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IX uliczny Bieg o Puchar
Burmistrza MiG Kolbuszowa

odbêdzie siê!
IX Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszo-

wa zaplanowany na dzieÒ 3 maja br. z powodu deszczu niestety nie
mÛg≥ siÍ odbyÊ, organizatorzy majπc na uwadze bezpieczeÒstwo
uczestnikÛw biegu zmuszeni byli odwo≥aÊ imprezy zaplanowane na
ten dzieÒ. RÛwnieø pokaz sztucznych ogni zaplanowany na  3 maja
nie mÛg≥ siÍ odbyÊ z powodu silnego wiatru za co organizatorzy szcze-
gÛlnie przepraszajπ.

Wszystkie zaplanowane na dzieÒ 3 maja atrakcje odbÍdπ siÍ
24 maja (sobota) na ryku kolbuszowskim. Poczπtek imprezy o go-
dzinie 15.30 - Strong Man Grand Prix Kolbuszowej. Bieg roz-
pocznie siÍ o 17.30, a pokaz sztucznych ogni o 21.00.

Organizatorzy informujπ, øe w razie z≥ej pogody impreza odbÍ-
dzie siÍ na stadionie sportowym przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej.

Kolbuszowska studnia w Rynku.           Fot. A. Dziechciarz.

Miêdzy Mielcem
a Rzeszowem

... "Obserwujπc szpital w Le-
únej GÛrze moøna zauwaøyÊ, øe
wiele scen jest tam nierealnych np.
swobodny dostÍp do Oddzia≥u In-
tensywnej Terapii oraz to øe ten
sam zespÛ≥ lekarzy leczy wszyst-
ko (≥πcznie z przeszczepami orga-
nÛw). My, bÍdπc w szpitalu powia-
towym zdajemy sobie sprawÍ, øe
procedury przez nas wykonywane
nie mogπ siÍgaÊ poziomu kliniczne-
go. Staramy siÍ natomiast byÊ szpi-
talem przyjaznym dla pacjenta ...

Dyrektor Strzelczyk oglπda serial "Na dobre i na z≥e"

Wywiad z dyrektorem
ZOZ w Kolbuszowej,
Zbigniewem Strzelc-
zykiem, czytaj na str. 7

Po przystπpieniu Polski do Unii Europejskiej do pol-
skiego rolnictwa i obszarÛw wiejskich w latach 2004 ñ
2006, z budøetu UE trafi oko≥o 7,2 mln Euro  (ok. 29 mld
z≥otych). Oznacza to, øe  kaødego roku polska wieú otrzy-
ma ok. 9,6 mld z≥otych.

Ktoú te pieniπdze weümie

Jakie dop≥aty do gospodarstw rolnych otrzy-
majπ nasi rolnicy, czytaj na str. 11K.W.
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DNI KOLBUSZOWEJ
W sobotÍ 3 maja zakoÒczy≥y siÍ obchody Dni Kolbuszowej. W

ich ramach od 30 kwietnia do 3 maja w rÛønych punktach Miasta i
Gminy Kolbuszowa odby≥o siÍ szereg imprez o charakterze kultural-
nym, sportowym i rozrywkowym.

Juø pierwszego dnia w MDK najm≥odsi mogli obejrzeÊ ÑCudow-
nπ LampÍ Alladynaî w wykonaniu aktorÛw krakowskiego studia ÑArte-
reî. Nieco starsi mieli niepowtarzalnπ okazjÍ odbyÊ podrÛø w czasie
podczas wystawy prac plastycznych wydobytych specjalnie na tÍ oka-
zjÍ z archiwum MDK.

Kaødego dnia na kolbuszowskich scenach wystÍpowali ucznio-
wie PSM I st. SOM, kabaret ÑRadochaî, formacja ÑKolibryî, grupy ta-
neczne z Kolbuszowej i £aÒcuta. Wieczorami odbywa≥y siÍ koncerty
zespo≥Ûw Blue Ink, Pavor Nocturnus, Necro Search i Jesus Chrysler Su-
icyde.

Mi≥oúnicy sportu prÛbowali swoich si≥ w pi≥ce noønej, tenisie sto-
≥owym, szachach i brydøu sportowym, zaú najsilniejsi, choÊ niekoniecz-
nie najwiÍksi, stanÍli do walki o tytu≥  ÑSi≥acza kolbuszowszczyznyî.

Ostatni dzieÒ úwiÍta Kolbuszowej zbieg≥ siÍ w czasie z obchoda-
mi  212-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odby≥a
siÍ uroczysta sesja Rad Powiatu i Gminy. Na cmentarzu parafialnym
ods≥oniÍto Obelisk ku Czci Zmar≥ych StraøakÛw i tradycyjnie z≥oøona
kwiaty pod tablicπ upamiÍtniajπcπ 200lecie Konstytucji 3 Maja.

Tegorocznym obchodom Dni Kolbuszowej przyúwieca≥y idee in-
tegracji europejskiej. Nie sta≥y siÍ one jednak, jak czÍsto bywa, jedynie
atrakcyjnym przedmiotem dysput, toczonych w wπskim krÍgu najbar-
dziej zaiteresowanych. W Kolbuszowej zasady integracji w pe≥ni wcie-
lono w øycie, zapraszajπc do miasta delegacje z Francji, Niemiec i Irlan-
dii. Organizatorzy Dni Kolbuszowej starali siÍ tak zaplanowaÊ uroczy-
stoúci, aby kolbuszowianie i goúcie z Unii mieli moøliwie duøo okazji
do wspÛlnych spotkaÒ i nawiπzywania nowych miÍdzynarodowych
przyjaüni. W sposÛb szczegÛlny s≥uøy≥ temu Eurofestyn, ktÛry odby≥
siÍ 2 maja na stadionie FnRKFiS. Swojπ obecnoúciπ zaszczyci≥ Marsza-
≥ek Sejmu. Zagraniczni goúcie prezentowali swoje taÒce narodowe, stroje
ludowe i z wielkπ uwagπ przyglπdali siÍ wystÍpom kolbuszowskich
grup artystycznych ÑKolibryî, ÑGÛrniacyî, ÑWidelanieî i  bluesíowej
formacji Blue Ink.

(-)

Eurofestyn. ZespÛ≥ Widelanie.

POECI I PISARZE DZIECIOM
5 maja w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odby≥y siÍ

rejonowe eliminacje 17-ej edycji konkursu recytatorskiego Poeci i
Pisarze Dzieciom.

W tym roku najm≥odsi recytatorzy przygotowali utwory auto-
rÛw, ktÛrych nazwiska rozpoczynajπ siÍ na litery U, W, Z, Ø.  Dzie-
ciom nie ≥atwo by≥o znaleüÊ twÛrcÛw o takich nazwiskach, najchÍt-
niej siÍga≥y po utworu Danuty Wawi≥ow.

W konkursie wziÍli udzia≥ laureaci eliminacji, ktÛre na prze≥o-
mie kwietnia i maja odby≥y siÍ w gminach Niwiska, Cmolas, Kolbu-
szowa, RaniøÛw, Dzikowiec.

Jury, obradujπce w sk≥adzie; Ma≥gorzata Ho≥owiÒska, Anna
Kruk, Aleksandra Niezgoda i Marzena Styga przyzna≥o kilka wy-
rÛønieÒ, jednak do dalszego etapu wytypowa≥o zaledwie trzy osoby
- KarolinÍ FutymÍ z SP w Kolbuszowej i LucynÍ Jaworskπ z SP w
Woli Raniøowskiej, w kategorii piosenki oraz  DominikÍ Konefa≥ z
SP w Lipnicy w kategorii recytacji. ZwyciÍscy w drugiej po≥owie maja
bÍdπ walczyÊ o udzia≥ w krajowym finale konkursu.

(-)

Dnia 25-go maja 2003 roku mija pierwsza
bolesna rocznica úmierci naszej ukochanej mamy

å. P. Franciszki GORZELANY
Droga Mamo

Rok minπ≥, gdy posz≥aú do Boøej krainy,
Zostawi≥aú w smutku dzieci i rodzinÍ.
PrzyjaciÛ≥ serdecznych i znajomych wiele
Dziú zbieramy siÍ wszyscy w dostojnym koúciele
Modlπc siÍ na Mszy uroczystej
By dobry BÛg CiÍ otoczy≥ úwiat≥em wiekuistym.

Msze úwiÍte øa≥obne zostanπ odprawione
w Chicago w dniach 24 i 25 maja 2003r.
O pamiÍÊ i modlitwÍ wszystkich znajomych

i rodzinÍ
proszπ

synowie W≥adek, Janusz i Marian
z rodzinami.

Mistrz Ortografii
11 kwietnia 2003r. rozstrzygniÍto

III Powiatowy Konkurs Ortograficzny
pn.îMistrz Ortografiiî.

Organizatorem konkursu by≥o Po-
wiatowe Centrum Kultury, Liceum
OgÛlnokszta≥cπce oraz Starostwo Po-
wiatowe w Kolbuszowej. Konkurs sk≥a-
da≥ siÍ z trzech etapÛw. Do trzeciego
zakwalifikowa≥o siÍ 14 uczniÛw ze
szkÛ≥ podstawowych powiatu kolbu-
szowskiego.

W kategorii szkÛ≥ podstawowych
I miejsce i tytu≥ ÑMistrza Ortografiiî
zdoby≥a Agnieszka Dudek, uczennica
VI klasy Szko≥y Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich. Pamiπtkowe dyplo-
my i nagrody ksiπøkowe wrÍczy≥ pan starosta Bogdan Romaniuk.
Zdobycie I miejsca i tytu≥ ÑMistrza Ortografiiî, to powÛd do dumy
nie tylko dla uczennicy, ale takøe dla jej nauczycielki jÍzyka
polskiego mgr Anny Kasak oraz dla ca≥ej szko≥y.

Okazuje siÍ, øe i ma≥e szkÛ≥ki mogπ poszczyciÊ siÍ zdolny-
mi uczniami wbrew niektÛrym opiniom.

A. Kasak
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Umiejêtno�ci nie tylko
jêzykowe

W dniu 27 marca 2003 roku w Klubie Rolnika
w Widelce odby≥a siÍ druga edycja Gminnego
Przeglπdu TeatrzykÛw ObcojÍzycznych. Organi-
zatorzy przeglπdu postawili nastÍpujπce cele: roz-
budzenie zainteresowaÒ kulturπ ìi sztukπ innych
krajÛw, doskonalenie umiejÍtnoúci jÍzykowych,
rozwijanie umiejÍtnoúci artystycznych.

II GMINNY PRZEGL•D TEATRZYK”W
OBCOJ ZYCZNYCH W SZKOLE

PODSTAWOWEJ IM. KONSTYTUCJI
3 MAJA W WIDE£CE

Podobnie jak w roku ubieg≥ym w przeglπdzie zaprezento-
wa≥y siÍ dwie szko≥y: Szko≥a Podstawowa im. Jana Paw≥a II w
Kupnie oraz Szko≥a Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Wi-
delce. Szko≥Í Podstawowπ z Kupna reprezentowa≥a klasa IV a,
ktÛra pod nadzorem pani Anny Marek zaprezentowa≥a wspÛ≥-
czesnπ sztukÍ pod tytu≥em Ñ The lost luggageî, czyli zagubiony
bagaø. Naszπ szko≥Í reprezentowa≥y aø trzy klasy m≥odych ak-
torÛw: klasa III b wraz z paniπ Teresπ Rzπsa przygotowa≥a i wy-
stawi≥a sztukÍ pod tytu≥em: Ñ Julchen im Zauberwaldî opowia-
dajπcπ o ch≥opcu, ktÛry poznaje pory roku i miesiπce, klasa IV b
z paniπ Annπ Bolko przygotowa≥a przedstawienie pod tytu≥em:
ÑChristmas playî ñ by≥a to opowieúÊ o åwiÍtym Miko≥aju, nato-
miast klasa VI b z paniπ Joannπ SieraczyÒskπ wystawi≥a opo-
wieúÊ z XVII wieku pod tytu≥em Ñ One ghost for the day and
one ghost for the night, czyli coú o duchachî.

Cz≥onkowie komisji zgodnie stwierdzili, iø drugπ edycjÍ
Gminnego Przeglπdu TeatrzykÛw ObcojÍzycznych moøna uznaÊ
za sukces, poniewaø zrealizowane zosta≥y wszystkie postawio-
ne cele. Wszyscy uczniowie biorπcy udzia≥ w przeglπdzie wy-
kazali siÍ duøπ wyobraüniπ i pomys≥owoúciπ ìw przygotowaniu
dekoracji i strojÛw. PoúwiÍcili rÛwnieø duøo czasu na przygoto-
wanie rÛl, zarÛwno od strony artystycznej, jak i umiejÍtnoúci jÍ-
zykowych, o czym úwiadczy≥ zaprezentowany wysoki poziom.
M≥odzi aktorzy doskonale siÍ bawili, wystawiajπc przygotowa-
ne sztuki, rÛwnoczeúnie doskonalπc pos≥ugiwanie siÍ jÍzykami
obcymi oraz umiejÍtnoúci sceniczne ìi aktorskie.

Godnym podkreúlenia jest fakt, iø szko≥y podstawowe w Wi-
de≥ceìi Kupnie przygotowa≥y i wystawi≥y sztuki obcojÍzyczne
jako jedyni uczestnicy przeglπdu. ZarÛwno uczniom, jak i na-
uczycielom, sk≥adamy serdeczne podziÍkowania za poúwiÍco-
ny czas i pracÍ w≥oøonπ w przygotowanie tak wspania≥ych
przedstawieÒ.

Teresa Rzπsa,
Joanna SieraczyÒska

OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ
W MARSZACH NA ORIENTACJ 

W dniach 9 ñ 11 maja w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej odby≥y siÍ
Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Marszach na OrientacjÍ. Impreza
zosta≥a  zorganizowana przez wspomniane gimnazjum oraz Kolbuszowski
Klub Turystyczny, przy wspÛ≥pracy UrzÍdu Miasta i Gminy w Kolbuszo-
wej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz Oddzia≥u
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Rzeszowie.W za-
wodach wziÍ≥o udzia≥ 97 osÛb w rÛønych kategoriach wiekowych: szko≥y
podstawowe, gimnazja, szko≥y úrednie i seniorzy. Impreza mia≥a na celu
propagowanie wúrÛd dzieci i m≥odzieøy idei imprez na orientacjÍ, wspÛlnπ
zabawÍ i wspÛ≥zawodnictwo.

Etapy do Mistrzostw odbywa≥y siÍ w okolicznych lasach nadleúnic-
twa Kolbuszowa, zarÛwno w dzieÒ jak i w nocy. Na kaødym z etapÛw uczest-
nicy Mistrzostw mieli za zadanie przy pomocy mapy i kompasu odnaleüÊ
poukrywane w lesie punkty. NajwiÍkszym powodzeniem cieszy≥y siÍ eta-
py nocne. Na szczÍúcie, pomimo obaw organizatorÛw, nikt nie zaginπ≥. Po
kaødym etapie uczestnicy wymieniali swoje spostrzeøenia i wraøenia, cze-
kajπc na wyniki etapowe lub odpoczywajπc przed nastÍpnym etapem.

Po dwudniowych zmaganiach, w niedzielÍ rano wreszcie og≥oszono
upragnione wyniki oficjalne zawodÛw. Puchary, nagrody oraz pamiπtko-
we dyplomy wrÍczali panowie: burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmie-
lowiec, zastÍpca burmistrza Jan Zuba oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 Mi-
ros≥aw Kaczmarczyk. W poszczegÛlnych kategoriach zwyciÍzcami zostali:

Szko≥y podstawowe: Magdalena Czachor i Magdalena Haptaú,
Gimnazja: Mateusz Chmielowiec i Mateusz Ozimek,
Szko≥y úrednie: Krzysztof Tylutki,
Seniorzy: £ukasz Motylski.
Impreza cieszy≥a siÍ duøym powodzeniem, sta≥a siÍ ponadlokalnπ,

gdyø wziÍli w niej udzia≥ takøe przedstawiciele úrodowisk InO z Leøajska,
Mielca i Ropczyc. SzczegÛlne podziÍkowania organizatorzy kierujπ pod
adresem instytucji, ktÛre wspomog≥y Mistrzostwa oraz do Nadleúnictwa
Kolbuszowa, ktÛre pomimo duøego poczπtkowo zagroøenia poøarowego,
zezwoli≥o na odbycie zawodÛw.

Mistrzostwa, oprÛcz rywalizacji o nagrody i tytu≥ Mistrza Kolbuszo-
wej w InO, dostarczy≥y organizatorom dowodÛw, øe istnieje potrzeba or-
ganizacji takich imprez turystycznych. W úrodowisku kolbuszowskim sπ
one organizowane przez Kolbuszowski Klub Turystyczny úrednio co mie-
siπc. Zapraszamy do úledzenia strony internetowej Klubu www.gim2kol-
buszowa.pl (has≥o salamandra), gdzie moøna dowiedzieÊ siÍ wiÍcej o orga-
nizowanych przez Klub przedsiÍwziÍciach.

Pawe≥ Michno

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Z okazji Dnia Dziecka na kortach Grzegorza Nowaka i Zbignie-

wa Mokrzyckiego odbÍdzie siÍ Turniej Tenisowy.
Losowanie i poczπtek Turnieju 26 maja o godz. 15.00 na korcie

Grzegorza Nowaka. ZakoÒczenie Turnieju 1 czerwca o godz. 15.00
rÛwnieø na korcie Grzegorza Nowaka.

Zapisy (dziewczynki i ch≥opcy ñ bezp≥atnie):
r Grzegorz Nowak:  tel. 744 45 10,     tel. kom. 0 691 978 59
r Zbigniew Mokrzycki: tel. 22 74 845,    tel. kom. 0 609 488 191

Organizatorzy:
qqqqq Urzπd Miasta i Gminy Kolbuszowa
qqqqq Nowak Grzegorz
qqqqq Mokrzycki Zbigniew

Dyrektor Eugeniusz Lis otwiera II Przeglπd TeatrzykÛw ObcojÍzycznyych.
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej

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

W≥aúcicielkπ majπtku kolbu-
szowskiego w latach 1804-1811 by≥a
£ucja Franciszka z ks.Lubomirskich,
hrabina Tyszkiewiczowa, øona Je-
rzego Janusza hrabiego Tyszkiewi-
cza. Gdy ona zmar≥a w 1911r., za
w≥aúciciela kolbuszowskich dÛbr
uchodzi≥ Jerzy Janusz, a po jego
úmierci w 1831r., dzieci jego i £ucji
nie podzieli≥y majπtku i by≥y wspÛ≥-
w≥aúcicielami. By≥o ich siedmioro,
piÍciu synÛw i dwie cÛrki. Pierwszy
z synÛw Maurycy zmar≥ w m≥odo-
úci w czasie wyprawy na MoskwÍ w
1812r. w m≥odym wieku. Nie wiado-
mo w jaki sposÛb Janusz Jerzy hra-
bia Tyszkiewicz utraci≥ majπtek po
swoim ojcu na Litwie. Moøe by≥o to
wynikiem jego udzia≥u w powstaniu
koúciuszkowskim i majπtek z tego
powodu zosta≥ skonfiskowany. Jerzy Janusz Tyszkiewicz i jego sy-
nowie byli arystokratami, ale juø zuboøa≥ymi. Nie uda≥ im siÍ wp≥y-
wowy krewny, ktÛry stara≥by siÍ düwignπÊ ich majπtek. Taki uda≥
siÍ Tyszkiewiczom z £ohojska i dziÍki niemu kupili oni na poczπtku
XIX wieku od Radziwi≥≥Ûw - BirøÍ, Dubienki, a od innych - Czerwo-
ny DwÛr, KretyngÍ, WarkÍ i stworzyli w tych miejscowoúciach nowe
bogate linie swego rodu. Dawni genealogowie podajπ, øe drugim
dzieckiem Jerzego Janusza i £ucji Franciszki TyszkiewiczÛw by≥ -
Wincenty, urodzony w 1796r. Niedawno, bo w 1997r. pani Teresa Zie-
liÒska opublikowa≥a ÑPoczet Polskich Rodzin Arystokratycznychî,
w ktÛrym podaje, øe drugim ich dzieckiem by≥ nie Wincenty a Hen-
ryk, majπcy dalsze imiona-Jerzy Tadeusz. Henryk bardziej zaznaczy≥
siÍ w okresie wojen napoleoÒskich.Henryk Jerzy Tadeusz Tyszkie-
wicz, wed≥ug T.ZieliÒskiej, urodzi≥ siÍ w 1792r.w Poniemuniu nad
Niemnem. Po upadku powstania koúciuszkowskiego Tyszkiewiczo-
wie przybyli z rodzinπ do Kolbuszowej. Tutaj, w majowπ noc 1811r.
rodzinÍ TyszkiewiczÛw spotka≥a wielka tragedia w kolbuszowskim
dworze. Szesnastoletni wÛwczas syn Wincenty zastrzeli≥ niechcπcy
swojπ czterdziestoletniπ matkÍ £ucjÍ FranciszkÍ, lubiπcπ stroiÊ øarty
i figle. Matka wrÛci≥a wtedy do dworu pod humorem z jakiegoú przy-
jÍcia na bia≥o ubrana i dobija≥a siÍ do okna pokoju Wincentego, chcπc
go nastraszyÊ. cdn.

Halina DudziÒska

W maju 1975r. zosta≥a oddana do uøyt-
ku nowa czÍúÊ budynku szkolnego dobudo-
wana od po≥udnia do dawnej Szko≥y ØeÒskiej
z poczπtku XX wieku. Pani Gizela Kunowa
by≥a dyrektorkπ tej szko≥y w latach 1975-1991.
Nauczyciele w latach 80-tych przeøywali za-
chodzπce w kraju zmiany, a niektÛrzy z nich
wstÍpowali do ÑSolidarnoúciî. Po odejúciu na
emeryturÍ pani Kunowej dyrektorem przez
dwa lata by≥ pan Witold StagraczyÒski. Na
prze≥omie lat 80-tych i 90-tych zaistnia≥ w
szkole wyø demograficzny. Budynek szko≥y
okaza≥ siÍ znowu za ciasny. Nie mia≥ w≥aúci-
wie prawdziwej sali gimnastycznej. Uchwa-
≥π Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14
maja 1991r. powo≥ano do øycia Spo≥eczny
Komitet Rozbudowy Szko≥y Podstawowej Nr
2 w Kolbuszowej. Jego cz≥onkami zostali-Zbi-
gniew Chmielowiec jako przewodniczπcy,
Maria Maziarz-sekretarz, JÛzef Kardyú-skarb-
nik, JÛzef Garbacki i Adam StaroÒ jako cz≥on-
kowie zarzπdu. Komitet przystπpi≥ do pracy.
cdn.

Halina DudziÒska

Szko≥a Podstawowa Nr 2 im.  K. K. BaczyÒskiego w Kolbuszowej

Szko≥a Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej, w roku 1975.

Henryk hrabia Tyszkiewicz

Eufmozyna z Szo≥ajskich hr.
Tyszkiewiczowa.

Z ortografiπ za pan brat
Nie bez powodu znawcy twierdzπ, øe nasz jÍzyk

ojczysty naleøy do najtrudniejszych, najbardziej
zawi≥ych jÍzykÛw úwiata. Wcale nie jest ≥atwo po-
prawnie mÛwiÊ, a tym bardziej bezb≥Ídnie pisaÊ po
polsku.

O to, by nauka ta by≥a dla uczniÛw przede wszystkim poøytecz-
na, bo potrzebna w codziennym øyciu, ale takøe przyjemna, dbajπ
nauczyciele poloniúci Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II w Kolbu-
szowej. Tradycjπ naszej szko≥y sta≥a siÍ coroczna organizacja kon-
kursu o tytu≥ ÑMISTRZA ORTOGRAFII GMINY KOLBUSZOWAî.
26 marca 2003 r. juø po raz jedenasty do rywalizacji o to zaszczyt-
ne miano stanÍ≥o 21uczniÛw gimnazjÛw naszej gminy wy≥onionych
w eliminacjach szkolnych. Naszpikowane trudnoúciami i pu≥apka-
mi ortograficznymi dyktando sta≥o siÍ dla uczestnikÛw konkursu
prawdziwym wyzwaniem. I trzeba przyznaÊ ñ poradzili sobie z nim
wyúmienicie! Jest to na pewno efekt ich wieloletniej ømudnej pra-
cy i pomocy nauczycieli polonistÛw, ktÛrzy jedno ze ürÛde≥ takiego
sukcesu upatrujπ  w uczniowskim zami≥owaniu do czytania.

Zdobywcπ tegorocznego tytu≥u ÑMISTRZA ORTOGRAFII GMI-
NY KOLBUSZOWAî zosta≥a Agnieszka Krakowska ñ uczennica III
klasy Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II w Kolbuszowej i, jak na
zwyciÍzcÍ przysta≥o,  nie pope≥ni≥a øadnego b≥Ídu ortograficznego.
Drugie miejsce  zajÍ≥a Monika Styga ñ pierwszoklasistka z Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Paw≥a II w Kolbuszowej, trzecie - drugoklasist-
ka z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej ñ Dominika Kulig. WyrÛønie-
nie w konkursie komisja miÍdzyszkolna przyzna≥a Joannie Olszo-
wy ñ uczennicy klasy II Gimnazjum w Kupnie.

W czasach, kiedy wiedza i zdolnoúci nie zawsze sπ w≥aúciwie
doceniane, chcemy promowaÊ szczegÛlnie m≥odzieø, ktÛra znajduje
czas i ochotÍ na naukÍ. Dlatego tym gorÍcej dziÍkujemy fundato-
rowi nagrÛd ñ panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Kolbuszowa.
DziÍki hojnoúci sponsora obdarowaliúmy zwyciÍzcÛw konkursu
encyklopediami multimedialnymi, ktÛre sprawi≥y im wyjπtkowπ
radoúÊ. Wszyscy uczestnicy otrzymali, jak zwykle, pamiπtkowe
dyplomy. Jeszcze raz uda≥o siÍ nam po≥πczyÊ przyjemne z poøytecz-
nym i daÊ naszym uczniom okazjÍ do czerpania satysfakcji z w≥a-
snej pracy i wiedzy.

Organizatorki zmagaÒ ortograficznych ñ podpisane niøej pa-
nie ñ sk≥adajπ serdeczne podziÍkowania wszystkim polonistom, ktÛ-
rzy przygotowali swoich uczniÛw do konkursu. ZwyciÍzcom gratu-
lujemy, a chÍtnych zapraszamy za rok.

Halina Snopkowska
 Dorota Bia≥ek, Anna Januszek
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Z obrad Rady Miejskiej
25 kwietnia odby≥a br. siÍ odby≥a

siÍ VIII sesja IV kadencji Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej.

Porzπdek obrad obejmowa≥ miÍdzy in-
nymi: przyjÍcie sprawozdania Burmistrza
Miasta i Gminy Kolbuszowa z dzia≥alnoúci
finansowej za rok 2002 i udzielenie absolu-
torium, zmiany w budøecie, wybÛr Prezesa,
Zarzπdu i Prezydium rady Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu-
szowej, sprawy rolnictwa i obszarÛw wiej-
skich, podzia≥ Kolbuszowej na obwody do
g≥osowania w czerwcowym referendum.

Na poczπtku Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kolbuszowa poinformowa≥ RadÍ Miejskπ
o swojej dzia≥alnoúci od ostatniej sesji.

NastÍpnie Przewodniczπcy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta w Kolbuszowej
Jan Fryc poinformowa≥, øe Komisja po do-
k≥adnej analizie sprawozdania z wykona-
nia budøetu podjÍ≥a jednog≥oúnie uchwa≥Í
o wystπpieniu z wnioskiem do Rady o
udzielenie absolutorium i przyjÍcie spra-
wozdania z wykonania budøetu. RÛwnieø
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszo-
wie po rozpatrzeniu sprawozdania z wyko-
nania budøetu za rok 2002 pozytywnie za-
opiniowa≥a wniosek o udzielenie Burmi-
strzowi MiG Kolbuszowa absolutorium.

RealizacjÍ budøetu za rok 2002 po
stronie dochodÛw omÛwi≥ Skarbnik MiG
Kolbuszowa Stanis≥aw Zuber, natomiast
wydatki przedstawi≥ Burmistrz Zbigniew
Chmielowiec. Po wys≥uchaniu sprawozda-
nia Rada Miejska w Kolbuszowej podjÍ≥a
jednog≥oúnie uchwa≥Í o przyjÍciu sprawoz-
dania z dzia≥alnoúci finansowej za 2002 rok

oraz o udzieleniu absolutorium Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Po podjÍciu uchwa≥y w sprawie zmian
w budøecie Miasta i Gminy Kolbuszowa
przystπpiono do wyboru organÛw Fundacji
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. W
pierwszej kolejnoúci Rada Miejska przystπ-
pi≥a do wyboru Prezesa Fundacji. Wysta-
wiono dwie kandydatury: Stanis≥awa Ma-
zura oraz JÛzefa Kardysia. Stosunkiem g≥o-
sÛw 13 do 7 nowym Prezesem Fundacji na
rzecz Kultury Fizycznej i Sportu zosta≥ Sta-
nis≥aw Mazur. NastÍpnie przystπpiono do
wyboru cz≥onkÛw Zarzπdu Fundacji, ktÛry-
mi zostali wybrani: Zenona Chodorowska,
Jan Fryc, Kazimierz Guzior i Wies≥aw Ha-
raf. Ostatnim etapem wyborÛw do organÛw
Fundacji by≥ wybÛr cz≥onkÛw Prezydium.
W wyniku przeprowadzonego g≥osowania w
sk≥ad Prezydium weszli: Stanis≥aw Kardyú,
Miros≥aw Karkut, Grzegorz Romaniuk, Bo-
gus≥aw Rychlicki, Jan Stobierski, Krzysz-
tof Wilk i Ewa WÛjcicka.

NastÍpnie informacje na temat stanu
rolnictwa w naszej gminie przedstawi≥ JÛ-
zef Jakubczyk ñ Przewodniczπcy Komisji
Rolnictwa Rady Miejskiej w Kolbuszowej,
natomiast Barbara Bochniarz ñ Sekretarz
Gminy przedstawi≥a projekt uchwa≥y w
sprawie utworzenia obwodÛw do g≥osowa-
nia w Mieúcie i Gminie Kolbuszowa z
uwzglÍdnieniem nowych ulic oraz wniosku
mieszkaÒcÛw Kolbuszowej Dolnej z ulicy
Soko≥owskiej i TyszkiewiczÛw, ktÛrzy bÍdπ
mogli g≥osowaÊ w Obwodzie Nr 1 w Kolbu-
szowej.

K. W.

Informuje siÍ:

Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Chmielowiec

przyjmuje w kaødy wtorek  w godz. do 8.00 - 12.00

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
Jan Wiπcek

przyjmuje w kaødy wtorek w godz. 9.00 - 11.00

Wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej
JÛzef Fryc

przyjmuje w kaødy wtorek  w godz. do 9.00 - 11.00

Urzπd Miasta i Gminy pracuje:
w poniedzia≥ek w godz. 8,00 - 17,00

od wtorku do piπtku w godz. 7,30 - 15,30

Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej
przypomina wszystkim podmiotom gospodar-
czym posiadajπcym zezwolenia na sprzedaø
napojÛw alkoholowych /≥πcznie z piwem/  o
obowiπzku wniesienia II  raty Ñop≥aty za ko-
rzystanie z zezwolenia na sprzedaø napojÛw
alkoholowych za  rok 2003î w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31 maja 2003 r.

Nowe w≥adze
zarzπdu osiedli
w Kolbuszowej
W miesiπcu kwietniu odby≥y siÍ wybory

do ZarzπdÛw Osiedli, w wyniku przeprowadzo-
nych wyborÛw w dniach: 3 kwietnia br. ñ Osie-
dle Nr 1, 8 kwietnia br. ñ Osiedle Nr 2, 10
kwietnia ñ Osiedle Nr 3 wybrano:

Osiedle Nr 1:
1. Kozubal Adam ñ Przewodniczπcy Zarzπdu

Osiedla Nr 1
2. RÛd Kazimierz
3. Kobylarz Adam
4. Blacharz Stanis≥aw
5. Faryniarz Adam
6. Miroú Jerzy
7. Bujak Piotr

Osiedle Nr 2:
1. Chodorowska Zenona ñ Przewodniczπca

Zarzπdu Osiedla Nr 2
2. Kaüimierczak Marian
3. Mazurkiewicz Jan
4. Sochacki Robert
5. Gul Zygmunt
6. Mazurkiewicz Jerzy
7. Wodniak Zbigniew

Osiedle Nr 3:
1. Mazur Stanis≥aw ñ Przewodniczπca Zarzπ-

du Osiedla Nr 3
2. Augustyn Stanis≥aw
3. Lube Weronika
4. Kluk Ryszard
5. Osetek Arkadiusz
6. Puk Henryk
7. Sondej Andrzej

Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
informuje, øe w budynku UrzÍdu Miasta i
Gminy w Kolbuszowej przy ul. ObroÒcÛw Po-
koju 21 zosta≥o usytuowane Gminne Cen-
trum Reagowania.

W Centrum moøna uzyskaÊ informacje o
wystÍpujπcych niebezpiecznych zdarze-
niach na terenie gminy stwarzajπcych za-
groøenie dla zdrowia i øycia mieszkaÒ-
cÛw, koordynacji dzia≥aÒ ratowniczych majπ-
cych na celu zapobieøenie i likwidacjÍ skutkÛw
sytuacji noszπcych znamiona klÍski øywio≥owej,
a takøe jak naleøy siÍ zachowaÊ w czasie nad-
zwyczajnych zagroøeÒ. Na niøej podane nume-
ry do Centrum naleøy zg≥aszaÊ wszystkie in-
formacje o wystπpieniu sytuacji noszπcych za
sobπ zagroøenie dla øycia i zdrowia ludnoúci oraz
úrodowiska naturalnego.

Aktualne numery telefonÛw: 2271-333, fax
2272-939, po godzinach pracy UrzÍdu Miasta i
Gminy ñ telefon dyøurny Komendy PaÒstwowej
Straøy Poøarnej w Kolbuszowej 2271-323.

OG£OSZENIA

K. W.
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4. Warunki rozliczeÒ z uwzglÍdnieniem wyposaøenia nieruchomoúci ìw przyrzπdy i urzπ-
dzenia pomiarowe

IloúÊ dostarczonej wody dla odbiorcy ustala siÍ na podstawie wskazania wodomierza
g≥Ûwnego.

IloúÊ odprowadzonych úciekÛw ustala siÍ na podstawie wskazaÒ urzπdzeÒ pomiaro-
wych. W razie braku urzπdzeÒ pomiarowych iloúÊ odprowadzanych úciekÛw ustala siÍ na
podstawie umowy, jako rÛwnπ iloúci wody pobranej lub okreúlonej w umowie.

W przypadku niesprawnoúci wodomierza g≥Ûwnego rozliczenia dokonuje siÍ ìw opar-
ciu o úrednie uøycie w okresie 6 miesiÍcy przed stwierdzeniem niesprawnoúci wodomierza,
a gdy nie jest to moøliwe ñ na podstawie úredniego zuøycia wody w analogicznym okresie
roku ubieg≥ego lub iloczynu úredniomiesiÍcznego zuøycia wody w roku ubieg≥ym i liczby
miesiÍcy niesprawnoúci wodomierza.

5. Warunki stosowania cen i op≥at
Naleønoúci za zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ i zbiorowe odprowadzenie úciekÛw ustala

siÍ jako iloczyn taryfowych cen i stawek op≥at oraz odpowiadajπcych im iloúci úwiadczo-
nych us≥ug

Odbiorca us≥ug dokonuje zap≥aty za dostarczonπ wodÍ i odprowadzone úcieki w ter-
minie podanym na fakturze VAT

Zak≥ad Wodno - Kanalizacyjny
w Kolbuszowej

UL. PI£SUDSKIEGO 111A, 36-100 KOLBUSZOWA
Og≥asza, øe w okresie od dnia 1 stycznia do 31grudnia 2003r. obowiπzuje na teranie

Miasta i Gminy Kolbuszowa nastÍpujπca taryfa zatwierdzona Uchwa≥π Nr III/20/2002r. Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 12 grudnia 2002 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD 
I ZBIOROWE ODPROWADZENIE åCIEK”W:

l.p. grupa taryfowa wyszczegÛlnienie cena - stawka
odbiorcÛw netto podatek brutto jedn. miary

VAT [7%]

1 2 3 4 5 6 7

1 Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 2,29 0,16 2,45 z≥/m3

dostarczonej wody

2 Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 2,29 0,16 2,45 z≥/m3

dostarczonej wody

3 Gospodarstwa domowe stawka miesiÍczna op≥aty 2,29 0,16 2,45 z≥/punkt
i pozostali odbiorcy abonamentowej poboru

1. Rodzaje prowadzonej dzia≥alnoúci:
Zak≥ad Wodno ñ Kanalizacyjny w Kolbuszowej prowadzi dzia≥alnoúÊ zwiπzanπ ze zbio-
rowym zaopatrzeniem w wodÍ i zbiorowym odprowadzeniem úciekÛw ìw zakresie:
poboru, zakupu, uzdatniania i rozprowadzania wody,
odprowadzania i oczyszczania úciekÛw,

2. Taryfowe grupy odbiorcÛw:
Zaopatrzenie w wodÍ:
grupa I - gospodarstwa domowe
grupa II - pozostali odbiorcy
Odprowadzenie úciekÛw:
grupa I - gospodarstwa domowe
grupa II - pozostali odbiorcy

3. Rodzaje, wysokoúci cen i stawek op≥at:
3.1 Za zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ obowiπzujπ nastÍpujπce wysokoúci cen ìi stawek op≥at.

l.p. grupa taryfowa wyszczegÛlnienie cena - stawka
odbiorcÛw netto podatek brutto jedn. miary

VAT [7%]

1 2 3 4 5 6 7

1 Gospodarstwa cena za 1 m3 1,80 0,13 1,93 z≥/m3

domowe  odprowadzonych úciekÛw

2 Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 2,05 0,14 2,19 z≥/m3

odprowadzonych úciekÛw

3.2 Za zbiorowe odprowadzenie úciekÛw obowiπzujπ nastÍpujπce wysokoúci cen ìi stawek
op≥at.

ZwierzÍta w UE nÍka teø pryszczyca nisz-
czπca ca≥e stada, grypy byd≥a rogatego, ktÛra roz-
przestrzenia siÍ w wielkich fermach b≥yskawicz-
nie os≥abiajπc, a czÍsto i zabijajπc zwierzaki.
Straty sπ olbrzymie. Wzrastajπ tez koszty chowu
zwierzπt. Stosuje siÍ coraz wiÍcej antybiotykÛw
i innych lekarstw. Zarazki, w zwiazku z tym, sπ
coraz bardziej lekoodporne i niebezpieczne.

Tak wiÍc zwierzπta w Unii karmi siÍ
przede wszystkim rÛznego typu odpadkami. Stπd
np. w Wielkiej Brytanii dozwolone jest, aby kar-
ma dla byd≥a zawiera≥a do 25 % kurzego nawo-
zu, ktÛry zawieraÊ ma duøo bia≥ka.

Interesujπ nas tu przede wszystkim mπcz-
ki zwierzÍce. W Unii rozrÛønia siÍ kilka ich ro-
dzajÛw, np.: maczki uzyskiwanej z ca≥ego zwie-
rzÍcia lub z wykorzystaniem tylko jego krwi,
tkanki miÍsnej itp. Zak≥ady przetwÛrcze produ-
kujπce mπczki odøywcze dla zwierzπt hodowla-
nych pozostajπ w wiÍkszoúci w rÍkach prywat-
nych. Tak wiÍc surowcem wyjúciowym mogπ byÊ
rÛwnieø uúpione psy i konie oraz úwinie pad≥e na
døumÍ. Wszystkie zmar≥e zwierzÍta, ktÛre nie
nadajπ siÍ do konsumpcji, przekazywane sπ do
zak≥adÛw utylizacyjnych. Z miazgi tkankowej
usuwa siÍ ≥Ûj. W ten sposÛb uzyskuje siÍ 850 000
ton t≥uszczu, s≥uøπcego do produkcji myd≥a. Po-
zosta≥oúci suszy siÍ, miele na maczkÍ zwierzÍcπ
i dostarcza do przemys≥u produkujπcego tresci-
wπ karmÍ wielosk≥adnikowπ. W ramach dzia≥aÒ
kontrolnych wykryto, øe w jednym z zak≥adÛw
utylizacyjnych ok. 30 % mπczki nie by≥o podda-
ne wymaganej  (wysokiej) temperaturze. Jest
moøliwe, øe ta wyrywkowa kontrola wykry≥a nie-
prawid≥owoúÊ, ktÛra dotyczy wiekszej liczby za-
k≥adÛw przetwÛrczych.

Politycy - euroentuzjaúci wmawiali nam od
lat, øe mamy z≥e rolnictwo, øe powinno byÊ takie
jak w UE. MÛwili, øe 30 % zatrudnionych w rol-
nictwie to dziesiÍciokrotnie za duøo, øe ten sek-
tor gospodarki powinien zatrudniaÊ tak jak w
Unii 3 % ludnoúci. Dziú wiemy, øe siÍ mylπ, øe
prawid≥owo ustawione rolnictwo musi wyglπdaÊ
tak jak nasze, øe tylko takie rolnictwo gwaran-
tuje dobrπ , smacznπ i wysokojakoúciowπ, zdro-
wπ øywnoúÊ. ZachÛd dziú chcia≥by doprowadziÊ
swoje rolnictwo do naszego poziomu. To jednak
jest praktycznie niemoøliwe. Pewnych procesÛw
nie da siÍ tam cofnπÊ. Rolnicy w UE nie bÍdπ
chcieli zmniejszaÊ swoich gospodarstw, bo to spo-
woduje znaczny spadek ich zyskÛw. Nie wiado-
mo zresztπ, czy potrafiπ jeszcze normalnie upra-
wiaÊ ziemiÍ i hodowaÊ zwierzÍta. Ludzie z miast
UE nie bÍdπ chcieli wracaÊ na wieú. Tak wiÍc
tzw. rolnictwo ekologiczne pozostanie nadal mar-
ginesem.

To by≥aby wielka szansa dla Polski. Tylko
my moøemy mieÊ i, to szybko, takie rolnictwo (bo
juø je w zasadzie mamy).

Najpierw jednak powinniúmy obroniÊ siÍ
przed BSE. A zrobiÊ to moøemy tylko w jeden,
zreszta prosty sposÛb - zaprzestaÊ importu kar-
my i zwierzπt i wybiÊ wszystkie te polskie kro-
wy, ktÛre pochodzπ z zagranicy bπdü by≥y kar-
mione importowanπ mπczkπ. Powinniúmy rÛw-
nieø zrezygnowaÊ z technologii "produkcji øyw-
noúci", ktÛrπ podsunÍ≥a nam kiedyú Unia.

Ponadto chroniπc naszych obywateli po-
winniúmy zrezygnowaÊ z importu øywnoúci z za-
granicy (øywnoúÊ z UE moøe do nas trafiÊ w rÛø-
ny sposÛb i za poúrednictwem krajÛw trzecich).

Eurorealista

Unia
Europejska
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Oglπda pan serial ÑNa dobre i na z≥eî?
- Owszem, zdarza mi siÍ.

Moøe to wydawaÊ siÍ úmieszne, ale sπ
osoby, ktÛre porÛwnujπ funkcjonowanie
szpitala w Leúnej GÛrze do szpitala w Kol-
buszowej.

- Cieszy mnie to bardzo, nie mniej jednak
obserwujπc szpital w Leúnej GÛrze moøna za-
uwaøyÊ, øe wiele scen jest tam nierealnych np.
swobodny dostÍp do Oddzia≥u Intensywnej Te-
rapii oraz to, øe ten sam zespÛ≥ lekarzy leczy
wszystko (≥πcznie z przeszczepami organÛw).
My, bÍdπc w szpitalu powiatowym zdajemy
sobie sprawÍ, øe procedury przez nas wyko-
nywane nie mogπ siÍgaÊ poziomu klinicznego.
Staramy siÍ natomiast byÊ szpitalem przyja-
znym dla pacjenta.

Powszechnie krytykowane Kasy Cho-
rych zosta≥y zastπpione przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Co to oznacza dla prze-
ciÍtnego pacjenta?

- W zasadzie niewiele, gdyø tylko zwiÍk-
szenie nak≥adÛw finansowych na S≥uøbÍ Zdro-
wia moøe przynieúÊ wymierne korzyúci dla obu
stron. Jedynym u≥atwieniem dla pacjenta jest
moøliwoúÊ korzystania z dowolnego szpitala
w Polsce niezaleønie od miejsca zamieszkania.
Uprzednio wymagana by≥a promesa czyli tzw.
zgoda Kasy. Problem ten jednak do koÒca nie
zosta≥ uregulowany. Likwidacja promes grozi
tym, øe pacjenci mogπ nie uzyskaÊ w takich
przypadkach úwiadczeÒ, bo niby kto, ile i kie-
dy za nie zap≥aci? Fundusz ñ automatycznie?
Z deficytu zaplanowanych úrodkÛw? WiÍk-
szoúÊ zak≥adÛw nie staÊ juø na fundowanie spo-
≥eczeÒstwu bezp≥atnych us≥ug. WiÍksze zmia-
ny mogπ nastπpiÊ w przysz≥oúci, gdyø do koÒ-
ca roku zosta≥ przed≥uøony kontrakt na zasa-
dach dotychczas obowiπzujπcych.

Niekorzystne po≥oøenie kolbuszowskie-
go szpitala pomiÍdzy duøymi, mocnymi
oúrodkami jak RzeszÛw czy Mielec powo-
duje obawy co do jego przysz≥oúci. Czy fak-
tycznie to zagroøenie jest aø tak duøe?

- Niestety nie jest ≥atwo funkcjonowaÊ
czyli zdobywaÊ pacjenta w tak niekorzystnym
po≥oøeniu i w mieúcie liczπcym zaledwie 10 000
mieszkaÒcÛw. Ograniczone moøliwoúci finan-
sowe powiatu nie sprzyjajπ rozwojowi nasze-
go szpitala, gdyø jak dotychczas nasz SP ZOZ
bazuje jedynie na úrodkach wypracowanych z
NFZ. Z doniesieÒ medialnych wiadomym jest,
øe wiele jednostek S≥uøby Zdrowia zakup nie-
zbÍdnego sprzÍtu medycznego, remontÛw i
modernizacji czy inwestycji ceduje na organ

Miêdzy Mielcem a Rzeszowem
Ze Zbigniewem Strzelczykiem, dyrektorem SP ZOZ w Kolbuszo-
wej, rozmawia Marcin Mazur

za≥oøycielski czyli Starostwo. Jedynym na-
szym ürÛd≥em finansowania jest jak dotychczas
NFZ, ktÛry p≥aci dopiero po korekcie za wy-
konane us≥ugi medyczne. Innymi s≥owy ñ ile
us≥ug medycznych wypracujemy, na tyle úrod-
kÛw moøemy liczyÊ. W chwili obecnej funkcjo-
nowanie jednostek s≥uøby zdrowia polega na
przeciπgniÍciu Ñzbyt krÛtkiej ko≥dryî na swoja
stronÍ.  Jeøeli jeden z sπsiadujπcych ze sobπ
szpitali wypracuje wiÍcej us≥ug medycznych,
drugi niestety wypracuje ich mniej, gdyø tak
pacjentÛw jak i úrodkÛw z funduszu jest ogra-
niczona iloúÊ i jak nam wszystkim wiadomo nie
bÍdzie ich wiÍcej. Musimy wiec tak poruszaÊ
siÍ na rynku us≥ug medycznych, aby przys≥o-
wiowa Ñko≥draî znalaz≥a siÍ po naszej stronie,
a nie zawsze jest to moøliwe. Brak úrodkÛw fi-
nansowych na funkcjonowanie S≥uøby Zdro-
wia w Polsce wymusza takπ restrukturyzacjÍ
jednostek, ktÛra w konsekwencji doprowadzi
do dopasowania wielkoúci jednostki do obs≥u-
giwanego terenu. Niestety ca≥y system finan-
sowania Ochrony Zdrowia dzia≥a juø chyba na
zasadzie: Ñratuj siÍ kto moøeî. Jak tak dalej
pÛjdzie i tempo spadkÛw przychodÛw ze sk≥a-
dek siÍ utrzyma ñ NFZ moøe nawet siÍ zbilan-
suje, ale Zak≥ady Opieki Zdrowotnej bÍdπ bez
szans. Gorzkπ satysfakcjπ cieszyÊ siÍ bÍdπ ci,
ktÛrzy od lat powtarzajπ, øe im wiÍkszy fiska-
lizm w paÒstwie, tym mniejsze przychody z
publicznych danin.

RÛwnieø co pewien czas pojawiajπ siÍ
pog≥oski o prywatyzacji czy teø likwidacji
Wiejskich OúrodkÛw Zdrowia?

- Nigdy nie by≥em inicjatorem prywaty-
zacji a mÛwiπc o likwidacji mieliúmy na uwa-
dze tylko ≥πczenie oúrodkÛw zdrowia celem ich
ekonomizacji. Owszem tematy prywatyzacji
poruszane sπ przez cz≥onkÛw powiatowej Ko-
misji Zdrowia i Rady Spo≥ecznej SP ZOZ, na-
tomiast dyrekcja SP ZOZ nie podjÍ≥a w tym
kierunku øadnych krokÛw, gdyø prywatyzacja
POZ w konsekwencji musi doprowadziÊ do
≥πczenia a wiÍc i likwidacji niektÛrych oúrod-
kÛw zdrowia.

Jaka jest naprawdÍ kondycja kolbu-
szowskiego SP ZOZ?

- Kondycja finansowa naszego zak≥adu
by≥a ostatnio przedmiotem badania Biura
Us≥ug Finansowo ñ KsiÍgowych i Ekspertyz w
Rzeszowie za rok 2002. Wykazano, øe mimo
straty za rok 2002 i ukszta≥towania siÍ wskaü-
nikÛw rentownoúci na poziomie ujemnym oraz
nieznacznie pogorszonych wskaünikach pokry-
cia aktywÛw trwa≥ych funduszami w≥asnymi,
wykazane wskaüniki jak teø  wyniki przepro-

wadzonego badania nie stwarzajπ zagroøenia
w kontynuacji dzia≥alnoúci w roku 2003. W
podsumowaniu wynikÛw badania stwierdzo-
no, øe kontynuowanie dzia≥alnoúci jednostki na
dzieÒ sporzπdzania raportu nie jest zagroøo-
ne. Podsumowaniem rezultatu badania jest
opinia Ñbez zastrzeøeÒî stanowiπca odrÍbny
dokument. Moøna wiÍc úmia≥o powiedzieÊ, øe
na tle tragicznej sytuacji Krajowej S≥uøby Zdro-
wia nasz zak≥ad ma siÍ nie najgorzej.

Od czasu do czasu w ÑNowinachî po-
jawiajπ siÍ artyku≥y, ktÛre przedstawia-
jπ kolbuszowski ZOZ od z≥ej strony. Ostat-
ni przyk≥ad to artyku≥ o Ñkaretce widmoî...

- Najwyraüniej gazeta ta nie naleøy do
grona naszych przyjaciÛ≥. SprawÍ tÍ bada≥a
Prokuratura Rejonowa i niedopatrzywszy siÍ
w naszym dzia≥aniu øadnych nieprawid≥owo-
úci zwiπzanych z wykorzystaniem úrodkÛw fi-
nansowych pozyskanych z PRKCH, odmÛwi-
≥a wszczÍcia postÍpowania. Sprawa zosta≥a ca≥-
kowicie wyjaúniona.

Czy ma pan jakieú plany dotyczπce
przetrwania na rynku us≥ug medycznych
w tak trudnych dla S≥uøby Zdrowia cza-
sach?

- Oczywistym jest, øe aby utrzymaÊ siÍ na
rynku us≥ug medycznych musimy podjπÊ wie-
le, niejednokrotnie niepopularnych dzia≥aÒ,
mam tu na myúli nie tyle zwalnianie pracow-
nikÛw, bo to by≥oby najprostsze, lecz dzia≥ania
takie, ktÛre spowodujπ obniøenie kosztÛw
funkcjonowania tych oddzia≥Ûw i dzia≥Ûw ktÛ-
re nie sπ w stanie zbilansowaÊ siÍ na rynku
us≥ug medycznych nie tylko z powodu nie-
zmiernie nisko op≥acanych procedur przez

cd. na str. 9

Nie wiadomo jak d≥ugo dyr. Strzelczykowi uda
siÍ utrzymaÊ kolbuszowski ZOZ bez zwolnieÒ
pracownikÛw.   Fot. B. Popek
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SesjÍ Ñabsolutoryjnπî Rady Powiatu w
Kolbuszowej w dniu 16 kwietnia br. otwo-
rzy≥ i prowadzi≥ jak zwykle przewodniczπ-
cy JÛzef Kardyú, w towarzystwie obu swo-
ich zastÍpcÛw Stefana Orzecha i Andrzeja
Wojnasa. W sesji uczestniczy≥o 17 radnych,
oraz cz≥onkowie Zarzπdu Powiatu, pracow-
nicy Starostwa, dyrektorzy jednostek pod-
leg≥ych i niektÛrzy zaproszeni goúcie.

 Z prac Zarzπdu Powiatu
 Po dokonaniu drobnej zmiany w 15 ñ

punktowym porzπdku obrad i przyjÍciu
protoko≥u z poprzedniej sesji, radni wys≥u-
chali informacji starosty Bogdana Romaniu-
ka o pracy Zarzπdu w okresie od ostatniej
sesji. WúrÛd wielu spraw ktÛrymi zajmowa≥
siÍ Zarzπd by≥o m. in. podjÍcie decyzji o
przekazaniu w uøyczenie Podkarpackiej
Izbie Rolniczej w Boguchwale lokalu w bu-
dynku Starostwa (Nr pokoju 221 A). Biuro
Izby ma byÊ czynne dwa razy w tygodniu,
we wtorki i czwartki. Oddano rÛwnieø w
najem pomieszczenie dla podkarpackiego
wojewÛdzkiego inspektora Inspekcji Ochro-
ny Roúlin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Analizujπc funkcjonowanie gospodar-
stwa pomocniczego przy Zespole SzkÛ≥ Rol-
niczych w Weryni Zarzπd Powiatu, ze
wzglÍdu na niew≥aúciwe efekty gospodaro-
wania tego gospodarstwa zobowiπza≥ dy-
rektora Kubisia do podjÍcia dzia≥aÒ w kie-
runku jego likwidacji. Z wnioskiem o prze-
kazanie w uøytkowanie na 10 lat gruntÛw,
budynkÛw i sprzÍtu pod potrzeby gospo-
darstwa rolnego wystπpi≥ Uniwersytet Rze-
szowski. Zobowiπza≥ siÍ przy tym do przy-
jÍcia uczniÛw szko≥y na praktyki zawodo-
we.

Na poczπtku kwietnia Zarzπd  udzieli≥
dotacji dla StowarzyszeÒ: Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepe≥nosprawnym w
Kolbuszowej ñ 2.000 z≥., Stowarzyszenie na
rzecz Kobiet Poszukujπcych Pracy ÑVICTO-
RIAî w Rzeszowie 1.500 z≥., Klub Motoro-
wy Ratownictwa Drogowego ÑNILî w Kol-
buszowej ñ 2.000 z≥., Stowarzyszenie Roz-
woju Kultury, Sportu i Turystyki w Powie-
cie Kolbuszowskim ÑJaskÛ≥kaî ñ 2.000 z≥.,

VII sesja Rady Powiatu
Uczniowski Klub Sportowy ÑKrokodylî w
Kolbuszowej ñ 1.000 z≥.

W zwiπzku z utworzeniem przez RadÍ
Powiatu jednostki organizacyjnej ZespÛ≥ do
Spraw Orzekania o Niepe≥nosprawnoúci,
Zarzπd powierzy≥ pe≥nienie obowiπzkÛw
kierownika na okres 1 roku pani Eløbiecie
Kwaúnik.

Absolutorium dla Zarzπdu
PodjÍcie uchwa≥y w sprawie udziele-

nia absolutorium dla Zarzπdu Powiatu po-
przedzi≥y: Sprawozdanie skarbnika powia-
tu Ma≥gorzaty Letniowskiej z wykonania
budøetu za 2002 r., odczytanie uchwa≥y Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie opinii o wyko-
naniu budøetu, odczytanie uchwa≥ Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
oraz odczytanie wniosku Komisji Rewizyj-
nej do Rady o udzielenie Zarzπdowi abso-
lutorium. Za uchwa≥π w sprawie udziele-
nia absolutorium g≥osowa≥o 17 radnych,
przeciw ñ 0, wstrzymujπcych siÍ ñ 0 g≥osÛw.
Absolutorium dla Zarzπdu zosta≥o wiÍc
udzielone jednog≥oúnie.

W tym miejscu warto przypomnieÊ, øe
jeszcze rok temu na sesji w dniu 29 kwiet-
nia za udzieleniem absolutorium dla Zarzπ-
du kierowanego przez innego starostÍ g≥o-
sowa≥o zaledwie 9 radnych, 14 ñ przeciw, 4
g≥osy wstrzymujπce.

Powiat a programy unijne
Wies≥aw Walat ñ pracownik do spraw

integracji europejskiej przedstawi≥ radnym
stanowisko Zarzπdu Powiatu w sprawie do-
stÍpu do procedur programÛw pomoco-
wych z Unii Europejskiej.  Podczas dysku-
sji radna W≥adys≥awa RutczyÒska prosi≥a o
przekazanie wiÍcej informacji na temat moø-
liwoúci korzystania z unijnych programÛw
do UrzÍdu Pracy, øeby bezrobotni chcπcy
hodowaÊ np. strusie wiedzieli jak moøna z
nich korzystaÊ. Radny Krzysztof Wrona pro-
si≥ m. in. o wyjaúnienie dlaczego we wnio-
sku z≥oøonym do Banku ProjektÛw Woje-
wÛdztwa Podkarpackiego na modernizacje
drÛg powiatowych jest ujÍte 70 km zamiast
80. Odpowiadajπc Starosta stwierdzi≥, iø -

mÛwi≥ o oko≥o 80 km, a poniewaø wÛjtowie
i burmistrz dodatkowo zadeklarowali, øe
30% pokryjπ ze swoich budøetÛw moøe oka-
zaÊ siÍ, øe zamiast 70 ñ 80 km moøe byÊ 100
km. W chwili obecnej jest z≥oøony jeden
duøy wniosek na drogi. Przy przewidywa-
nym budøecie na lata nastÍpne nie staÊ po-
wiatu na sk≥adanie innych wiÍkszych wnio-
skÛw.

Ochrona årodowiska
w wojewÛdztwie

W siÛdmym punkcie obrad radni wy-
s≥uchali sprawozdania dyrektora Zarzπdu
DrÛg Powiatowych Eugeniusza Szczebiwil-
ka z zimowego utrzymania drÛg w powie-
cie i zamierzeÒ na okres letni w zakresie po-
prawy stanu drÛg. (Informacje zawarte w
tym sprawozdaniu opublikowaliúmy w po-
przednim numerze ÑPrzeglπduî).

Dalej radni wys≥uchali informacji Wo-
jewÛdzkiego Inspektora Ochrony årodowi-
ska o stanie úrodowiska na obszarze woje-
wÛdztwa podkarpackiego, ktÛrπ przedsta-
wi≥ kierownik Wydzia≥u Ochrony årodowi-
ska w Starostwie Grzegorz ZiemiaÒski. Z
informacji tych moøna siÍ by≥o dowiedzieÊ
m.in. iø w skali wojewÛdztwa emisja zanie-
czyszczeÒ ñ py≥Ûw do powietrza wynosi 5,2
tysiÍcy megagramÛw (megagram tj. 1 tona),
co stanowi 2,7 % emisji py≥Ûw w skali kra-
ju. Emisja gazÛw 2,5 mln ton, tj. 1,2% w skali
kraju. W 2001 roku wytworzono oko≥o
2.200.000 ton odpadÛw przemys≥owych.
IloúÊ odpadÛw znacznie wzrasta. Nadal
duøy problem stanowi zagospodarowanie
odpadÛw azbestowych.

PodjÍcie uchwa≥
Na proúbÍ dyr. Zespo≥u SzkÛ≥ Rolni-

czych w Weryni Rada Powiatu podjÍ≥a
uchwa≥Í o przekszta≥ceniu trzyletniej szko-
≥y ponadpodstawowej w dwu  i trzyletniπ
szko≥Í ponadgimnazjalnπ.

Kolejne podjÍte uchwa≥y dotyczy≥y
wyposaøenia Centrum Kszta≥cenia Prak-
tycznego oraz uchwalenia ÑPowiatowego
programu dzia≥aÒ na rzecz osÛb niepe≥no-
sprawnychî na lata 2003 ñ 2006. G≥Ûwne cele
i za≥oøenia tego programu to zebranie jak

Wed≥ug radnego Stefana Wrzaska plantacje ro-
úlin energetycznych mogπ daÊ pracÍ i pieniπdze
wielu rolnikom powiatu kolbuszowskiego.

Bardzo trudna, wyczerpujπca i jakøe odpowiedzialna praca Zarzπdu Powiatu zosta≥a przez radnych
doceniona. Absolutorium jednog≥oúnie. Fot. B. Popek
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najpe≥niejszej informacji o osobach niepe≥-
nosprawnych.

Realizujπc 13 punkt obrad Rada prze-
dyskutowa≥a, nastÍpnie uchwali≥a stanowi-
sko w sprawie przywrÛcenia pasaøerskiego
ruchu kolejowego na linii Nr 71 relacji Rze-
szÛw ñ Tarnobrzeg. Wczeúniej podobne sta-
nowiska podjÍ≥y gminy Kolbuszowa i Nowa
DÍba.

W formie ciekawostki warto podaÊ, øe
Zarzπd WojewÛdztwa Podkarpackiego (Sej-
miku) w imieniu jednostek samorzπdowych
wojewÛdztwa zwrÛci≥ siÍ do Ministra Infra-
struktury o nieodp≥atne przekazanie linii
kolejowej RzeszÛw ñ Tarnobrzeg na rzecz
zainteresowanych samorzπdÛw lokalnych w
celu wykonywania na tej linii przewozÛw
pasaøerskich.  W lutym br. Ministerstwo
(Departament Kolejnictwa) przes≥a≥o odpo-
wiedü negatywnπ uzasadniajπc, øe jest to li-
nia znaczenia paÒstwowego ze wzglÍdÛw
obronnych. W zwiπzku z tym podjÍto sze-
reg dzia≥aÒ majπcych na celu zmianÍ paÒ-
stwowego statusu linii na lokalny. Nie wy-
klucza to jednak przywrÛcenia ruchu pa-
saøerskiego. Oby tylko nie zabrak≥o pasa-
øerÛw...

O S≥uøbie Zdrowia
W ostatnim 15-tym punkcie obrad rad-

ny W≥adys≥aw Mytych korzystajπc z obec-
noúci dyrektora SP ZOZ Zbigniewa Strzel-
czyka spyta≥ ñ jak zafunkcjonowa≥ Narodo-
wy Fundusz Ochrony Zdrowia w przypad-
ku kolbuszowskiego szpitala, oraz jak siÍ
przedstawia sytuacja Oddzia≥u Ginekolo-
giczno ñ Po≥oøniczego. W odpowiedzi dy-
rektor stwierdzi≥, iø ñ umowy zawarte z
NFOZ sπ identyczne jak z Kasπ Chorych.
Istniejπ jednak pewne obawy, øe moøe byÊ
trudniej. Co naleøa≥oby zrobiÊ aby utrzymaÊ
szpital w Kolbuszowej?  Naleøa≥oby spro-
wadziÊ niepowtarzalnych ludzi, takich ja-
kim by≥ doktor Piela. Po jego odejúciu licz-
ba pacjentÛw dramatycznie spad≥a. Na jego
miejsce ma przyjúÊ doktor Naboøny ñ wice-
ordynator oddzia≥u ginekologii i po≥oønic-
twa szpitala miejskiego w Rzeszowie.

Starosta Romaniuk poprosi≥ o wyja-
únienie radnym sprawy Ñkaretki widmoî o
ktÛrej pisano w ÑNowinachî, oraz o poda-
nie przyczyn odejúcia doktora Sobonia. Od-
noúnie karetki dyrektor Strzelczyk odpar≥ iø
ñ prokuratura po zbadaniu tej sprawy od-
mÛwi≥a wszczÍcia postÍpowania niedo-

szukawszy siÍ øadnych oznak przestÍpstwa,
natomiast jeúli chodzi o doktora Sobonia to od-
szed≥ on na w≥asna proúbÍ do szpitala w Rze-
szowie. Gdy by≥ kierownikiem pogotowia
udzieli≥ zgody na wyjazd swojego pracowni-
ka za granicÍ. Decyzja ta by≥a niezgodna z
prawem i musia≥ ponieúÊ konsekwencje.

Wierzba energetyczna
i topinambur

Radny Stefan Wrzask przedstawi≥ ini-
cjatywÍ zorganizowania na terenie gminy
Cmolas i ca≥ego powiatu uprawy roúlin
energetycznych jakimi sπ wierzba energe-
tyczna i topinambur. Roúliny te jeúli chodzi
o zanieczyszczenie úrodowiska sπ na Ñzeroî.
Emitowany dwutlenek wÍgla jest przez nie
wch≥aniany.  PorÛwnywalnie z 1 ha moøna
wyprodukowaÊ 5 ton wÍgla. Mogπ byÊ sa-
dzone na terenach nizinnych. Naziemna
czÍúÊ topinambura posiada wartoúÊ energe-
tycznπ, zaú podziemna czyli bulwy takøe
wartoúÊ spoøywczπ. Moøna z nich produko-
waÊ np. frytki, susz dla zwierzπt domowych,
úwietne sπ rÛwnieø dla dzikÛw czy úwinio-
dzikÛw z Weryni.

Benedykt Popek

Powiatowy ZespÛ≥ Doradztwa Rolni-
czego w Kolbuszowej, we wspÛ≥pracy z
WODR i Wojewodπ Podkarpackim, w dniu
25 kwietnia br. w auli Starostwa zorganizo-
wa≥ Powiatowπ DebatÍ RolnikÛw nt. ÑPowiat
Kolbuszowski w drodze do Unii Europej-
skiejî. Poprzedzi≥a ona cykl spotkaÒ gmin-
nych i wiejskich z udzia≥em liderÛw spo≥ecz-
noúci lokalnej poúwiÍconych integracji Pol-
ski z Uniπ Europejskπ. By≥a to okazja do prze-
kazania najnowszych informacji dotyczπcych
integracji, oraz wyjaúnienia wielu wπtpliwo-
úci i niejasnoúci.

Tematem wiodπcym by≥y ñ efekty nego-
cjacji warunkÛw integracji dla obszarÛw wiej-
skich i rolnictwa, w tym uproszczony system
dop≥at bezpoúrednich dla rolnikÛw, ktÛry
zosta≥ wynegocjowany, przyjÍty i podpisany
przez rzπd polski w Kopenhadze. Kaødy
uczestnik spotkania otrzyma≥ broszurÍ, oraz
inne materia≥y informujπce o systemie dop≥at.

Powiatowπ DebatÍ RolnikÛw otworzy≥
starosta kolbuszowski Bogdan Romaniuk,

Powiatowa Debata RolnikÛw
zaú prowadzi≥ ja zastÍpca dyr. WojewÛdzkie-
go Oúrodka Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale Krzysztof Kawalec. Po wyk≥adzie
Haliny Sikora z WODR nt. efektÛw negocja-
cji i systemu dop≥at g≥os zabrali goúcie
z Warszawy, m. in. wiceminister finansÛw
Piotr Sawicki, oraz dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej i Rolnictwa Jerzy Indra.
WúrÛd ok. 80 uczestnikÛw Debaty ñ rolnikÛw
z terenu powiatu, samorzπdowcÛw, pracow-
nikÛw instytucji pracujπcych na rzecz rolnic-
twa, firm przetwÛrstwa rolno ñ spoøywcze-
go i uczniÛw starszych klas ZSE-A w Weryni
ñ nie zabrak≥o oczywiúcie g≥Ûwnego organi-
zatora, czyli kierownika Powiatowego Ze-
spo≥u Doradztwa Rolniczego Aleksandra
Szafrana, jak rÛwnieø kierownika oddzia≥u
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Jana Gorzelanego, oraz
prezesa SpÛ≥dzielni ÑP≥ugî w Kolbuszowej
Jana Suskiego.

Marcin Mazur

NFZ, ale rÛwnieø przez wprowadzenie w 2001 roku ustawy Ñ203î (bez
pokrycia) dotyczπcej podwyøszania wynagrodzeÒ, ktÛrej skutki finan-
sowe w kaødym kolejnym roku sπ coraz wiÍksze. Øaden z zak≥adÛw
publicznych, ktÛrych ustawa ta dotyczy nie jest w stanie prawid≥owo
funkcjonowaÊ z takim obciπøeniem.

ProszÍ nam moøe jeszcze powiedzieÊ jak siÍ panu uk≥ada
wspÛ≥praca z panem Starostπ?

- Nie chcÍ zapeszaÊ, ale gdy bÍdzie tak dalej, widzÍ szansÍ prze-
trwania naszej jednostki. Pan Starosta s≥uøbÍ zdrowia traktuje prioryte-
towo. Zdecydowanie opowiada siÍ za utrzymaniem maksymalnej licz-
by miejsc pracy oraz pe≥nej stabilizacji. Oczywiúcie rozumie koniecz-
noúÊ niektÛrych zmian nieodzownych dla dalszego funkcjonowa-
nia szpitala i co bardzo istotne ñ juø pomaga w inwestycjach, re-
montach itp.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.

cd. ze str. 7

Miêdzy Mielcem a Rzeszowem Wiceprzewodniczπcemu Rady Powiatu
w Kolbuszowej

Stefanowi ORZECHOWI
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia z powodu

úmierci

MAMY
 sk≥adajπ

Przewodniczπcy Rady Starosta Kolbuszowski
JÛzef Kardyú Bogdan Romaniuk

Wiceminister Sawicki podczas debaty w Staro-
stwie. Fot. B. Popek
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- Trzy lata temu Stanis≥aw SkowroÒski Ûw-
czesny naczelnik OSP w Kolbuszowej Dolnej spo-
tka≥ siÍ ze mnπ i powiedzia≥, øe dobrze by≥oby øeby
w úwiÍto straøakÛw podejúÊ na cmentarz, zapaliÊ
znicz, z≥oøyÊ kwiaty przy pomniku upamiÍtniajπ-
cym odesz≥ych straøakÛw z miasta, gminy i powia-
tu. On podsunπ≥ pierwszπ myúl postawienia tego
obelisku. W roku ubieg≥ym, na posiedzeniu prezy-
dium Zarzπdu Powiatowego Zwiπzku OSP RP po-
ruszy≥em tπ sprawÍ. Spodoba≥o siÍ i zabraliúmy siÍ
do roboty ñ mÛwi dziú z zadowoleniem Stani-
s≥aw Kosiorowski prezes Zarzπdu Powiato-
wego OSP, koordynator prac.

Projekt obelisku wykona≥ nieodp≥atnie
architekt kolbuszowski Adam Kardyú, zaú
g≥Ûwne jego elementy z rÛønych kolorÛw gra-
nitu, oraz napisy, takøe nieodp≥atnie wyko-
na≥ Kazimierz Rogala z Mielca, w≥aúciciel Za-
k≥adu ObrÛbki Kamienia Budowlanego w
Przy≥Íku. Projektantem i wykonawcπ okaza-
≥ego znicza z grubej blachy mosiÍønej by≥ ar-
tysta kowal Kochanowicz z Raniøowa.

W dniu 3 maja br. w przeddzieÒ åw. Flo-
riana odby≥o siÍ uroczyste ods≥oniÍcie i po-

Na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej ods≥oniÍto i poúwiÍ-
cono granitowy obelisk upamiÍtniajπcy straøakÛw ochotniczej i
zawodowej straøy poøarnej, spoczywajπcych na tym cmentarzu
i na cmentarzach powiatu kolbuszowskiego.

PamiÍci druhÛw straøakÛw
úwiÍcenie obelisku. Minutπ ciszy uczczono
straøakÛw, ktÛrzy spoczywajπ na cmentarzu
w Kolbuszowej, oraz innych cmentarzach. Po
przedstawieniu krÛtkiej historii budowy po-
mnika przez prezesa Kosiorowskiego nastπ-
pi≥o jego oficjalne ods≥oniÍcie. Dokonali tego
druhowie: Stanis≥aw SkowroÒski ñ inicjator
budowy, Leopold Machowski ñ prezes OSP
z Kolbuszowej GÛrnej, Andrzej Dypa ñ naj-
starszy wiekiem cz≥onek OSP, by≥y pracow-
nik PSP w Kolbuszowej. Aktu poúwiÍcenia
obelisku dokona≥ proboszcz parafii farnej ks.
Jan Gut. Jako pierwsi wiπzanki kwiatÛw z≥o-
øyli przedstawiciele samorzπdu powiatowe-
go na czele ze starostπ Bogdanem Romaniu-
kiem, i samorzπdu miejskiego na czele z bur-
mistrzem Zbigniewem Chmielowcem. Na-
stÍpnie kwiaty z≥oøyli m. in. przedstawiciele
Komendy Powiatowej PaÒstwowej Straøy
Poøarnej z komendantem JÛzefem Halatem,
oraz delegacje 15 jednostek OSP z gminy
Kolbuszowa.

Po odegraniu hymnu Zwiπzku OSP RP
przez orkiestrÍ straøackπ zebrani przemasze-

rowali do koúcio≥a na uroczystπ MszÍ åw.
odprawionπ z okazji  úwiπt trzeciego i czwar-
tego maja.

Benedykt Popek

Bardzo duøe zagroøenie poøarowe
stwarzajπ rokrocznie czynnoúci zwiπzane z
wypalaniem pozosta≥oúci roúlinnej. Niefra-
sobliwoúÊ oraz ludzka bezmyúlnoúÊ powo-
duje, øe w wyniku takiego wypalania ule-
gajπ czÍsto zapaleniu pobliskie lasy, altanki
na ogrÛdkach dzia≥kowych a takøe zabudo-
wania gospodarcze. Poøary te niszczπ rodzi-
mπ faunÍ i florÍ. Utrudniajπ, a nawet parali-
øujπ ruch na drogach - co wielokrotnie do-
prowadza do kolizji i wypadkÛw. Zupe≥nym
nieporozumieniem jest przekonanie, øe w
ten sposÛb gleba jest lepiej przygotowana do
pÛüniejszego plonowania. Jest akurat od-
wrotnie! Ziemia wyja≥awia siÍ, zahamowa-
ny zostaje bardzo poøyteczny, naturalny roz-
k≥ad resztek roúlinnych. Do atmosfery prze-
dostaje siÍ szereg zwiπzkÛw chemicznych
bÍdπcych truciznami tak dla ludzi jak i zwie-
rzπt. Wypalanie traw wielokrotnie jest przy-
czyna úmierci ludzi.

W bieøπcym roku na terenie powiatu
kolbuszowskiego ogÛ≥em odnotowano 149

PO¯ARY TRAW �
BEZMY�LNO�Æ LUDZKA

poøarÛw w tym 109 poøarÛw traw i 19 poøa-
rÛw lasÛw (stan na dzieÒ 08.05.2003 r.). W
dzia≥aniach tych bra≥o udzia≥ ≥πcznie 181 sa-
mochodÛw oraz 1313 ratownikÛw. £πczne
straty zwiπzane z wypalaniem traw wynio-
s≥y 61,6 tys. z≥otych.

W poniøszej tabeli przedstawiamy zesta-
wienie poøarÛw traw i lasÛw za lata 2000 r. ñ
2003 r. na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Kaødy powinien sobie uúwiadomiÊ, øe
kaødy niepotrzebny wyjazd straøakÛw za-
rÛwno z jednostki PaÒstwowej Straøy Poøar-
nej jak i Jednostek Ochotniczych Straøy Po-
øarnych wiπøe siÍ z duøymi kosztami. Ponad-
to straøacy zajÍci gaszeniem tych poøarÛw
mogπ w porÍ nie zdπøyÊ przynieúÊ pomoc ìi
ratunek przy innych mogπcych w tym cza-
sie powstaÊ niebezpiecznych zdarzeniach.
Informujπc o powyøszym apelujemy do
mieszkaÒcÛw o zaprzestanie wypalania su-
chych traw i innej roúlinnoúci.

m≥. kpt. Marcin Wieczerzak

Poøary 2000 r. 2001 r. 2002 r. 01.01. ñ 08.05.
2003 r.

Poøary ogÛ≥em 101 142 151 149

Poøary ìtraw 35 71 90 109

Poøary ìlasÛw 29 25 27 19

Zapraszamy
do wspó³pracy

kulturalnej
Szanowni PaÒstwo,
Od 15 kwietnia 2003r. Powiatowe Centrum

Kultury w Kolbuszowej ma swoja siedzibÍ
w Starostwie Powiatowym  w Kolbuszowej przy
ul. 11-go Listopada 10. Biuro Centrum znajduje
siÍ na III piÍtrze w pokoju 414. Telefon 22 75 857,
e-mail: centrum.kultury@interia.pl

Nowa siedziba u≥atwi PaÒstwu kontakt z
pracownikami Centrum. Jak zwykle mamy dla
PaÒstwa propozycje wspÛ≥pracy, wspÛ≥organiza-
cji imprez kulturalnych, spotkaÒ, odczytÛw, kon-
certÛw, øyciu kulturalnym regionu i úwiata.
WspÛ≥organizujπc i dofinansowujπc imprezy kul-
turalne w≥πczamy siÍ i s≥uøymy pomocπ w za-
kresie kultury i sztuki. Uczestniczπc w spotka-
niach organizowanych przez Centrum macie
PaÒstwo okazjÍ spotkaÊ siÍ z ciekawymi ludü-
mi, nawiπzaÊ nowe kontakty i zaistnieÊ poza gra-
nicami naszego powiatu. Swojπ twÛrczoúciπ
moøecie siÍ PaÒstwo podzieliÊ wystawiajπc swo-
je prace w nowo powsta≥ej Galerii Centrum Kul-
tury i Sztuki w Starostwie Powiatowym w Kol-
buszowej.

Juø dziú serdecznie zapraszamy na spotka-
nie z Krzysztofem Miklaszewskim w dniu 16
maja 2003r. o godzinie 18:00 /sala 220/- auto-
rem ksiπøki pt. ,,Kantor od kuchniî oraz dyrek-
torem artystycznym NURT-u. Dyskusja bÍdzie
po≥πczona z projekcjπ nagrodzonych filmÛw do-
kumentalnych NURT ñ tj. OgÛlnopolskiego Nie-
zaleønego Przeglπdu Form Dokumentalnych z
Kieleckiego Centrum Kultury.

Katarzyna Cesarz
Dyrektor Powiatowego Centrum

Kultury w Kolbuszowej

Ods≥oniÍty obelisk znajduje siÍ w bocznej alei
cmentarza, naprzeciw studni.
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W ostatnich miesiπcach wasz Oúrodek
Doradztwa Rolniczego odby≥ kilkadzie-
siπt spotkaÒ z rolnikami na terenie po-
wiatu kolbuszowskiego. Zapytam wprost.
Czy te informacje ktÛre przekazujecie rol-
nikom majπ charakter merytoryczny, czy
charakter rzπdowej propagandy wybor-
czej przed referendum?

- Jesteúmy s≥uøbπ rzπdowπ, jesteúmy wiÍc
zobligowani do przekazywania informacji dla
nas dostÍpnych poprzez oúrodki wojewÛdzkie
i centra doradztwa rolniczego. Nas jednak nie
interesuje propaganda wyborcza jak pan to
okreúli≥. My przekazujemy konkretne informa-
cje na temat negocjacji i systemu dop≥at. Sπ to
informacje prawdziwe bo zapisane w trakta-
cie akcesyjnym. Rzπd polski 16 kwietnia w
Kopenhadze podpisa≥ ten dokument i to siÍ juø
sta≥o, bez wzglÍdu na to czy siÍ komuú podo-
ba czy nie. Tam jest duøo stron tego traktatu
.My ograniczamy siÍ do tego co rolnikÛw inte-
resuje najbardziej, czyli dop≥aty bezpoúrednie,
realizacja planÛw rozwoju obszarÛw wiejskich,
úcieøki dostÍpu w tym zakresie, sektorowy pro-
gram operacyjny, ktÛry przewiduje pomoc dla
m≥odych rolnikÛw, producentÛw rolnych. To
powinno trafiÊ do zainteresowanych rolnikÛw
na obszary wiejskie naszego powiatu.

Jak rolnicy odbierajπ przekazywane
przez was informacje podczas organizo-
wanych zebraÒ?

- Po odbyciu kilkudziesiÍciu rÛønego ro-
dzaju zebraÒ, szkoleÒ, moøna przyjπÊ øe doúÊ
spokojnie, przyjazdnie. WiÍkszoúÊ obecnych
chce siÍ zorientowaÊ o co tu chodzi. Natomiast
oko≥o 1/3 rolnikÛw neguje z gÛry wszystko co
jest zwiπzane z Uniπ Europejskπ. NiektÛrzy
negujπ wszystko totalnie. Starajπ siÍ udowod-
niÊ, øe efekty negocjacji sπ nierealne, w prakty-
ce nie bÍdπ realizowane, øe to fa≥sz i ob≥uda,
mÛwiπ øe - Ñkarmicie nas k≥amstwamiî. Stara-
jπ siÍ przeszkodziÊ w przekazaniu informacji
dla innych rolnikÛw, ktÛrych to interesuje. Ge-
neralnie na tych spotkaniach zaleøy, jakie ugru-
powanie ma znacznπ pozycje w danej miejsco-
woúci, czy w danej gminie.

       Co naszych rolnikÛw interesuje
najbardziej w zwiπzku z wejúciem do Unii
Europejskiej?

- Dop≥aty do gospodarstw rolnych. Wy-
negocjowany i podpisany przez rzπd  tzw.
uproszczony system dop≥at bezpoúrednich.

Jakie to bÍdπ te dop≥aty?
- W Polsce bÍdzie obowiπzywa≥ uprosz-

czony system dop≥at bezpoúrednich. Oznacza
to øe rolnicy otrzymajπ dop≥aty, ktÛrych wyso-
koúÊ bÍdzie zaleøeÊ od powierzchni uøytkÛw
rolnych w gospodarstwie i powierzchni niektÛ-
rych upraw. BÍdzie on funkcjonowa≥ przez trzy
lata, od 2004 do 2006 i bÍdzie obejmowa≥ go-
spodarstwa posiadajπce co najmniej 1 hektar
fizyczny (nie przeliczeniowy) powierzchni
uøytkÛw rolnych. ObjÍte nimi bÍdπ: grunty
orne, ≥πki trwa≥e, pastwiska trwa≥e, sady i plan-
tacje wieloletnie. Wymagane bÍdzie jednak,
øeby na dzieÒ 30 czerwca 2003 r. by≥a na tym

Po przystπpieniu Polski do Unii Europejskiej do polskiego rolnictwa i obsza-
rÛw wiejskich w latach 2004 ñ 2006, z budøetu UE trafi oko≥o 7,2 mln Euro  (ok. 29
mld z≥otych). Oznacza to, øe  kaødego roku polska wieú otrzyma ok. 9,6 mld z≥otych.

Ktoú te pieniπdze weümie...
Z Aleksandrem Szafranem ñ kierownikiem Powiatowego Zespo≥u
Doradztwa  Rolniczego w Kolbuszowej ñ rozmawia Benedykt Popek

hektarze  tzw. kultura rolna. Nie bÍdzie wiÍc
dop≥at do od≥ogÛw, nieuøytkÛw, samozalesieÒ,
nieuøytkowanych gruntÛw, nawet jeúli sπ uøyt-
kowane rekreacyjnie.

Na ten system uproszczony sk≥adajπ siÍ
trzy rodzaje dop≥at: Podstawowe, ktÛre otrzy-
majπ wszyscy rolnicy ktÛrzy sπ w≥aúcicielami
gruntÛw rolnych. Dodatkowe, ktÛre otrzyma-
jπ rolnicy posiadajπcy trwa≥e ≥πki i pastwiska,
oraz dodatkowe uzaleønione od posiadanej lub
dzierøawionej powierzchni roúlin dotowanych
w Unii Europejskiej. Otrzymajπ je wiÍc rolnicy
uprawiajπcy zboøe, oleiste, wysokobia≥kowe,
strπczkowe, len i konopie w≥Ûkniste, tytoÒ,
chmiel i ziemniaki skrobiowe. Ciekawostkπ jest,
øe kaødy kto ma trwa≥e uøytki zielone dostanie
dop≥atÍ i nie musi udokumentowaÊ stanu po-
siadania zwierzπt, czyli øe ma krowÍ czy konia.

Jakie to bÍdπ kwoty pieniÍøne?
- Dop≥aty podstawowe, ktÛre otrzymujπ

wszyscy rolnicy majπ wynosiÊ: w 2004 roku ñ
161 z≥. na 1 hektar fizyczny, w 2005 roku ñ 199
z≥., w 2006 roku ñ 238 z≥.  Dop≥aty tzw. dodatko-
we do powierzchni trwa≥ych uøytkÛw zielonych
przy za≥oøeniu maksymalnego wsparcia z bu-
døetu krajowego maja wynosiÊ: w 2004 roku ñ
181 z≥. na 1 hektar, w 2005 roku ñ 225 z≥., w 2006
roku ñ 279 z≥. Natomiast dop≥aty dodatkowe do
powierzchni upraw polowych dotowanych w
Unii Europejskiej (zboøa, oleiste itd.) majπ wy-
nosiÊ: w 2004 roku ñ 281 z≥., w 2005 roku ñ 284
z≥., w 2006 roku ñ 285 z≥. na 1 hektar.

W momencie wejúcia do Unii Europejskiej
bÍdzie uruchomiony rÛwnieø m.in. program
rozwoju obszarÛw wiejskich opracowany przez
Ministerstwo Rolnictwa na lata 2004 ñ 2006.
Chodzi tam o takie sprawy jak zalesianie grun-
tÛw, renty strukturalne, podnoszenie standar-
dÛw sanitarno ñ weterynaryjnych, oraz pomoc
dla gospodarstw, ktÛre nie sπ towarowe, czyli
nie produkujπ na rynek a chcπ zaistnieÊ na ryn-
ku. I tutaj rolnik moøe otrzymaÊ 800 z≥. na 1 ha
powierzchni gospodarstwa rolnego. Z tym, øe
tπ pomoc  moøe uzyskiwaÊ przez 5 lat, i musi
byÊ przeznaczona na modernizacjÍ gospodar-
stwa, poprawÍ warunkÛw sanitarnych, maga-
zynowanie obornika, itp.

Czy nasi rolnicy mogπ byÊ pewni, øe te
pieniπdze z dop≥at otrzymajπ?

- Sπ to za≥oøenia wstÍpne, jak siÍ mÛwi
na razie. Dlaczego wstÍpne? Poniewaø wiado-
mo, øe w tym systemie uproszczonym sπ prze-
widziane dop≥aty z budøetu unijnego i z bu-
døetu krajowego. I ca≥y czas chodzi o to, czy
budøet krajowy bÍdzie w stanie wyasygnowaÊ
wysokie kwoty na te dop≥aty rolnikom w
pierwszych latach cz≥onkostwa. Podczas ostat-
niej konferencji, ktÛra odby≥a siÍ w Starostwie
pad≥o pytanie z sali ñ czy bÍdπ zabezpieczone
úrodki z budøetu krajowego na dop≥aty dla rol-
nikÛw. Wiceminister FinansÛw Piotr Sawicki,
ktÛry uczestniczy≥ w tej debacie powiedzia≥, øe
ñ rzπd wszystko bÍdzie robi≥, øeby te úrodki
znaleüÊ. Tyle. To nie zadowoli≥o tam wielu
uczestnikÛw. Czy bÍdπ te úrodki to zobaczy-
my. Na pewno rzπd bÍdzie robi≥ wszystko  øeby
te úrodki znaleüÊ, jeúli bÍdzie widzia≥, øe temu

rolnikowi polskiemu trzeba pomÛc, øeby on by≥
konkurencyjny przy rolniku unijnym.

Wierzymy jednak, øe te pieniπdze na
dop≥aty zarÛwno nasz rzπd, jak i Unia Eu-
ropejska znajdπ. Jakie formalnoúci bÍdzie
musia≥ spe≥niÊ rolnik z powiatu kolbuszow-
skiego øeby te pieniπdze otrzymaÊ?

- Rolnik chcπc otrzymaÊ dop≥aty bezpo-
úrednie, bÍdzie musia≥ z≥oøyÊ odpowiedni
wniosek w biurze oddzia≥u powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Kolbuszowej: Oddzia≥y powiatowe
Agencji bÍdπ realizowaÊ dop≥aty bezpoúrednie
ale i inne p≥atnoúci p≥ynπce z UE, miÍdzy inny-
mi wszystkie úrodki z funduszy pomocowych.

Same wnioski majπ byÊ bardzo uproszczo-
ne. Trzeba bÍdzie wpisaÊ powierzchnie i nume-
ry dzia≥ek, powierzchniÍ ≥πk i pastwisk, oraz
powierzchnie roúlin uprawnionych do dop≥at
dodatkowych (zbÛø, oleistych, itp.). Nie bÍdzie
obowiπzku wpisywania liczby i gatunkÛw ho-
dowanych zwierzπt. Øeby wpisaÊ numery dzia-
≥ek rolnik musi zrobiÊ sobie wyciπgi z geodezji.
Jeúli tych dzia≥ek ma duøo, to bÍdπ koszty. Ter-
min sk≥adania wnioskÛw zosta≥ ustalony do 15
maja 2004 r., zaú pieniπdze majπ trafiÊ do rolni-
ka w listopadzie lub grudniu. Pracownicy Agen-
cji bÍdπ mieÊ czas na weryfikacje wnioskÛw i
wyrywkowe kontrole stanu podanego ze sta-
nem faktycznym gospodarstwa. Rolnik nie
otrzyma pieniÍdzy na rÍkÍ, lecz na konto w ban-
ku. Musi wiÍc za≥oøyÊ sobie konto w najbliø-
szym banku, np. Banku SpÛ≥dzielczym.

Kto bÍdzie mia≥ prawo do dop≥at?
- Uøytkownicy gruntÛw, w≥aúciciele lub

dzierøawcy gospodarstwa rolnego, p≥atnicy
podatku rolnego. Do udokumentowania dzier-
øawy wystarczy zaúwiadczenie z UrzÍdu Gmi-
ny potwierdzajπce fakt uøytkowania gruntÛw.
Nie ma znaczenia czy rolnik jest ubezpieczony
w KRUS, czy w ZUS. Natomiast za gospodar-
stwo rolne uznaje siÍ od 1 ha fizycznego
wzwyø. Dla dzia≥kowiczÛw, poniøej 1 ha do-
p≥at nie bÍdzie. Nie ma okreúlonej gÛrnej gra-
nicy gospodarstwa. Im wiÍksze gospodarstwo,
tym dop≥aty bÍdπ wiÍksze.

Ze wzglÍdu na ograniczona iloúÊ miej-
sca dalsza czÍúÊ wywiadu z kier. Szafranem
m.in. o szansach dla rolnikÛw powiatu kol-
buszowskiego po wejúciu do UE zamieúcimy
w nastÍpnym numerze ÑPrzeglπduî.

Kierownik Szafran stara siÍ rzetelnie i szeroko
informowaÊ o szansach i zagroøeniach dla rol-
nikÛw. Fot. B. Popek
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NA CO FUNDUSZE
Z UNII EUROPEJSKIEJ

DLA FIRM
Od po≥owy bieøπcego roku firmy z Wo-

jewÛdztwa Pokarpackiego, w tym takøe fir-
my majπce swe siedziby na terenie powiatu
kolbuszowskiego, bÍdπ mog≥y skorzystaÊ ze
úrodkÛw pomocowych Unii Europejskiej
przewidzianych w programach PHARE
2001, SAPARD 2001, oraz kilku nowych pro-
gramÛw rzπdowych.

Ze úrodkÛw tych bÍdzie moøna skorzy-
staÊ z bezzwrotnych dotacji, m.in. na:

- budowÍ lub modernizacjÍ zak≥adÛw pro-
dukcyjnych - dotacje od 1 mln do 20 mln
z≥ na firmÍ;

- zakup nowoczesnych urzπdzeÒ techno-
logi ochrony årodowiska {dotacje do 6
mln z≥ na firmÍ):

- budowÍ lub modernizacjÍ zak≥adÛw
przetwÛrstwa miÍsa, mleka, ryb, owo-
cÛw, warzyw - dotacje do 7,1mln z≥ na
firmÍ):

- dzia≥ania inwestycyjne zwiπzane z two-
rzeniem nowych miejsc pracy na wsi -
do 210 tyú. z≥:

- zakupy nowych maszyn i urzπdzeÒ {w
tym komputerÛw i oprogramowania) -
do 100 tyú. euro:

- zakupy samochodÛw ciÍøarowych i au-
tobusÛw dla firm transportowych) - do
100 tyú. euro:

- zakupy mebli sprzÍtu gastronomiczne-
go (firmy gastronomiczne i hotelarskie)
- do 100 tyú. euro:

-  inwestycje w zakresie dzia≥alnoúci in-
nowacyjnej - do 75 tyú. euro na firmÍ:

- rozpoczÍcie dzia≥alnoúci innowacyjnej -
do 45 tyú. euro na Ñm≥odπî firmÍ:

- przygotowanie i wdroøenie systemÛw
jakoúci - do 10 tyú euro + 15 tyú. z≥ na
firmÍ:

- doradztwo i zakup wyposaøenia z za-
kresu bhp - do 54 tyú. euro na firmÍ:

- dzia≥ania z zakresu promocji zagranicz-
nej - do 10 tyú. euro na firmÍ:

- wspÛlne dzia≥ania handlowe firm pro-
dukcyjnych - do 170 tyú. z≥

- wspÛlne dzia≥ania handlowe za granicπ
- do 1 mln z≥ na grupÍ firm:

- pozyskanie finansowania - do 15 tyú.
euro na firmÍ:

- na wspÛlnπ ofertÍ w zakresie zamÛwieÒ
publicznych - do 20 tyú. z≥:

- na konsolidacjÍ firm - do 60 tyú. z≥
SzczegÛ≥owe informacje wymagajπ

otwarcia stron internetowych zwiπzanych z
wyøej wymienionymi programami PFARE
2001, sapard 2001. Ze wzglÍdu na znacznπ
ich iloúÊ podajemy tylko podstawowe stro-
ny mÛwiπce o tych programach:
www.ukie.gor.pl, www. infoeuropa.gor.pl,
www. armir.gor.pl, www. minrol.gor.pl

Ponadto nowe przepisy regulujπ przy-
znawanie preferencyjnych poøyczek do 2
mln z≥ na firmÍ.

W dniach 1 - 8 maja Miasto i Gmina Kol-
buszowa oraz Powiat Kolbuszowski goúci≥y de-
legacje zagranicznych w≥adz lokalnych wraz z
m≥odzieøπ. Byli to: VÈronique Geffroy, wicemer
PloÎrmel ñ Francja, Peter Sommer, burmistrz
Apensen ñ Niemcy, Stella Meade, burmistrz
Cobh ñ Irlandia, JÛzef Kalavsky, prednosta Le-
voczy ñ S≥owacja. WziÍli oni udzia≥ w spotka-
niu pod has≥em: ÑByÊ obywatelem Europy jutra
ñ obywatelskoúÊ w zjednoczonej Europieî.

 ByÊ obywatelem Europy jutra

W piπtek 2 maja m≥odzi Europejczycy z
Francji wziÍli udzia≥ w debacie o Unii Europej-
skiej jaka odby≥a siÍ w Miejskim Domu Kultury.
M≥odzi Francuzi uczestniczπcy w debacie opo-
wiadali o korzyúciach p≥ynπcych z przynaleø-
noúci do Unii Europejskiej o ≥atwiejszym poru-
szaniu siÍ po zjednoczonej Europie i pos≥ugiwa-
niu siÍ wspÛlnπ walutπ. MÛwili rÛwnieø, øe w
Unii Europejskiej naleøy zachowaÊ swe dziedzic-
two kulturowe. Sami o sobie mÛwiπ, øe najpierw
sπ BretoÒczykami, a dopiero potem Francuza-
mi i Europejczykami.

Uczniowie z Liceum Rolniczego ÑLa To-
ucheî w PloÎrmel opowiadali o sprawach zwiπ-
zanych z rolnictwem i edukacjπ, odpowiadali na
pytania, jakie zadawa≥a kolbuszowska m≥odzieø.
DebatÍ uúwietni≥y wystÍpy m≥odzieøy z Zespo-
≥u SzkÛ≥ Technicznych i Zespo≥u SzkÛ≥ Agrotech-
niczno ñ Ekonomicznych.

Po po≥udniu na stadionie sportowym w
Kolbuszowej odby≥ siÍ ÑEurofestynî, na ktÛrym
nasi zagraniczni goúcie zaprezentowali swojπ

kulturÍ. Burmistrzowie z Apensen, Cobh i
PloÎrmel zachÍcali wszystkich w swoich prze-
mÛwieniach do przystπpienia Polski do Unii
Europejskiej. Podczas Eurofestynu dzia≥a≥ Punkt
Informacji Europejskiej, gdzie obok naszych eks-
pertÛw na pytania zainteresowanych odpowia-
dali rÛwnieø goúcie z zagranicy. Przygotowano
wiele innych atrakcji m. in. odbywa≥y siÍ kon-
kursy wiedzy o Unii Europejskiej, prezentowa-
≥y siÍ kolbuszowskie firmy, wystπpi≥y zespo≥y

dzieciÍce ("Kolbuszowiacy" i "Kolibry"), zespo-
≥y ludowe ("GÛniacy", "Widelanie") oraz zespÛ≥
m≥odzieøowy "Blue Ink".

NastÍpnego dnia zagraniczni goúcie wziÍli
udzia≥ w obchodach narodowego úwiÍta 3-go
Maja i Dni Kolbuszowej. Uczestniczyli w Mszy
åwiÍtej odprawionej za OjczyznÍ, a nastÍpnie
przemaszerowali do MDK na uroczystπ sesjÍ
Rady Powiatu i Gminy.

6 maja starosta kolbuszowski spotka≥ siÍ z
przedstawicielami zagranicznych w≥adz lokal-
nych, oprowadzi≥ ich po nowym budynku i za-
pozna≥ z zasadami funkcjonowania Starostwa.

Podczas kilkudniowego pobytu nasi goúcie
zwiedzili rÛwnieø skansen, Sandomierz, OúwiÍ-
cim i £aÒcut. M≥odzieø rozegra≥a mecze towa-
rzyskie pi≥ki noønej na stadionie, koszykÛwki i
siatkÛwki w Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej.

8 maja wczeúnie rano delegacje zagranicz-
ne z øalem opuszcza≥y nasze miasto zaprasza-
jπc do siebie i liczπc na dalszπ wspÛ≥pracÍ.

(pz)

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

Spotkanie goúci z w≥adzami Powiatu w nowym budynku Starostwa.       Fot. Z. Czachor

Pamiπtkowe zdjÍcie "Europejskich" goúci z przedstawicielami Powiatu, Miasta i Gmin na schodach MDK.

Opracowa≥: Wies≥aw Walat
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Z inicjatywy Powiatowego Centrum
Kultury i Liceum OgÛlnokszta≥cπcego ìw
Kolbuszowej juø po raz trzeci mia≥y miejsce
zmagania uczniÛw z ortografiπ.

Zgodnie z regulaminem, konkurs prze-
biega≥ w III etapach. Pierwszy etap (elimi-
nacje szkolne) odby≥ siÍ w grudniu ubieg≥e-
go roku, natomiast drugi etap (pÛ≥fina≥) mia≥
miejsce ìw marcu br. Trzeci etap (fina≥owy),
do ktÛrego zakwalifikowa≥o siÍ 14 uczniÛw
ze szkÛ≥ podstawowych, 5 uczniÛw z gim-
nazjÛw i 9 uczniÛw ze szkÛ≥ úrednich z tere-
nu powiatu kolbuszowskiego odby≥ siÍ 11
kwietnia 2003r. Tego dnia wy≥oniono finali-
stÛw konkursu ìw trzech kategoriach:

- Kamil Tambor (Liceum OgÛlnokszta≥-
cπce w Kolbuszowej),

- Katherin Sudo≥ (Gimnazjum w Maj-
danie KrÛlewskim),

- Agnieszka Dudek (Szko≥a Podstawo-
wa w Ostrowach Tuszowskich).

RozstrzygniÍty III Powiatowy
Konkurs  ,,Mistrz Ortografiiî

Laureatom wrÍcza≥ nagrody w postaci
s≥ownikÛw ortograficznych z p≥ytami CD
starosta powiatu kolbuszowskiego, pan
Bogdan Romaniuk. Natomiast wszyscy
uczestnicy fina≥u otrzymali pamiπtkowe
dyplomy.

Powiatowe Centrum Kultury w Kolbu-
szowej sk≥ada serdeczne podziÍkowania na-
uczycielom polonistom, ktÛrzy przygotowy-
wali uczniÛw do konkursu. Uczniom nato-
miast, dziÍkujemy za zainteresowanie pi-
sowniπ i gramatykπ jÍzyka ojczystego, jak i
dostrzeøenie potrzeby poprawnego pos≥u-
giwania siÍ normami jÍzykowymi. DziÍku-
jemy sponsorom: Pani Ma≥gorzacie Orzech
(sklep ,,ORZECHî), PaÒstwu Boøenie i JÛ-
zefowi Magda (Piekarnia ,,WIEJSKAî) oraz
pani JÛzefie GÍbarowskiej (sklep Coldruk)
za okazanπ pomoc i hojnoúÊ.

 ECh

Naleøy siÍ cieszyÊ, øe w ramach
wydawnictwa ÑVaria Kolbuszow-
skieî ukaza≥a siÍ kolejna publika-
cja - ÑZarys dziejÛw parafii w
Ostrowach Tuszowskichî.

Autorem jej jest ks. S≥awomir Zych,
doktorant Katedry Historii Koúcio≥a w XIX i XX
w. Instytutu Historii Koúcio≥a Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Jest to juø druga ksiπø-
ka tego Autora wydana w ramach kolbuszow-
skiego wydawnictwa. Istotne jest rÛwnieø to, øe
Autor nie pochodzi z naszego regionu. Zagad-
nienia jakie wiÍc porusza w tej pracy sπ pozba-
wione emocji, jakie doúÊ czÍsto towarzyszπ tym
autorom, ktÛrzy przedstawiajπ dzieje swojej zie-
mi rodzinnej. Dlatego teø w tym przypadku nie
moøemy doszukiwaÊ siÍ subiektywnych zabar-
wieÒ, a w pracy dominuje merytoryczne przed-
stawienie poruszanych problemÛw.

Jak juø sam tytu≥ tej pracy wskazuje uka-
zuje ona dzieje parafii Ostrowy Tuszowskie,
jednej z najstarszych na Ziemi Kolbuszowskiej.
Mimo, øe opracowanie to liczy tylko piÍÊdzie-
siπt kilka stron to jest ono bardzo bogate w in-
formacje, dziÍki ktÛrym moøemy  wzbogaciÊ
naszπ wiedzÍ o rodzinnym regionie. W publi-
kacji tej sπ zamieszczone rÛwnieø takie dane,
ktÛre zmieniajπ dotychczasowy poglπd na nie-
ktÛre zagadnienia dotyczπce historii naszego
regionu. Takπ informacjπ jest pierwsza wzmian-
ka o Ostrowach Tuszowskich . OtÛø dotπd
uwaøano, øe poczπtek dziejÛw tej miejscowo-
úci to rok 1566. Tymczasem ks. S. Zych infor-
muje, øe pierwsza wzmianka o Ostrowach Tu-
szowskich pochodzi z 1538 r., kiedy to miejsco-
woúÊ ta zosta≥a odnotowana w rejestrze podat-
kowym. Informacja ta radykalnie zmienia po-
glπd na poczπtki procesÛw osadniczych  na tym
terenie i wskazuje, øe dokument lokacyjny z
1566 r. dotyczπcy OstrÛw Tuszowskich úwiad-
czy raczej, øe osada ta by≥a wtedy  powtÛrnie
lokowana, lub teø chociaø  Autor tego nie su-
geruje, øe osada ta  zosta≥a przekszta≥cona z
osady typowo leúnej w wieú osadzonπ w myúl
zasad prawa niemieckiego. Juø choÊby ten je-
den szczegÛ≥ z tej pracy úwiadczy o tym, øe

Kolejna  ksiπøka Ks. S≥awomira Zycha

wysi≥ek w≥oøony przez Autora w rozpoznanie
ürÛde≥ zaowocowa≥ nowymi ustaleniami fak-
tograficznymi wobec, ktÛrych nie mogπ byÊ
obojÍtni badacze dziejÛw tego regionu.

Opracowanie to sk≥ada siÍ z oúmiu roz-
dzia≥Ûw i w kaødym z nich znajdziemy wiele
danych, ktÛre nie tylko wzbogacajπ naszπ wie-
dzÍ o regionie, ale w niektÛrych przypadkach
takøe zmuszajπ do przemyúleÒ i weryfikacji
sπdÛw i stwierdzeÒ funkcjonujπcych w dotych-
czasowych opracowaniach. Praca ta ukazuje
nie tylko dzieje konkretnej parafii, ale zarazem
pokazuje ile funkcji oprÛcz zadaÒ duszpaster-
skich spe≥nia≥a przez ca≥e wieki taka niewielka
wiejska parafia. Przy parafii koncentrowa≥o siÍ
øycie religijne lokalnej spo≥ecznoúci, ale tu tak-
øe zajmowano siÍ realizacjπ takich miÍdzy in-
nymi zadaÒ jak: nauczanie dzieci      i m≥odzie-
øy, opieka nad chorymi i ubogimi. Autor nie
pominπ≥ takøe gospodarczych aspektÛw funk-

cjonowania parafii i zamieúci≥ istotne dane do-
tyczπce jej uposaøenia. Praca zawiera rÛwnieø
wykaz proboszczÛw, administratorÛw i wika-
riuszy, ktÛrzy duszpasterzowali w tej parafii.
Mimo, øe poszczegÛlne rozdzia≥y sπ niewiel-
kie objÍtoúciowo, to jednak zawierajπ wiele
szczegÛ≥Ûw, ktÛre powodujπ, øe praca jest in-
teresujπca w odbiorze i kaødy  znajdzie w niej
coú nowego. Kaøde zdanie tej ksiπøki zawiera
istotne treúci. Autor unika formu≥owania zby-
tecznych sπdÛw i uogÛlnieÒ, ktÛre niepotrzeb-
nie powiÍksza≥yby tekst. Zamieszcza natomiast
wiele faktÛw, ktÛre sπ w≥aúciwie umocowane
ürÛd≥owo.

Zamieszczony wykaz bibliografii wska-
zuje, øe praca ta powsta≥a w oparciu o bardzo
bogatπ bazÍ ürÛd≥owπ. Autor wykorzysta≥ nie
tylko archiwalne ürÛd≥a miejscowe                     i
opracowania, ktÛre zosta≥y juø opublikowane,
ale korzysta≥ takøe z zasobÛw Archiwum Ka-
pitu≥y Metropolitalnej i Archiwum Kurii Me-
tropolitalnej w Krakowie.

Jak sam Autor w zakoÒczeniu tej pracy
zaznacza wiele zagadnieÒ w niej zosta≥o po-
traktowanych ogÛlnikowo i tylko zasygnalizo-
wanych, ale mogπ one stanowiÊ odrÍbny
przedmiot badawczy do kolejnych opracowaÒ.

Ksiπøka ta jest na pewno cennym przy-
czynkiem do poznania dziejÛw historii Ko-
úcio≥a na terenie Puszczy Sandomierskiej i in-
spiruje do nowych przemyúleÒ i weryfikacji
niektÛrych sπdÛw i hipotez. Winna siÍ ona
znaleüÊ nie tylko w bibliotekach szkolnych,
ale i wiejskich w gminie Cmolas, ale takøe we
wszystkich bibliotekach funkcjonujπcych w
naszym regionie. Powinni przeczytaÊ jπ regio-
naliúci, ale takøe ci wszyscy, ktÛrym bliska jest
przesz≥oúÊ tej ziemi, na ktÛrej øyjπ. SzczegÛl-
nie korzystaÊ z niej powinni nauczyciele hi-
storii przy realizacji hase≥ programowych z
edukacji regionalnej. Winna byÊ teø inspira-
cjπ dla innych úrodowisk lokalnych, aby pod-
jÍ≥y przedsiÍwziÍcia na rzecz opracowania
dziejÛw swoich ma≥ych ojczyzn.

Pozostaje teø mieÊ nadziejÍ ,øe Autor bÍ-
dzie kontynuowa≥ swoje badania nad histo-
riπ Koúcio≥a na Ziemi Kolbuszowskiej i po-
dejmie siÍ trudu opracowania dziejÛw kolej-
nych parafii.

Wojciech  Mroczka

Starosta Romianiuk wrÍcza nagrodÍ Agnieszce
Dudek z OstrÛw Tuszowskich.
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Kolarze GÛrscy juø na trasie
Kolbuszowscy kolarze gÛrscy zrzeszeni w UKS DwÛjka Kolbuszowa

majπ juø za sobπ pierwsze starty w sezonie 2003.
Pierwszym startem by≥ udzia≥ w mistrzostwach woj. podkarpackiego

rozegranych w ramach III OgÛlnopolskiego Wyúcigu Prze≥ajowego o Puchar
Starosty Leøajskiego. Wyúcig odby≥ siÍ w TarnogÛrze 16 marca br. Najlepiej z
zawodniczek DwÛjki spisa≥a siÍ Sylwia Kapusta, ktÛra w kategorii kobiet
zajÍ≥a III miejsce. W zawodach najlepiej wypad≥ debiutant Sebastian RÛd,
ktÛry w kategorii m≥odzikÛw zajπ≥ VII miejsce. W zawodach startowa≥o 70
uczestnikÛw z 17 klubÛw wojewÛdztw: podkarpackiego, lubelskiego, ma≥o-
polskiego i úwiÍtokrzyskiego.

Tarminarz startÛw kolarzy UKS DwÛjka sezon 2003
13 kwietnia  - Przemyúl Puchar Prezydenta Miasta
27 kwietnia - Puchar Tarnowa`1
3 maja - Long MTB - Polanica ZdrÛj
4 maja - åwiebodna - wiosenne harce rowerowe
18 maja - Puchar Smoka`2003 - Kπty
25 maja - Puchar Tarnowa `2
5 czerwca - Przemyúl - Bikelup
22czerwca - Puchar Tarnowa`3
29 czerwca - Puchar Smoka`2003 - Krempna
6 lipca - Pruchnik MTB
18-20 lipca - Jas≥o M.P.
27 lipca - Puchar Smoka`2003 - Nowy ØmigrÛd
10 sierpnia - Grand Prix Burmistrza - Kolbuszowa
17 sierpnia - KamaÒcza
31 sierpnia - Puchar Tarnowa`4
14 wrzeúnia - Puchar Tarnowa`5
Kolarze DwÛjki startowaÊ bÍdπ takøe w Miatrzostwach Polski i OgÛl-

nopolskiej Olimpiadzie M≥odzieøy.

mif

Pi≥karki DwÛjki Kolbuszowa
Wicemistrzami wojewÛdztwa

Podkarpacki Zwiπzek Pi≥ki Noønej zorganizowa≥ 29 marca br. Halowe Mi-
strzostwa WojewÛdztwa Podkarpackiego w pi≥ce noønej kobiet w kategorii m≥o-
dziczek. Turniej rozegrany zosta≥ w Kolbuszowej. Na starcie stanÍ≥o 5 druøyn z
rocznika 1990 i m≥odsze, w tym druøyna UKS DwÛjka Kolbuszowa. Kolbuszow-
skie m≥ode pi≥karki zajÍ≥y II miejsce, zdobywajπc tym samym tytu≥ wicemistrza
wojewÛdztwa podkarpackiego.

Wyniki turnieju:
DwÛjka Kolbuszowa - UKS Ikar Mielec 0:0
UKS JaskÛ≥ka Grodzisko GÛrne - UKS Junior BrzÛza KrÛlewska  0:0

UKS PogÛrze DynÛw - JaskÛ≥ka 2:2
Junior - DwÛjka 0:2
JaskÛ≥ka - Ikar 1:1
Junior - PogÛrze 0:0
Ikar - Junior 2:0
DwÛjka - PogÛrze 0:1
PogÛrze - Ikar 0:4
JaskÛ≥ka - DwÛjka 0:1

Tabela koÒcowa mistrzostw
1. UKS Ikar Mielec 4 8 7 - 1
2. UKS DwÛjka Kolbuszowa 4 7 3 - 1
3. UKS PogÛrze DynÛw 4 5 3 - 6
4. UKS JaskÛ≥ka Grodzisko Dolne 4 3 3 - 4
5. UKS Junior BrzÛza KrÛlewska 4 2 0 - 4

Dobra gra kolbuszowianek dostrzeøona zosta≥a przez selekcjonerkÍ kadry
wojewÛdztwa podkarpackiego i w najbliøszym czasie kilka zawodniczek DwÛjki
otrzyma powo≥ania do kadry wojewÛdztwa na mecze z Lublinem, Kielcami i Kra-
kowem.

Wicemistrzynie wojewÛdztwa podkarpackiego - pi≥karki UKS DwÛjka Kol-
buszowa. Stojπ od lewej: Joanna Blat, Gabriela Janus, Magdalena Kupczyk,
Justyna Kostuj, Justyna Grabiec, Paulina Sarama, Sabina Wargacka i
Micha≥ Franczyk - trener. KlÍczπ od lewej: Katarzyna Plis, Anna Wilk, Mag-
dalena Czachor, Aneta Sakowska, Katarzyna Czyøewska i Paulina Mica≥.

W pierwszym rzÍdzie od lewej stojπ: Mateusz WÍglowski, Marcin Wo≥ochow,
Szymon RÛd, Karol Labuda, Robert KuczyÒski, Wojciech Daniel, Alina
Czachor (brπzowy medal MP 2002) i Sylwia Kapusta.
W drugim rzÍdzie stojπ: Michal Franczyk - sekretarz UKS DwÛjka, Jan
Dypa - kierwonik sekcji, Pawe≥ Dypa - trener i Tomasz Paszkowski.

PrzypomnÍ, øe w dalszym ciπcu odbywa-
≥y siÍ konferencje polityczno-szkoleniowe. Jak
zwykle do szko≥y przychodzi≥y materia≥y pro-
pagandowe.

Dyrektor wyznacza≥ nauczycieli, ktÛrzy
zostali zobowiπzani do wystπpienia na konfe-
rencji. W wyniku tego delikwent wkuwa≥ Ñ wiel-
kπ, mπdrπ teoriÍ marksistowskπ Ñ by szko≥a do-
brze wypad≥a. Potem wed≥ug podanych tez na-
stÍpowa≥a dyskusja. Przypomina ni siÍ wystπ-
pienie na jednej z konferencji dr Kazimierza
SkowroÒskiego. Jego s≥owa by≥y pe≥ne patrio-
tyzmu, walczπce o prawdÍ i prawdziwπ histo-
riÍ Polski.

PrzytoczÍ jedno z pytaÒ jakie postawi≥ dr
SkowroÒski Ñ Czy wszystko w przedwojennej
Polsce by≥o z≥e?î W czasie dyskusji miÍdzy in-
nymi naúwietla≥ straty jakie Polska ponios≥a z
powodu odrzucenia planu Marschala. W dys-
kusji jego przeciwnik stwierdza≥, øe dla niego
prawdziwπ wiedzπ jest ÑRocznik Statystycznyî.

Moje wspomnienia z tamtych lat cd.
Tam jest prawda i kierunek gospodarczy dla
PolakÛw, ktÛry prowadzi do dobrobytu. Podkre-
úlam, øe wystπpienia dr SkowroÒskiego by≥y za-
wsze s≥uchane z podziwem.

Z okazji Dni Oúwiaty dr SkowroÒski zo-
sta≥ zaproszony na akademiÍ do naszej szko≥y,
przy okazji wyg≥asza≥ dla uczniÛw piÍkny hi-
storyczny referat. Lata 70-te i 80-te przynios≥y
waøne wydarzenia w øyciu zarÍbek. Pierwsze
to budowa nowej szko≥y, bo warunki w jakich
uczy≥y siÍ dzieci by≥y tragiczne. Po wielu stara-
niach dyrektorstwa i mieszkaÒcÛw nareszcie
nastπpi≥y przygotowania do rozpoczÍcia inwe-
stycji. Najpierw trzeba by≥o poszerzyÊ dzia≥kÍ,
bo nie by≥o miejsca na lokalizacjÍ szko≥y.

DziÍki rodzinie, ktÛre by≥a w≥aúcicielem
przyleg≥ej do szko≥y dzia≥ki uda≥o siÍ za ma≥π
odp≥atnoúciπ uzyskaÊ poszerzenie placu pod
dalszπ budowÍ. Francuska rodzina, pochodze-
nia polskiego stwierdzi≥a, øe robi to dla dobra
dzieci, ktÛre w przysz≥oúci bÍdπ siÍ tu uczyÊ. By≥

to piÍkny i godny pochwa≥y czyn. W pierwszej
wersji szko≥a mia≥a byÊ budynkiem partero-
wym, jednak kurator podczas kontroli postano-
wi≥, øe naleøy jeszcze do≥oøyÊ piÍtro, s≥owa te
popar≥ odpowiednim funduszem. W przysz≥o-
úci okaza≥o siÍ bowiem jak wielkie by≥o to po-
stanowienie. Gorszπ sprawπ by≥o z czego ma byÊ
wybudowana szko≥a. Jak zwykle firmy w takich
przypadkach stosowa≥y swoje metody. WiÍkszπ
czeúÊ uøytego materia≥u, obok ceg≥y przeznaczo-
nej na úciany noúne stanowi≥y pustaki II klasy.
Ekipa, ktÛra budowa≥a teø nie úwieci≥a przyk≥a-
dem. Od 10 stycznia1972r. zosta≥ oddany do
uøytku parter budynku nowej szko≥y. W zwiπz-
ki z tym sytuacja lokalowa polepszy≥a siÍ. M≥o-
dzieø otrzyma≥a 4 sale lekcyjne dodatkowo. Dal-
sza budowa by≥a kontynuowana. W latach 1966-
1971 w Szkole Podstawowej w ZarÍbkach pra-
cowali nastÍpujπcy nauczyciele: JÛzef Krupa,
Anna Krupa, Tadeusz Bia≥ek, Aniela Biesiadec-
ka, Zofia Piekarz, Janina Serafin, Janina Weso-
≥owska i Stanis≥aw Biesiadecki. cdn.

Stanis≥aw Biesiadecki

mif
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Kolbuszowa, ul. Krakowska 72
Oferuje:

rrrrr wÍgiel kostka - 400 z≥
rrrrr wÍgiel ORZECH - 380 z≥
rrrrr wÍgiel groszek - 300 z≥
rrrrr wÍgiel mia≥ - 240 z≥
rrrrr drewno budowlane
rrrrr opa≥owe i tarcica

Posezonowa obniøka cen!!!

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

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

BUD -  TRANS
Kolbuszowa, ul. Krakowska 72

Oferuje:
qqqqq materia≥y budowlane
qqqqq masa betonowa na stropy
    i  fundamenty
qqqqq skup z≥omu
qqqqq kasacja pojazdÛw
    samochod.

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

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

T R A N S - K O P

W czerwcu b.r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Kolbuszowej odbÍdzie siÍ akcja o nazwie ÑSobota Lo-
gopedycznaî organizowana przez Podkarpacki Oddzia≥ Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycznego. Honorowy patronat
nad akcjπ sprawuje Podkarpacki Kurator Oúwiaty.

Celem tego przedsiÍwziÍcia jest przeprowadzenie bez-
p≥atnych badaÒ logopedycznych dzieci i m≥odzieøy od 1-19
r.ø. oraz udzielenie porad wszystkim zainteresowanym.

W ramach akcji placÛwka zapewnia wykonanie kom-
puterowego badania s≥uchu.

ZachÍcamy logopedÛw z terenu powiatu kolbuszow-
skiego, aby przy≥πczyli siÍ do akcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nowego
budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (parter)
w dniu 14 czerwca 2003r. w godz. 9.00 - 15.00

mgr Eløbieta Miko≥ajczyk
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Kolbuszowej
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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"

p êR. Ozimek i WspÛlnicy Sp. j.

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

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

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

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

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

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

OFERUJEMY:
q czÍúci zamienne do samochodÛw krajowych i zagranicznych
q klocki hamulcowe
q szczÍki
q elementy zawieszenia i uk≥adÛw kierowniczych
q t≥umiki
q amortyzatory - Wymiana Gratis
q oleje: SHELL WYMIANA GRATIS!!!

BP WYMIANA GRATIS!!!
q filtry oleju i powietrza
q kompleksowπ diagnostykÍ pojazdÛw
q naprawy, regulacje - na miejscu. 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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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
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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)

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

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.

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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      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 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 ! ! !

"G. B. SYSTEM" Grzegorz Bajor, Kolbuszowa
ul. Pi³sudskiego 39 tel. 017/ 227 13 90, 0 606 970587

NOWOCZESNE  STOLARSTWO
SCHODY - z drewna litego

q typowe q nietypowe
q krêcone q giête

  POMIAR q PROJEKT q WYKONASTWO
q MONTA¯

DREWNIANE ELEMENTY
MA£EJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

q altany ogrodowe q pergole

MALOWANIE DACHÓW
mycie i antykorozja

q prace wysokoœciowe na linach
alpinistycznych - uprawnienia.

mycie, czyszczenie

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

MYCIE
 q elewacji budynków q sidingu

q dachów q kostki brukowej q ogrodzeñ
q przygotowanie powierzchni

przed malowaniem

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

q konstrukcje
nietypowe - trudnodostepne
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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.
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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


