oraz nowoczesnych
metod przechowalnictwa, natomiast w
Zak≥adzie Mikrobiologii i Genetyki sπ pro-
wadzone badania w zakresie ochrony úro-
dowiska opracowania metod oznaczenia
formaldehydÛw i metanolÛw w úciekach
oraz izolacji droødøy o podwyøszonej tem-

peraturze øywotnoúci, ktÛre znajdπ zasto-
sowanie w przemyúle piekarniczym i piwo-
warskim.

Zak≥ady Fizjologii i Rozrodu Zwie-
rzπt, oraz Mikrobiologii i Genetyki otrzy-
ma≥y od Komitetu BadaÒ Naukowych dwa
granty na prowadzenie swoich badaÒ. W
miarÍ pozyskiwania dalszych úrodkÛw na
prowadzenie ww. badaÒ w Instytucie Bio-
technologii bÍdzie poszerzany ich zakres a
uzyskiwane praktyczne wyniki wdraøane
do rolnictwa i przemys≥u tak Powiatu jak
i WojewÛdztwa Podkarpackiego.

Jeúli chodzi o sprawy dydaktyczne to
w roku bieøπcym licencjusze z Weryni
bÍdπ mieli moøliwoúÊ podjÍcia studiÛw ma-
gisterskich  na kierunku biologia, specjal-
noúÊ biologia eksperymentalna, oraz bio-
logia úrodowiskowa. W roku bieøπcym
Uniwersytet Rzeszowski Instytut Biotech-
nologii podejmie dzia≥ania celem urucho-
mienia za rok studiÛw magisterskich o
specjalnoúci agrobiologia, a takøe po uzu-
pe≥nieniu kadry profesorskiej uruchomie-
nie naboru na biotechnologiÍ.

Kazimierz Czepiela

cd. ze str. 7

drogi Nr 326 TrzÍsÛwka - Siedlanka.
Koszt - 220 000 z≥.

r Na terenie gminy Dzikowiec zostanie
przebudowana droga Nr 363 Krzπtka -
Spie. Koszt - 170 000 z≥.

r Na terenie gminy Kolbuszowa zostanie
przebudowany odcinek drogi Nr 378
PrzedbÛrz - PorÍby KupieÒskie. Koszt
- 250 000 z≥.

r Na terenie gminy RaniøÛw odnowπ na-
wierzchni zostanie objÍty odcinek dro-
gi RaniøÛw - PorÍby Wolskie. Koszt -
130 000 z≥.

Zakres rzeczowy zostanie ustalony po
sporzπdzeniu kosztorysu inwestorskiego
bÍdπcego zasadniczπ czÍúciπ projektu bu-

Uruchomienie studiÛw wyøszych w Powiecie Kolbuszowa na-
stπpi≥o w wyniku podpisania "Porozumienia" zawartego w dn.
21 marca 2000 r. pomiÍdzy Zarzπdem Powiatu, a Wyøszπ Szko≥π
Pedagogicznπ w Rzeszowie.

Bêd¹ lepsze drogi
dowlanego. Na opracowanie projektÛw
przebudowy drÛg w budøecie powiatu za-
planowana jest kwota - 70 000 z≥., nato-
miast na projekt budowy chodnika dla pie-
szych przy drodze Nr 373 Werynia - K≥a-
pÛwka zaplanowana jest kwota - 10 000 z≥.
Wydatki majπtkowe zwiπzane z przebudo-
wπ drÛg powiatowych w roku 2003 wynio-
sπ - 2 056 500 z≥.

Wed≥ug oceny dyrektora Szczebiwil-
ka, mimo iø úrodki przeznaczone na drogi
powiatowe sπ doúÊ duøe jak na moøliwoúci
naszego powiatu, to jednak w dalszym ciπ-
gu o wiele za ma≥e w stosunku do potrzeb.
Generalnie wszystkie drogi siÍ "sypiπ", tak
w naszym powiecie jak i w ca≥ym kraju.

Benedykt Popek

Kazimierz Czepiela - kierownik zesp. obiektÛw
uczelnianych UR w Weryni - otwiera drzwi In-
stytutu. Fot. B. Popek
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Maturzysto!
Uniwersytet Rzeszowski oraz Staro-

stwo Powiatowe w Kolbuszowej informu-
je, øe w roku 2003 bÍdzie kontynuowany
nabÛr na 3-letnie studia licencjackie

KIERUNEK BIOLOGIA, SPE-
CJALNOå∆ AGROBIOLOGIA z siedzibπ
w Weryni z moøliwoúciπ kontynuowania na-
uki na 2-letnich magisterskich studiach
uzupe≥niajπcych.

W trakcie studiÛw bÍdzie realizowany
program minimum obowiπzujπcy na kierun-
ku biologicznym, uzupe≥niony podstawami
wiedzy rolniczej. Pozwoli to absolwentom na
kontynuowanie studiÛw magisterskich lub
podjÍcie pracy w gospodarstwach rodzin-
nych (rolniczych i agroturystycznych),
przedsiÍbiorstwach rolno-hodowlanych, ad-
ministracji rzπdowej i samorzπdowej, s≥uø-
bach ochrony úrodowiska, inspekcjach na-
siennych i ochrony roúlin, oúrodkach doradz-
twa rolniczego. Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ
- w ramach zajÍÊ dodatkowych - uzyskania
kwalifikacji nauczycielskich, upowaøniajπ-
cych do nauczania w szko≥ach podstawo-
wych i gimnazjach.

Bezp≥atne studia uruchomione w
2000r. wspieraÊ bÍdzie organizacyjnie i
materialnie Fundacja na Rzecz Rozwoju
Oúwiaty, Szkolnictwa Wyøszego i Kultury w
Powiecie Kolbuszowskim utworzona przez
Uniwersytet Rzeszowski, Starostwo Powia-
towe w Kolbuszowej oraz gminy wchodzπce
w sk≥ad Powiatu. BÍdzie ona teø przyznawaÊ
stypendia naukowe i socjalne studentom
uzyskujπcym najlepsze wyniki oraz znajdu-
jπcym siÍ w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci majπ moøliwoúÊ zakwatero-
wania w dwuosobowych pokojach typu ho-
telowego (koszt 1 miejsca ok. 100 z≥ mie-
siÍcznie) oraz wykupienia wyøywienia.
Koszt wyøywienia (úniadanie, obiad, kola-
cja) wyniesie oko≥o 8,50 z≥.

Kandydaci na studia dzienne w termi-
nie do  15  czerwca  2003 r. winni z≥oøyÊ
nastÍpujπce dokumenty: podanie na specjal-
nych formularzach dostÍpnych na UR oúro-
dek dydaktyczny w Weryni, zaúwiadczenie
lekarskie, kserokopiÍ pierwszej i drugiej
strony dowodu osobistego, cztery fotografie,
úwiadectwo dojrza≥oúci, dowÛd uiszczenia
op≥aty egzaminacyjnej w kwocie 75 z≥ (kon-
to Uniwersytetu Rzeszowskiego Bank PE-
KAO S.A. II O/RzeszÛw   nr:  10701526-
630063-2221-0100).

Dokumenty naleøy sk≥adaÊ w oúrodku
dydaktycznym Instytutu Biotechnologii w
Kolbuszowej ul. Soko≥owska 26 w godzinach
od 800 do 1500  (dodatkowe informacje moø-
na uzyskaÊ pod numerem tel. 86-25-628
wew. 1596 lub 2275-017).

PrzyjÍcie kandydatÛw na I rok studiÛw
odbÍdzie siÍ na podstawie postÍpowania
kwalifikacyjnego ktÛrego g≥Ûwnym sk≥adni-
kiem jest konkurs úwiadectw dojrza≥oúci,
oraz rozmowa kwalifikacyjna ze znajomoúci
programu szko≥y úredniej w zakresie biolo-
gii ogÛlnej.

Juø od 24 marca br. funkcjonuje roz-
budowany Oddzia≥ Nefrologii Szpitala
Powiatowego w Kolbuszowej. W rozbu-
dowanym oddziale mieúci siÍ szeúÊ sal
chorych z dwudziestoma ≥Ûøkami.

Wszystkie ≥Ûøka sπ juø zajÍte. Dwudzie-
stu pacjentÛw z chorobami nerek, o profilu ne-
frologicznym, z towarzyszπcymi powik≥aniami,
m.in. kardiologicznymi i neurologicznymi z te-
renu powiatu kolbuszowskiego, oraz - co warte
jest podkreúlenia - z powiatÛw: mieleckiego, rze-
szowskiego, ropczyckiego, leøajskiego   i tarno-

Rozbudowany Oddzia≥ Nefrologii przyjπ≥ pierwszych pacjentÛw

Wszystkie ≥Ûøka zajÍte
brzeskiego, leczonych jest w nowym budynku,
na nowych przestrzennych salach.

Oddzia≥ Nefrologii stanowi zabezpiecze-
nie wymagane i zalecane przez Konsultanta
Krajowego ds. Nefrologii i Dializoterapii dla
pacjentÛw z ostrπ i terminalnπ niewydolnoúciπ
nerek, oraz przygotowywanych do transplan-
tacji nerek. Dotychczas na Oddziale Nefrolo-
gii leczonych by≥o rocznie 350 chorych. Wed≥ug
ordynatora oddzia≥u doktora Mieczys≥awa
Maziarza liczba hospitalizowanych pacjentÛw
moøe wzrosnπÊ do 500, co moøe przynieúÊ do-

chÛd dla SP ZOZ rocznie w wysokoúci ok. jed-
nego miliona z≥otych.

W Oddziale Dializoterapii i Nefrologii
zatrudnionych jest na pe≥nym etacie trzech
znakomitych lekarzy: jeden nefrolog i dwÛch
specjalistÛw chorÛb wewnÍtrznych z drugim
stopniem specjalizacji. OprÛcz lekarzy pracu-
jπ 23 pielÍgniarki dializacyjne. Tylko w ciπgu
ostatnich trzech lat z tego oddzia≥u skierowa-
nych zosta≥o na przeszczep nerki 16 osÛb. Kol-
buszowski Oddzia≥ Dializoterapii posiada ak-
tualnie 12 stanowisk dializacyjnych.

W ramach modernizacji oddzia≥u pla-
nuje siÍ w najbliøszym czasie uruchomiÊ
trzy nowe stanowiska dializacyjne, na wy-
dzielonej sali: pierwsze dla chorych z HBs,
drugie dla chorych po przebytym zakaøeniu
WZW typ B i trzecie dla chorych z HCV. Ca≥-
kowity koszt adaptacji nie powinien prze-
kroczyÊ kwoty 10 tys. z≥.

Nowy adres kasy
Na øyczenie czytelnikÛw, tytu≥em uzupe≥nienia artyku≥u pt: "Co gdzie w Starostwie" za-

mieszczonym w ostatnim numerze wk≥adki "Przeglπd Powiatowy" informujemy, øe MiÍdzy-
zak≥adowa Kasa Zapomogowo-Poøyczkowa pracownikÛw oúwiaty zosta≥a przeniesiona z by≥e-
go internatu Zespo≥u SzkÛ≥ Technicznych do nowego budynku Starostwa, II piÍtro, pokÛj nr
303 (Biuro Obs≥ugi Jednostek Samorzadu Powiatowego). Obs≥uguje ksiÍgowa Bogus≥awa Ko-
siorowska, tel. 22 75 812,  czynne w godzinach pracy Starostwa 730 - 1530.

BP

Pierwsi pacjenci rozbudowanego oddzia≥u Nefrologii. Fot. B. Popek

 Marcin MazurWstawianie ≥Ûøek do nowych sal szpitala.
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Warunki konkursu:
1. Kandydaci na stanowisko dyrektora po-

winni odpowiadaÊ nastÍpujπcym kryte-
rium:

a) posiadaÊ wyøsze wykszta≥cenie magister-
skie z przygotowaniem  pedagogicznym
oraz kwalifikacje wymagane do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela w szkole,

b) posiadaÊ ukoÒczone studia podyplomowe
z zakresu zarzπdzania lub kurs z zakresu
zarzπdzania oúwiatπ, jeøeli kurs nadaje
kwalifikacje w sposÛb okreúlony w przepi-
sach w sprawie placÛwek doskonalenia
nauczycieli,

c) posiadaÊ stopieÒ zawodowy nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego,

d) posiadaÊ co najmniej piÍcioletni staø pra-
cy pedagogicznej na stanowisku nauczy-
ciela lub piÍcioletni staø pracy dydaktycz-
nej na stanowisku nauczyciela akademic-
kiego,

e) w okresie piÍciu lat bezpoúrednio przed
powierzeniem stanowiska uzyskaÊ co naj-
mniej dobrπ ocenÍ pracy w przedszkolu lub
szkole ( placÛwce) lub pozytywnπ ocenÍ
pracy w ostatnich czterech latach pracy w
szkole wyøszej, jeøeli stanowisko dyrekto-
ra obejmuje bezpoúrednio po ustaniu za-
trudnienia w szkole wyøszej,

f) do dnia 31 grudnia 2006 r. nie nabÍdzie
uprawnieÒ emerytalnych, o ktÛrych mowa
w art.88 ust.1 i 2 ustawy Karta Nauczy-
ciela,

g) nie toczy siÍ przeciwko niemu postÍpowa-
nie karne lub dyscyplinarne, lub postÍpo-
wanie o ubezw≥asnowolnienie.

KONKURS
NA  STANOWISKO  DYREKTORA

2. Kandydat zg≥aszajπcy siÍ do konkursu
przedstawia:

a) øyciorys  z opisem pracy zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy,
c) zgodÍ na przetwarzanie swoich danych

osobowych zgodnie z Ustawπ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z
pÛün.zmianami).

3. Poza dokumentami okreúlonymi w ust.2
kandydat zg≥aszajπcy siÍ do konkursu
sk≥ada w osobnej kopercie pisemnπ ofertÍ
przystπpienia do konkursu z adresem za-
mieszkania wraz z koncepcja dzia≥ania
szko≥y.

4. Dokumenty okreúlone w ust.1 kandydat
sk≥ada w oryginale bπdü kopii urzÍdowo
potwierdzonej za zgodnoúÊ z orygina≥em.

5. Dokumenty okreúlone w ust.1,2 i 3 sk≥ada
siÍ w osobno zaklejonych kopertach, na
ktÛrych naleøy podaÊ nazwisko i imiÍ, ad-
res i numer telefonu kontaktowego kandy-
data.

6. Dokumenty prosimy przes≥aÊ na adres:
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

      ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszo-
wa lub sk≥adaÊ osobiúcie w godz. 7 30 do
15

      w sekretariacie UrzÍdu, w terminie do
dnia 19 maja 2003 r.

7. Przewidywany termin rozstrzygniÍcia
konkursu 02 czerwca 2003 r.

Bliøszych informacji na temat konkursu
moøna zasiÍgnπÊ w Starostwie Powiatowym w
Kolbuszowej   pokÛj Nr 305 (drugie piÍtro),
telefon   2275810.

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego dzia≥ajπc na podstawie
Uchwa≥y Nr 23/84/2003 Zarzπdu Powiatu w Kolbuszowej

z dnia 08 kwietnia 2003 r.  og≥asza konkurs na stanowisko dyrektora
Liceum OgÛlnokszta≥cπcego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Powiat Kolbuszowski organizuje w
roku bieøπcym eliminacje powiatowe II
edycji "Rajdu M≥odych RolnikÛw do
Brukseli" - ktÛrego celem jest promowa-
nie idei integracji europejskiej w úrodo-
wisku wiejskim. Inicjatorem tej edycji
rajdu jest Biuro Integracji Europejskiej
Kancelarii Prezydenta RP. Honorowy pa-
tronat nad ca≥ym cyklem imprez zwiπza-
nych z rajdem objπ≥ prezydent RP Alek-
sander Kwaúniewski.

Kolejne etapy rajdu obejmowaÊ bÍdπ eli-
minacje powiatowe i wojewÛdzkie. W rajdzie
centralnym do Brukseli bÍdπ mog≥y wziπÊ
udzia≥ osoby spe≥niajπce nastÍpujπce warunki:

q posiadajπ w≥asne gospodarstwo rolne lub
pracujπ w gospodarstwie rolnym,

q sπ mieszkaÒcami wsi i miasteczek, gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich do 25 tys.
mieszkaÒcÛw,

q majπ ukoÒczone 18 i nie przekroczone 40
lat,

q przedstawiπ zaúwiadczenie lekarskie do-

O puchar
starosty
16 marca 2003 r. w hali widowisko-

wo-sportowej LO w Kolbuszowej, rozegra-
ny zosta≥ I Turniej Pi≥ki Siatkowej ama-
torÛw o puchar Starosty Powiatu Kolbu-
szowskiego. W zawodach udzia≥ wziÍ≥o
102 zawodnikÛw (amatorÛw)        z 12
druøyn naszego powiatu, ktÛre zosta≥y
podzielone na trzy grupy. Grano syste-
mem "kaødy z kaødym" do dwÛch wygra-
nych setÛw, nastÍpnie zwyciÍzcy grup
miÍdzy sobπ o miejsca 1-3.

Po zaciÍtej sportowej rywalizacji
zwyciÍzcami turnieju zosta≥a druøyna
"Niwa" Niwiska w sk≥adzie: Zygmunt
Tomasz (k), Markusiewicz £ukasz, Smo-
leÒ Jan, KamiÒski Adrian, Konieczny
Gabriel, Pazdro Tadeusz, BudzoÒ Piotr,
£och Jacek, Krzak Leon, Gruszka Marek,
ZieliÒski Zbigniew, Branas Aleksander.
Tytu≥ najlepszego atakujπcego zawodnika
turnieju otrzyma≥ Gabriel Konieczny z dru-
øyny "Niwa" Niwiska, natomiast broniπce-
go - Adam Orlewski reprezentujπcy druøy-
nÍ "LeúnikÛw" Nadleúnictwa Kolbuszowa.

Klasyfikacja koÒcowa turnieju:
1. "Niwa" Niwiska
2. "Leúnicy" Nadleúnictwo Kolbuszowa
3. "Wodnik" Cmolas

4-6. "Milenium" Kolbuszowa
4-6. Nauczyciele ZST w Kolbuszowej
4-6. "Zgoda" Kupno
7-9. "Jedynka" Nauczyciele Gimnazjum

nr 1 w Kolbuszowej
7-9. Nauczyciele Gimnazjum w Kupnie
7-9. Ochotnicza Straø Poøarna w Weryni
10-12. Ceramika Biegonice-Kupno
10-12. "Kluza" Bukowiec
10-12. "Wigor" TrzÍsÛwka

M. Przyby≥o

Z Kolbuszowej rowerem do Brukseli
puszczajπce do udzia≥u w rajdzie kolar-
skim,

q nie bra≥y udzia≥u w I edycji Rajdu Cen-
tralnego do Brukseli.

Eliminacje powiatowe odbÍdπ siÍ w dniu
26 kwietnia w obiektach stadionu sportowego
w Kolbuszowej. ObejmowaÊ bÍdπ rajd kolar-
ski i test wiedzy o Unii Europejskiej. Rajd
przeprowadzony bÍdzie na trasie ok. 25 kilo-
metrÛw na drogach lokalnych z moøliwoúciπ
jazdy terenowej. SprzÍt dowolny. Na pokona-
nie trasy ustalono limit czasowy kwalifikujπ-
cy do eliminacji wojewÛdzkich: 55 minut dla
mÍøczyzn i 1 godz. 10 min dla kobiet. Wszy-
scy zawodnicy, ktÛrzy zmieszczπ siÍ w limicie
czasu zostanπ dopuszczeni do testu wiedzy o
Unii Europejskiej. Test bÍdzie sk≥ada≥ siÍ z 30
pytaÒ. Za kaødπ dobrπ odpowiedü zawodnik
uzyskuje 1 punkt. Osoby, ktÛre uzyskajπ naj-
wiÍkszπ liczbÍ punktÛw i spe≥niπ kryteria
uczestnictwa w rajdzie zostanπ zakwalifikowa-
ne do zawodÛw wojewÛdzkich.

W eliminacjach na szczeblu powiatowym

uczestniczyÊ mogπ wszyscy chÍtni bez wzglÍdu
na wiek. Zawodnicy zakwalifikowani do elimi-
nacji wojewÛdzkich muszπ byÊ pe≥noletni i po-
siadaÊ waøny paszport na wyjazd za granicÍ.
Liczba osÛb zakwalifikowanych do zawodÛw
wojewÛdzkich  zostanie ustalona w regionach.

Zg≥oszenia uczestnikÛw chÍtnych do
wziÍcia udzia≥u w eliminacjach powiato-
wych przyjmowane bÍdπ w Starostwie Po-
wiatowym w Kolbuszowej w terminie do 14
kwietnia br.

SzczegÛ≥owe informacje w tej sprawie
moøna uzyskaÊ w Wydziale Ochrony årodo-
wiska, Rolnictwa, Leúnictwa i Ochrony
Przyrody  tel.: 22 75 847 lub 22 75 846 w go-
dzinach pracy UrzÍdu.

(zi)

Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 857, fax 017/ 22 71 523.
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Zak≥ad PrzetwÛrstwa Owocowo
- Warzywnego "Orzech" zosta≥
wyrÛøniony prestiøowπ ogÛlno-
polskπ nagrodπ "Konsumencki
Znak Jakoúci" za pieczarki
marynowane na Prezentacji
"ØywnoúÊ 2003", odbywajπcej siÍ
w Hotelu Europejskim w War-
szawie w marcu br.

W jury, decydujπcym o przyznaniu na-
grody zasiada≥y takie postacie jak: Boøena
Dykiel, Maryla Rodowicz, Krystyna Czu-
bÛwna, Anna Rurarz, Rudi Szubert. Jak
powiedzia≥ Wac≥aw Orzech - cieszy fakt, øe
jury konkursu w sk≥ad ktÛrego wchodzπ oso-
by powszechnie znane, wysoko oceni≥o nasze
pieczarki kierujπc siÍ takimi kryteriami jak
smak, estetyka opakowania, cena.

NagrodÍ w≥aúcicielom firmy Stefanowi
i Wac≥awowi Orzech wrÍczy≥ marsza≥ek Sej-
mu RP  Marek Borowski, oraz prezes PSL,
by≥y wicepremier Jaros≥aw Kalinowski. Dla

KONSUMENCKI ZNAK
JAKOåCI DLA "ORZECHA"

firmy "Orzech" to kolejne wyrÛønienie tego
rodzaju, w 2000 roku otrzyma≥a ona taki
sam Znak Jakoúci za sa≥atkÍ krÛlewskπ.

Wyroby firmy "Orzech" (oko≥o 40 asor-
tymentÛw) sπ sprzedawane nie tylko na ryn-
ku lokalnym i krajowym, ale rÛwnieø sπ
exportowane do USA, Niemiec, Szwecji, S≥o-
wacji, Izraela. - Staramy siÍ ciπgle wzboga-
caÊ nasz asortyment produkcji, aby zaspoko-
iÊ oczekiwania nie tylko polskich konsumen-
tÛw - powiedzieli w≥aúciciele firmy.

(nch)

W czasie indywidualnych mistrzostw
SZS w lekkiej atletyce, ktÛre odby≥y siÍ 1
paüdziernika 2002 r. w Mielcu, okaza≥a siÍ
najlepsza w ca≥ym wojewÛdztwie podkarpac-
kim. Wynikiem 1,35 m w skoku wzwyø zwy-
ciÍøy≥a, ustanawiajπc swÛj rekord øyciowy.
W organizowanym corocznie "Plebiscycie na
najlepszego sportowca szko≥y" w roku 2002
by≥a bezkonkurencyjna.

Sandra jest dziewczynπ skromnπ, lu-
bianπ przez rÛwieúnikÛw i nauczycieli. Jest
przyk≥adem uczennicy, ktÛra potrafi pogo-
dziÊ uzdolnienia sportowe z naukπ  i swoimi
zainteresowaniami. Zawsze chÍtna do pomo-
cy innym i otwarta na innych ludzi. W swo-
im úrodowisku stanowi wzÛr do naúladowa-

Sandra Grzelec najlepsza
Juø w wieku dziesiÍciu lat reprezentowa≥a Publicznπ Szko≥Í Podsta-
wowπ w Majdanie KrÛlewskim na zawodach sportowych, konkurujπc
ze starszymi od siebie koleøankami. Jest wszechstronnie utalentowa-
nπ zawodniczkπ. Bra≥a udzia≥ w zawodach pi≥ki rÍcznej, koszykÛw-
ki, siatkÛwki i lekkiej atletyki.

Ordynatorowi W. Fitasowi
lekarzom, pielÍgniarkom

Oddzia≥u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz lekarzom Oddzia≥u Chirurgicznego

sk≥ada serdeczne podziÍkowania
za bardzo troskliwπ opiekÍ mojego mÍøa

 STANIS£AWA JACHYRY

Øona

Wszystkim, ktÛrzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

å.P. STANIS£AWA JACHYRY
serdeczne podziÍkowania

 sk≥ada
Øona  wraz  z  Rodzinπ

nia. MyúlÍ, øe wszyscy m≥odzi mogπ braÊ z
niej przyk≥ad.

Interesuje siÍ g≥Ûwnie sportem. Nauka
nie stwarza jej problemÛw, wrÍcz przeciw-
nie, osiπga bardzo dobre wyniki ze wszyst-
kich przedmiotÛw nauczania.

Jak kaøda nastolatka lubi s≥uchaÊ
muzyki i czytaÊ ciekawe czasopisma lub
ksiπøki m≥odzieøowe. W jesienne i zimowe po-
po≥udnia spÍdza duøo czasu serfujπc w inter-
necie. Ciep≥e, wiosenne i letnie dni stara siÍ
spÍdzaÊ czynnie. NajczÍúciej  razem z rodzinπ
wybiera siÍ na wycieczki rowerowe lub rozgry-
wa mecze siatkÛwki w gronie rodzinnym.

Wojciech Migas - trener Sandry

Wac≥aw Orzech, øona Wac≥awa Barbara, Jaros≥aw Kalinowski i stefan Orzech trzymajacy certyfi-
kat.
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DNI KOLBUSZOWEJ
30 kwietnia - 3 maja 2003

Patronat medialny nad imprezami w dniu 3 maja objÍ≥y "Super Nowoúci"
Organizatorzy zastrzegajπ sobie prawo do zmian w programie imprez.

Z A P R A S Z A M Y  !

DATA GODZINA                                                      IMPREZA ORGANIZATOR MIEJSCE
30. 04. 830, 1000, 1130 Spektakl teatralny dla dzieci MDK MDK

1700 Otwarcie wystawy prac dzieciÍcych (archiwum MDK
z ostatnich 20 lat) poprzedzone wystÍpami uczniÛw PSM MDK MDK

1930 - 2330 Kolbuszowska majÛwka - dyskoteka dla m≥odzieøy FnRKFiS Stadion
1. 05 III Druøynowy Turniej Tenisa Sto≥owego - pracownicy Gimnazjum Gimnazjum

firm i zak≥adÛw pracy  Kupno  Kupno
1. 05. 1000-1130 Koncert PSM I st. i SOM w Kolbuszowej, wystÍp

dzieciÍcych zespo≥Ûw tanecznych i kabaretÛw MDK,
grup tanecznych z £aÒcuta, PSM, SOM, MDK MDK

1100 Turniej pi≥ki noønej UKS o Puchar Przewodniczπcego
Rady Miejskiej FnRKFiS Stadion

1800 Koncert dla m≥odzieøy - wystÍp zespo≥Ûw dzia≥ajπcych
przy MDK MDK MDK

2. 05. 900 Turniej szachowy z okazji Dni Kolbuszowej MDK MDK
1200 Eliminacje powiatowe II edycji Rajdu M≥odych RolnikÛw Starostwo Start - Stadion

do Brukseli  Powiatowe Test - MDK
1200 - 1800 Eurofestyn - Fundacja "Perspektywy" Warszawa. UMiG Stadion

1700 Turniej Brydøa Sportowego MDK MDK
1930 - 2330 Eurodyskoteka UMiG Stadion

3. 05. 730-930 Przejazd Orkiestry DÍtej MDK ulicami miasta
930 ZbiÛrka pocztÛw sztandarowych i Orkiestry - (plac PSP)
945 Przemarsz pocztÛw sztandarowych z Orkiestrπ DÍtπ MDK

na Cmentarz
1000 Ods≥oniÍcie obelisku ku czci zmar≥ych straøakÛw

na Cmentarzu Parafialnym
1030 Uroczysta Msza åw. za OjczyznÍ z intencji Starostwa                                 KoúciÛ≥ pw.

Powiatu Kolbuszowskiego, UrzÍdu Miasta i Gminy                              Wszystkich åwiÍtych
 w Kolbuszowej i StraøakÛw                              w Kolbuszowej

1130 Przemarsz do MDK i z≥oøenie kwiatÛw pod tablicπ
upamiÍtniajπcπ 200-lecie Konstytucji 3 Maja

1200 Uroczysta sesja Rady Powiatu i Gminy. CzÍúÊ artystyczna
przygotowana przez uczniÛw LO w Kolbuszowej. MDK

1600-2300 Imprezy na Rynku
1700 Bieg uliczny o Puchar Burmistrza MiG w Kolbuszowej

 (w przerwach biegu wystÍpy solistek Katarzyny FurmaÒskiej Przeglπd
i Agaty Mokrzyckiej) Kolbuszowski Rynek

1900-2300 Koncert zespo≥u estradowego MDK Rynek
ok. 2030 Pokaz sztucznych ogni UMiG Rynek
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Moje wspomnienia z tamtych lat cd.
Bardzo lubi≥em pracowaÊ z klasπ I. Korzysta≥em z wielu ürÛ-

de≥ metodycznych wiÍc nie sprawia≥o mi to wiÍkszych trudnoúci. Po-
znawanie dziecka od poczπtkÛw jego nauki pozwala≥o mi zrozumieÊ
psychikÍ dziecka. Z drugiej strony nie mia≥em trudnoúci w kontak-
tach z maluchami. Pewnego dnia w ramach programu nauczania
wybra≥em siÍ z klasπ I i II na wycieczkÍ do lasu w Weryni. Po oglπd-
niÍciu i omÛwieniu "co moøna zobaczyÊ w lesie" wracaliúmy do szko-
≥y. Wtedy nastπpi≥o coú niespotykanego. OtÛø jeden z maluchÛw w
napotkane gniazdo os wsadzi≥ kij. Czy moøna by≥o przewidzieÊ na-
stÍpstwa, ktÛre mog≥y okazaÊ siÍ bardzo groüne. W jednej chwili tu-
many os rzuci≥y siÍ na dzieci. Nastπpi≥ pop≥och i krzyk. Osy ciÍ≥y gdzie
tylko popad≥o. Goni≥y nas na odleg≥oúÊ 1 km. aø do pierwszych zabu-
dowaÒ i ciÍ≥y bez litoúci.

Najbardziej pokrzywdzony by≥ pies, ktÛry uczestniczy≥ w na-
szej wycieczce. Skowycza≥ i tarza≥ siÍ po murawie, byle odpÍdziÊ
okropne stworzenia. Wracaliúmy jak "Niemcy spod Stalingradu" -
z opuchniÍtymi twarzami. Po dojúciu do szko≥y stwierdziliúmy, øe
brak nam ucznia Stasia, ktÛry by≥ s≥abo rozwiniÍty. Odwaøniejsi
wraz ze mnπ wrÛcili na poszukiwanie zaginionego. A jednak po
Stasiu nie by≥o ani úladu. Po przeszukaniu czÍúci lasu wracaliúmy
z niczym. Okaza≥o siÍ, øe Staú w czasie ca≥ego zamieszania, spokoj-
nie poszed≥ w drugπ stronÍ, nie napastowany przez osy. Doszed≥ do
szosy Kolbuszowa-Werynia, siad≥ na poboczu i p≥aka≥. Przejeødøa-
jπcemu pogotowiu ratunkowemu z wielkim trudem uda≥o siÍ uzy-
skaÊ informacjÍ jak siÍ nazywa. NastÍpnie przywieziono go do szko-
≥y. Staú sta≥ siÍ bohaterem dnia. Okaza≥o siÍ, øe gdy myúmy poszu-
kiwali Stasia w lesie on juø by≥ bezpieczny w szkole. Jeúli jesteúmy
przy I-szych klasach, przypomnÍ, øe dziecko mia≥o elementarz i
ksiπøkÍ do matematyki. Dziú dzieci düwigajπ tornistry z wieloma
kilogramami ksiπøek. Nie by≥o tych wielkich zdobyczy techniki,
jednak dzieci i tak zdobywa≥y w≥aúciwπ wiedzÍ. Przedmiotem, ktÛ-
ry bardzo lubi≥em by≥ "úpiew", dzisiaj "muzyka". Przez wszystkie
lata by≥ on nieod≥πczny w mojej pracy. DziÍki muzyce nawiπzywa≥
siÍ bliski kontakt z uczniami. StwierdzÍ, øe przez wszystkie lata
pracy úpiew i muzyka towarzyszy≥y mi i dawa≥y zadowolenie. W po-
czπtkach mojej pracy w ZarÍbkach zorganizowa≥em ma≥y zespÛ≥
akordeonistÛw. Dzieci gra≥y proste melodie ludowe, dawa≥o mi to
wielkπ satysfakcjÍ. WystÍpowa≥y juø na uroczystoúciach szkolnych.
Przez d≥ugi czas gromadzi≥em rÛøne skecze, monologi, gdy zacho-
dzi≥a potrzeba coú siÍ napisa≥o. By≥ wiÍc materia≥ na uroczystoúci
szkolne. Jak juø wspomina≥em na boisku szkolnym sta≥ barak. W
nim odbywa≥y siÍ co jakiú czas wiejskie zabawy. Pewnego dnia pod-
czas lekcji barak runπ≥ na ziemiÍ. Na szczÍúcie nie by≥o tam niko-
go. Trudno sobie wyobraziÊ, jakie tragiczne mog≥y byÊ skutki. Bogu
niech bÍdπ dziÍki øe siÍ nikomu nic nie sta≥o. cdn.

Stanis≥aw Biesiadecki

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

ODKRYCIE ENERGII
J¥DROWEJ -cz.II

Wyczyn dokonany przez Hahna i Strassmana wyjaúnili
dopiero Meitner i Frisch, a sam proces nazwano w≥aúnie roz-
szczepieniem jπdra atomowego. Jeszcze przed og≥oszeniem
drukiem, wyniki ich prac nad rozszczepieniem zosta≥y przed-
stawione Nilsowi Bohrowi, znakomitemu fizykowi duÒskiemu.
W po≥owie stycznia 1939 r. Bohr wyjecha≥ do StanÛw Zjedno-
czonych i niezw≥ocznie podzieli≥ siÍ tπ wiadomoúciπ z Fermim.

Fermi przystπpi≥ do dalszych badaÒ zdajπc sobie sprawÍ,
øe jeøeli w wyniku reakcji wyzwoli siÍ wiÍksza liczba neutro-
nÛw niø jeden, konieczny do podtrzymania reakcji ≥aÒcucho-
wej, to zgodnie z teoriπ Einsteina bÍdzie moøna w wyniku
reakcji rozszczepienia jπder atomowych uzyskaÊ energiÍ o
praktycznym znaczeniu.

W miarÍ prowadzonych badaÒ  zaczπ≥ zdawaÊ sobie spra-
wÍ, øe  zetknπ≥ siÍ z najpotÍøniejszym w przyrodzie ürÛd≥em
energii.

Druga wojna úwiatowa oraz przeúladowania rasistowskie
w Niemczech sprawi≥y, øe w Stanach Zjednoczonych zgrupo-
wali siÍ najwybitniejsi naukowcy z Europy: Albert Einstein,
Hans Bethe, Robert Oppenheime, Eriko Fermi, Leo Szilard,
Edward Teller, Eugeniusz Wigner. Celem ich w≥aúnie badaÒ
i prac by≥o przede wszystkim zbudowanie bomby atomowej, a
sam projekt nazwano " Manhattan Projekt ".

Podczas wczesnego stadium tego programu stwierdzono,
øe zwierzÍta doúwiadczalne, ktÛre wdycha≥y py≥ uranu w stÍ-
øeniach majπcych prowadziÊ do úmierci, øy≥y d≥uøej, wyglπda≥y
zdrowiej i mia≥y wiÍcej potomstwa niø zwierzÍta nie skaøone.
W wyniku jednak prowadzonych dalej badaÒ 16 kwietnia 1945
r. uczeni przeprowadzili pierwszπ w úwiecie udanπ prÛbÍ z
broniπ atomowπ. By≥o to " niesamowite widowisko "  - eksplo-
zja porÛwnywalna z wybuchem tysiÍcy ton trotylu.

 Jeszcze w tym samym roku bomby atomowe zosta≥y zrzu-
cone przez AmerykanÛw na dwa japoÒskie miasta HiroszimÍ
i Nagasaki. ZginÍ≥o wÛwczas w jednej chwili odpowiednio ok.
80 000 i 35 000 ludzi. Po zag≥adzie tych miast Einstein sta≥
siÍ przeciwnikiem broni jπdrowej.

Do dziú s≥ynne sπ jego s≥owa z tamtego okresu: " Nie
wiem, jaka broÒ bÍdzie uøyta   w trzeciej wojnie úwiatowej, ale
czwarta bÍdzie na maczugi ".

Od momentu, gdy uczeni po wielu stuleciach badania ta-
jemnic natury odkryli ogromne zasoby energii uwiÍzione w
atomach, ludzkoúÊ na zawsze zyska≥a moøliwoúÊ tworzenia in-
strumentÛw totalnej zag≥ady. Nasta≥o wiÍc zwπtpienie w do-
broczynnπ moc nauki i techniki. Ale przecieø cele nauki nie
zawsze pokrywajπ siÍ z interesami spo≥ecznymi, a uczony "
moøe ... staÊ siÍ czymú w rodzaju rzecznika barbarzyÒstwa na
arenie zbiorowej ".

Stary konflikt miÍdzy Dobrem i Z≥em pojawi≥ siÍ w histo-
rii projektu nuklearnego w sposÛb szczegÛlnie dramatyczny.
Nauka od razu zyska≥a wymiar instrumentalny i wystarczy≥o
wcielenie w øycie jednego odkrycia, aby uzyska≥a moc bliøszπ
Z≥a niø Dobra.

Moøna zastanawiaÊ siÍ d≥ugo nad tym, czy uczeni powin-
ni byli udostÍpniaÊ  wyniki swoich prac politykom i wojsko-
wym? Moøe powinni je utrzymywaÊ w tajemnicy? Aby odpowie-
dzieÊ na te pytania, trzeba wziπÊ pod uwagÍ miÍdzy innymi
uwarunkowania spo≥eczne i polityczne okresu, w ktÛrym de-
cyzje te by≥y podejmowane. Ale to juø temat na innπ okazjÍ.

Kazimiera Ciszek

TAK NISKICH CEN
NA MIESZKANIE Z GARAØEM

JUØ NIE B DZIE!
SpÛ≥dzielnia Mieszkaniowa w Kolbuszowej posiada

jeszcze tylko 4 wolne mieszkania w budowanym bloku
przy ul.PartyzantÛw 5C:

q pow. 42,5 m2 dwu-pokojowe na parterze              1598z≥/m2

q pow. 60,4m2 trzy-pokojowe z loggiπ na III piÍtrze   1666z≥.m2

q pow. 42,5m2 i 44,8m2 dwu-pokojowe na III piÍtrze 1666z≥.m2

Istnieje moøliwoúÊ zakupu garaøu blaszanego
przy ul.PartyzantÛw.

DecyzjÍ podejmij teraz, bo jutro moøe byÊ juø
za pÛüno!

Jesteú zainteresowany? Przyjdü i zapytaj o szczegÛ≥y
w biurze SpÛ≥dzielni przy ul.Ruczki 10/3
lub zadzwoÒ tel.(0 prefix 17) 227-15-75.
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OFERUJEMY PE£NY ASORTYMENT ARTUKU£”W BRANØY ELEKTRYCZNEJ DLA:
r r r r r  BUDOWNICTWA   rrrrr PRZEMYS£U   rrrrr  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

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

SUPER OFERTA SPRZEDAØ  KOMPLETNYCH NAP D”W  BRAM UCHYLNYCH

I PRZES”WNYCH  1500 PLN
SUPER PROMOCJA! DLA KLIENT”W INDYWIDUALNYCH PRZY ZAKUPACH POWYØEJ 100 z≥

ATRAKCYJNE TOWARY "ZA GROSZE"

R. Ozimek i WspÛlnicy Sp. j.

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

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

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

Zak³ad Us³ugowo - Produkcyjno - Handlowy STAL - BET - Adam Fory�
36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Wiktora 15

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

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

Ponadto oferujemy beton z transportem. 1

2

3

4

1
3

2

4
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 rekawy foliowe LDPE, - HD bezbarwne - kolorowe l taúmy foliowe
LDPE - HD bezbarwne l tasmy foliowe LDPE - termokurczliwe

l worki fliowe LDPE - HD l worki na úmieci l torby reklamowe LDPE -
HD l nadruk w czterech kolorach.

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 ! ! !

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

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

 Sprzedaø: zegarÛw, zegarkÛw, budzikÛw, kalkulatorÛw i innego asortymentu.
 Gwarantujemy wysokπ  jakoúÊ i dobre ceny
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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
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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


