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Os . Polna Fot. Jan SkowroÒski

Majowe zaÊmienie Fot. Janusz Magda
       czytaj na str. 4

To ju¿ ostatnie
prace...

- RESBUD deklaruje dotrzymanie
terminu umownego zakoÒczenia robÛt do
30 czerwca br. Na dzieÒ dzisiejszy prace
wewnπtrz budynku sπ praktycznie zakoÒ-
czone.
Wywiad z inø. Stanis≥awem Malinow-
skim ñ inspektorem nadzoru inwesty-
cji budynku administracyjnego Sta-
rostwa Powiatowego - czytaj na str. 7

Pedagodzy bêd¹
lepiej wykorzystani

Nie jest prawdπ, øe usuwa siÍ pedago-
gÛw ze szkÛ≥. Pedagodzy szkolni bÍdπ dalej
pracowaÊ w szko≥ach, tyle øe wed≥ug rzeczy-
wistych zapotrzebowaÒ uczniÛw ñ mÛwi
pani kierownik Biura Obs≥ugi Jed-
nostek Samorzπdu Powiatowego
Bogus≥awa Bryk - czytaj na str. 11
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3 maja br. warunki atmosferyczne rozczarowa≥y  uczestnikÛw i or-
ganizatorÛw dorocznych biegÛw wpisanych w kalendarz imprez Dni
Kolbuszowej. Ta spektakularna impreza odby≥a siÍ w sobotÍ 24 maja br.
W biegu wziÍ≥o udzia≥  175 uczestnikÛw w nastÍpujπcych kategoriach
wiekowych:

Rocznik 1995 i 1994 - dziewczÍta i ch≥opcy - dystans  ok. 600m.
Rocznik 1993 i 1992 - dziewczÍta i ch≥opcy - dystans ok. 600m.
Rocznik 1991 i 1990 - dziewczÍta i ch≥opcy - dystans ok. 1000m.
Rocznik 1989-1987 - dziewczÍta i ch≥opcy - dystans ok.1000m.
Rocznik 1986-1983 - kobiety i mÍøczyüni - dystans ok. 1200m.
Rocznik 1982-1968 - kobiety imÍøczyüni - dystans ok.1200m.
Rocznik 1967 i starsi - kobiety imÍøczyüni - dystans ok.1200m.

Trasa biegu:
Dystans 600m. - Plac Wolnoúci-Mickiewicza-Bytnara-Manhattan-

Bytnara-Mickiewicza-Plac Wolnoúci.
Dystans 1000m. - Plac Wolnoúci-Mickiewicza-Bytnara-Chopina-Sienkie-

wicza-Matejki-Jana Paw≥a II-Bytnara-Mickiewicza-Plac Wolnoúci.
Dystans 1200m.-PlacWolnoúci-Mickiewicza-Bytnara-Chopina-Pusz-

kina-Matejki-Jana Paw≥a II-Bytnara-Mickiewicza-Plac Wolnoúci.

ZwyciÍzcy otrzymali pamiπtkowe puchary, a zdobywcy piÍciu czo-
≥owych miejsc nagrody rzeczowe i dyplomy.

O godzinie 1730 ruszy≥ juø IX z rzÍdu Kolbuszowski Bieg Uliczny o
Puchar Burmistrza MiG Kolbuszowa. Na mecie pojawili siÍ jego uczest-
nicy w nastÍpujπcej kolejnoúci:

Rocznik 1995-1994 dziewczÍta-dystans ok.600m.
1.Monika Starzec- SP Kolbuszowa GÛrna
2.Agnieszka Magda - SP Nr 1 Kolbuszowa
3.Karolina Szabarkiewicz - SP Nr 2 Kolbuszowa
4.Marta Pytlak - SP Nr 1 Kolbuszowa
5.Magdalena Kobylarz - SP Nr 2 Kolbuszowa

Rocznik 1995-1994 ch≥opcy-dystans 600m.
1.Jacek Mazur SP Nr 1 Kolbuszowa
2.Hubert JamrÛz SP Nr 1 Kolbuszowa
3.Marcin Franczyk SP Nr 2 Kolbuszowa
4.Grzegorz Czepiel SP Nr 1 Kolbuszowa
5.Kamil Kubatek SP Nr 2 Kolbuszowa

Rocznik 1993i 1992-dziewczÍta-dystans 600m.
1.Agnieszka Pastu≥a SP Nr 1 Kolbuszowa
2.Agnieszka Sterzec SP Kolbuszowa GÛrna
3.Paulina Wolny SP Nr 2 Kolbuszowa
4.Jola Winiarska SP Nr 1 Kolbuszowa
5.Paulina Wawrzyniec SP Nr 1 Kolbuszowa

Rocznik 1993 i 1992 -ch≥opcy-dystans 600m.
1.Micha≥ Pierzcha≥a SP Nr 2 Kolbuszowa
2.Krzysztof Zuba SP Nr 1 Kolbuszowa
3.Patryk Fryc SP Nr 1 Kolbuszowa
4.Mateusz Lenart SP Nr 1 Kolbuszowa
5.Micha≥ PotÍpa SP Nr 1 Kolbuszowa

Rocznik 1991 i 1990-dziewczÍta-dystans 1000m.
1.Justyna Miszczak SP Kolbuszowa GÛrna
2.Eløbieta Sukiennik SP Werynia
3.Gabriela Blicharz SP Nr 2 Kolbuszowa
4.Katarzyna Panek SP Kolbuszowa Dolna
5.Iwona Øo≥dak SP Nr 2 Kolbuszowa

Rocznik 1991i1990-ch≥opcy-dystans 1000m.
1.Krzysztof KoÒ SP Werynia
2.Dawid JamrÛz SP Nr 1 Kolbuszowa
3.Marek WÛjcicki SP Werynia
4.Karol Tylutki SP Kolbuszowa GÛrna
5.Krzysztof Sukiennik SP Werynia

Rocznik 1989-1987-dziewczÍta-dystans 1000m.
1.Natalia Czyøewska Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
2.Katarzyna Pytlak Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
3.Magdalena Krakowska Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
Rocznik 1989-1987-ch≥opcy-dystans-1000m.

IX Kolbuszowski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kolbuszowa

1.Kamil ZieliÒski Gimnazjum Nr 1 Mielec
2.Dawid Cudo Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
3.Mateusz Czachor Gimnazjum Nr 1 Kolbuszowa
4.Waldemar Pytlak Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
5.Wies≥aw Olszowy Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa

Rocznik 1986-1983-kobiety-dystans-1200m.
1.Beata Rusin Lipnica
2.Ewa JamrÛz Kolbuszowa
3.Agata Nowotny Kolbuszowa

Rocznik 1986-1983-mÍøczyüni-dystans-1200m.
1.Mariusz Turczyn Majdan KrÛlewski
2.Pawe≥ Jadach ZarÍbki
3.Daniel JamrÛz Kolbuszowa
4.£ukasz Motylski Kolbuszowa

Rocznik 1982-1968-kobiety-dystans-1200m.
1.Renata Brandys Czarna SÍdziszowska
2.Anna Frankiewicz Kolbuszowa
3.Barbara Polek åwierczÛw
4.Boøena Mazur Kolbuszowa

Rocznik 1982-1968-mÍøczyüni-dystans 1200m.
 1.Maciej Przyby≥o Kolbuszowa
2.Krzysztof DereÒ Nowa DÍba
3.Grzegorz Orzechowski Kolbuszowa

Rocznik 1967 i starsi-kobiety-dystans-1200m.
1.Maria Kasza Kolbuszowa
2.Marta PotÍpa Kolbuszowa

Rocznik 1967 i starsi-mÍøczyüni-dystans-1200m.
1.JÛzef Kubik SÍdziszÛw Ma≥opolski
2.Jacek Cieúla Kolbuszowa
3.Zdzis≥aw BartyÒski Kolbuszowa
4.W≥adys≥aw Koümic Kolbuszowa
5.Mieczys≥aw Skowron Kolbuszowa Dolna

Najm≥odszπ uczestniczkπ tego biegu by≥a Dominika Dziok
(01.10.1997r.)

Najstarszπ - Maria Kasza- rocznik 1953.

Redakcja ÑPrzeglπdu Kolbuszowskiegoî serdecznie dziÍkuje
wszystkim tym, ktÛrzy pomagali przy organizacji biegu. Sπ nimi: Mag-
da Kornak, Urszula Kaczmarczyk, Marta PotÍpa, Anna Frankiewicz,
Beata Øywiec, Kamil Rzπsa, Tadeusz BaÒka, Jan Miazga, Jan Wlaz≥o,
Andrzej Øywiec, Maciej Przyby≥o, Marek Krogulec, Eugeniusz Janczyk,
Jacek Cieúla, Jerzy Serafin.
Sponsorami tej imprezy byli: Urzπd Miasta i Gminy Kolbuszowa
Res Naft RzeszÛw
Hurtownia ÑAgaî
Ziem Vit
Zak≥ad Zegarmistrzowski Ewa WrÛblewska
Stacja Benzynowa Ludwik ZieliÒski
Zak≥ad Ogrodniczy Tomasz ZieliÒski
Centrum Plus
Kantor Wymiany Walut Marian Kiwak
Multi-Trade
Armet
Apteka pani FurmaÒskiej
Arka Kamila Romaniuk
Joanna Gdowik
Oskar
Zak≥ad Fryzjerski Witold £akomy
Zak≥ad Fryzjerski Kazimierz Biesiadecki
Apteka ÑEchinaceaî
Zofia FurmaÒska
Koltank
Sklep Instalacyjno-Wyposaøeniowy Jan Wiπcek
Pakfol
Galanteria Stefania Zgnilec
Pani Maria Maziarz
Gastronomia Jan Dec
AGD Grzegorz Cudo
Sklep ÑDanielî
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ChÛr m≥odzeøowy ÑAccordareî.
ChÛr zostaje powo≥any do øycia w

pierwszych dniach paüdziernika 1992 r., a
wiÍc to juø 10 lat....Mia≥em tÍ przyjemnoúÊ i
wielki zaszczyt byÊ pomys≥odawcπ i jednym
z za≥oøycieli tego zespo≥u, w ktÛrym staram
siÍ w sposÛb aktywny dzia≥aÊ do dnia dzi-
siejszego. Z za≥oøenia chÛr powsta≥ jako for-
ma  zaktywizowania m≥odych ludzi uczπcych
siÍ muzyki z rÛwnoczesnym  wykorzysta-
niem talentu i przygotowania zawodowego
dyrygenta chÛru Pani Aleksandry Niezgody
a nade wszystko jako forma wype≥niajπca
lukÍ wúrÛd formacji wokalnych i instrumen-
talnych w wyja≥owionym úrodowisku mu-
zycznym miasta.PrÛby odbywa≥y siÍ w Spo-
≥ecznym Ognisku Muzycznym przy
ul.ObroÒcÛw Pokoju 20.

Pierwszy sk≥ad chÛru to uczniowie i
wychowankowie Ogniska Muzycznego oraz
kilku nauczycieli muzyki tam pracujπcych.

Pierwszy wystÍp chÛru odby≥ siÍ przy
okazji åwiÍta Odzyskania Niepodleg≥oúci 11
listopada 1992 r. w Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej.

W Szczepana tego samego roku w Ko-
úciele p.w. Wszystkich åwiÍtych chÛr wyko-
na≥ cztery kolÍdy:Jezus malusieÒki, Przybie-
øeli do Betlejem, WúrÛd nocnej ciszy i BÛg
siÍ rodzi.W styczniu 1993 r. daje szereg kon-
certÛw w koúcio≥ach:w Weryni, Kupnie, Woli
Raniøowskiej, jednoczeúnie poszerzajπc swÛj
kolÍdowy repertuar.

NastÍpnie zespÛ≥ opracowa≥ kilka psal-
mÛw Miko≥aja GomÛ≥ki i intensywnie Êwi-
czy≥ ÑAve Verumî W.A.Mozarta.

Przez kolejne lata chÛr ciπgle pracuje
nad rozwojem warsztatu i poszerzeniem re-
pertuaru. W zwiπzku z wyjazdami m≥odzie-
øy na studia , zwiÍkszeniem siÍ iloúci nauki
w szko≥ach czy po prostu z powodu normal-
nej rezygnacji w tym okresie by≥a bardzo
duøa rotacja chÛrzystÛw.Kaødy nowy úpie-
wak przychodzπc do zespo≥u musia≥ bardzo
szybko dostosowaÊ swoje umiejÍtnoúci do
istniejπcego poziomu chÛru.

Po oko≥o dwÛch latach istnienia chÛr
otrzyma≥ nazwÍ - ÑAccordareî co znaczy
stroiÊ.

Aktualna praca zespo≥u to oprawa rÛø-
nych uroczystoúci : Dnia Nauczyciela, zakoÒ-
czenie roku szkolnego, uroczystoúci religij-
no-patriotyczne.Wystepuje oprawiajπc uro-
czystoúci op≥atkowe dla rÛønych organizacji
spo≥ecznych i politycznych zdobywajπc co-
raz szerszy krag swoich zwolennikÛw.

W 1995 roku chÛr bierze udzia≥ w OgÛl-
nopolskim Konkursie ChÛrÛw ACapella.

Po trzech latach swojej dzia≥alnoúci po-
siada tak duøy repertuar, øe samodzielnie
mÛg≥ daÊ godzinny koncert kolÍd.

 Nadal poszerza swÛj repertuar o utwo-
ry z literatury w≥oskiej, francuskiej oraz po-
skiej muzyki úwieckiej.

Rok pÛüniej chÛr bierze udzia≥ w kolej-
nej edycji wspomnianego konkursu, kwali-
fikujπc siÍ na forum miÍdzywojewÛdzkie.

W 1997 roku oraz w roku nastÍpnym
chÛr zostaje wyrÛøniony nagrodπ Ministra
Kultury i Sztuki  w ramach programu ÑTa-
lentyî.

Do 1999 roku w chÛrze úpiewajπ g≥Ûw-
nie uczniowie i absolwenci Spo≥ecznego

Ogniska Muzycznego Kolbuszowej wspiera-
nych przez m≥odzieø licealnπ.W tym okresie
chÛr wystÍpowa≥ w Ka≥kowie Godowie, Tar-
nowie, Rzeszowie, Leøajsku.

Dzia≥alnoúÊ chÛru i jego osiπgniÍcia by≥y
waønym argumentem przy powo≥aniu PaÒ-
stwowej Szkoly Muzycznej I stopnia w Kol-
buszowej.

 Rok 2001 by≥ prze≥omowym w historii
zespo≥u - rozpoczÍ≥a siÍ wspÛ≥praca z chÛ-
rem parafialnym z Kolbuszowej GÛrnej co
pozwoli≥o na realizacje coraz wiÍkszych form
wokalno-instrumentalnych.

ChÛr prowadzi coraz bardziej oøywio-
nπ dzia≥alnoúÊ uczestniczπc corocznie od 1998
roku w Festiwalu ÑCantate Deoî na ktÛrym
w latach 1998, 1999, 2000 zdobywa trzecie
miejsca, a w latach 2001, 2002 juø na ogÛlno-
polskiej edycji tego festiwalu zdobywa wy-
rÛønienia.

Od 2000 roku wúrÛd cz≥onkÛw chÛru
pojawiajπ siÍ uczniowie PaÒstwowej Szko≥y
Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej i od 2001
roku chÛrowi nie patronuje juø Ognisko Mu-
zyczne tylko PSM (okaza≥o siÍ, øe zdecydo-
wana wiÍkszoúÊ chÛrzystÛw to uczniowie
szko≥y).

ChÛr ciπgle prowadzi oøywionπ dzia≥al-
noúÊ koncertowπ. WystÍpuje na zawsze go-
úcinnej rzeszowskiej scenie(KoúciÛ≥ p.w.
åw.Judy Tadeusza), bierze udzia≥ w koncer-
cie Roku Jubileuszowego w Katedrze Rze-
szowskiej, oprawia uroczystoúci wojewÛdz-
kie z okazji Dnia Sybiraka (kilkakrotnie),
wystepuje w £aÒcucie, Kosinie, francuskiej
Bretanii.Powstanie chÛru by≥o teø pretekstem
do reaktywowania wieczoru kolÍd - formy
koncertu prowadzonej wczeúniej przez by≥e-
go organistÍ Pana Stanis≥awa Kochanowicza.

Sta≥a scenπ dla chÛru sta≥y siÍ koúcio≥y,
szczegÛlnie w parafii åw. Brata Alberta oraz
koúciÛ≥ parafialny w Kolbuszowej GÛrnej.
Przez ca≥y ten okres do dnia dzisiejszego
przewinÍ≥o siÍ przez chÛr oko≥o stu osÛb nie
liczπc obecnego sk≥adu zespo≥u. Z pierwsze-
go sk≥adu zespo≥u dzia≥ajπ w nim do dzisiaj
dwie osoby:Tomasz Blicharz - nadworny
akompaniator i Bronis≥aw Niezgoda.

WspÛ≥za≥oøycielem i dyrygentem chÛ-
ru jest znany i ceniony pedagog, wychowaw-
ca, animator kultury w mieúcie i regionie Pani
Aleksandra Niezgoda. Jej umiejÍtna wspÛ≥-
praca z ludümi, jednoznaczna postawa,
wspÛ≥praca z rÛønymi instytucjami min. z
PZChiO O/RzeszÛw, w≥aúciwa organizacja i
planowanie pracy przynosi owoce w postaci
coraz lepszego, profesjonalnego úpiewania,
co z kolei daje moøliwoúc siÍgania po per≥y
literatury chÛralnej. Sam koncert uúwietnia-
jacy jubileusz chÛru odby≥ siÍ w Koúciele Far-
nym. MszÍ åwietπ odprawi≥ ks. Jan Chmura,
za co bardzo dziekujÍ. ChÛr rozpoczπ≥ swÛj
wystÍp juø przed Mszπ åwiÍtπ utworami a
cappella,

Podczas celebry zespÛ≥ wykona≥ sta≥e
czÍúci Mszy F. Casslli, wspomniane Ave Ve-
rum, a we w≥aúciwej czeúci koncertu us≥ysze-
liúmy utwory min. J. F. Haendla i J. åwidra.
W dalszej czÍúci obchodÛw odby≥o siÍ spo-
tkanie koleøenskie w Miejskim Domu Kul-
tury. By≥y przemÛwienia, kwiaty, pamiπtko-
we zdjÍcia, wywiady radiowe, szwedzki stÛ≥,
ktÛry mÛg≥ byÊ przygotowany dziÍki Panu

Januszowi Kubisiowi, Panu Stefanowi Orze-
chowi, Panu Romanowi Wilkowi, Pani An-
gelice Gajdzie-Jadach, Panu Kazimierzowi
ZiÍbie, Panu Witoldowi WÍgrzynowi za co
bardzo dziekujÍ. Tu pragnÍ wyraziÊ serdecz-
ne podziÍkowania za wszelkπ pomoc  dla
Pana Mariana DziÛbka i pracownikÛw jego
firmy a szczegÛlnie dla paÒ pracujπcych w
barze. DziÍkujÍ.

Za pracÍ w chÛrze w≥adze PZChiO
przyzna≥y honorowe odznaki.Brπzowe otrzy-
ma≥y panny chÛrzystki - Magdalena Lasota i
Natalia Stπpor a srebrne nasza Pani Dyrygent

Aleksandra Niezgoda, Pan Tomasz Bli-
charz i Bronis≥aw Niezgoda. Uroczystego od-
znaczenia dokona≥ nasz przyjaciel, cz≥onek
Zarzπdu G≥Ûwnego Polskiego Zwiπzku ChÛ-
rÛw i Orkiestr Pan Zdzis≥aw Popowicz.By≥a
rÛwnieø z nami osoba wspania≥a, ktÛra wpro-
wadza≥a nas w úwiat muzyki chÛralnej,d≥u-
goletni dyrygent chÛru Cantores Resovien-
ses a takøe za≥oøyciel i dyrygent ChÛru Ka-
tedralnego w Rzeszowie, Pani Urszula Bi-
skupska z mÍøem Krzysztofem.

DziesieÊ lat to dla chÛru bardzo ma≥y
wiek, bo jeúli w regionie sπ chÛry osiemdzie-
siÍcio, dziewiÍÊdziesiecioletnie to chÛr Ac-
cordare wyrÛs≥ dopiero z wieku niemowlÍ-
cego, ale swoim úpiewaniem sta≥ siÍ jednym
z ciekawszych zespo≥Ûw muzycznych i obok
Orkiestry  DÍtej jest wspania≥π wizytÛwkπ
naszego miasta.

ps. Zaraz po Jubileuszu pani A. Niezgo-
da przesta≥a byÊ dyrektorem Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej.

wspÛ≥za≥oøyciel

Jubileusz Chóru Accordare

Przyzwoito�æ SLD-
owskiego premiera

Wed≥ug sondaøy opinii publicznej rzπd
premiera Leszka Millera ma obecnie tylko
12% poparcie spo≥eczeÒstwa. Tak niskiego
notowania nie mia≥ øaden polski rzπd od 1990
roku.

Wystπpienie Leszka Millera z 7/08/
2000 r. w radiu RMF FM:

ÑPan Jerzy Buzek powinien podaÊ siÍ do
dymisji. Gdyby w moim rzπdzie dosz≥o do jakiej-
kolwiek korupcji, a poparcie spo≥eczne spad≥oby
poniøej  80 proc., to poczucie przyzwoitoúci naka-
za≥oby mi podaÊ siÍ do dymisjiî.

Wystπpienie Leszka Millera z 8.05.2003
r. w porannym programie Radia Zet:

ÑAfera korupcyjna pana ministra £apiÒskie-
go jest moim kolejnym bolesnym doúwiadczeniem,
gdyø dzia≥o siÍ to za mojej kadencji jako premiera.
Pewnie stπd bierze siÍ aø 80 proc. negatywnych
opinii o moim rzπdzie. Ubolewam nad tym, ale to
nie jest powÛd podawania siÍ do dymisjiî.

(Cytaty ñ przedruk z ÑNaszego Dzien-
nikaî, Nr 131 (1627), z dn. 6.06.2003 r., str. 20)
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Henryk hrabia Tyszkiewicz c.d.

Eufrozyna z Szo≥ajskich hr.
Tyszkiewiczowa.

Wincenty przebudzony ze snu
przez ÑzjawÍî w oknie odda≥ strza≥ z
broni palnej. Przestraszony syn godzi≥
úmiertelnie matkÍ. Matka Wicentego
zosta≥a pochowana w kolbuszowskim
koúciele. Stwierdza to zapis w parafial-
nej ksiÍdze zmar≥ych z tego okresu.
Nie wiadomo, czy Henryk Tyszkie-
wicz by≥ wÛwczas w Kolbuszowej.
Mia≥ juø dwadzieúcia lat i zapewne s≥u-
øy≥ juø w wojsku KsiÍstwa Warszaw-
skiego, pod okiem stryja, wczeúniej
wspomnianego, Tadeusza Tyszkiewi-
cza. W wyprawie na MoskwÍ w 1812r.
brali udzia≥ bracia Maurycy i Henryk
Tyszkiewiczowie, jak rÛwnieø i s≥aw-
ny stryj Tadeusz Tyszkiewicz. Henryk
odznaczy≥ siÍ w bitwie pod SmoleÒ-
skiem i Mirem, przeøy≥ szczÍúliwie ka-
tastrofÍ tej wyprawy i z 17 pu≥kiem jaz-
dy ruszy≥ do Niemiec, a stamtπd do Belgii i Danii. By≥ kilka razy ranny.
Zosta≥ odznaczony polskim krzyøem Wirtuti Militarii i francuskπ Legiπ
Honorowπ. Henryk przeøy≥ abdykacjÍ Napoleona i powrÛt BurbonÛw
do Francji. Na mocy Kongresu WiedeÒskiego wojska KsiÍstwa Warszaw-
skiego, ktÛre znalaz≥y siÍ na terenie Europy Zachodnie w wyniku dzia-
≥aÒ wojennych mia≥y powrÛciÊ do KrÛlestwa Polskiego i staÊ siÍ mia≥y
wojskiem KrÛlestwa Polskiego podleg≥e wielkiemu ksiÍciu Konstante-
mu, bratu cara. Konstanty by≥ brutalnym cz≥owiekiem, poniøa≥ øo≥nie-
rzy i oficerÛw. Henryk hrabia Tyszkiewicz zwolni≥ siÍ ze s≥uøby i zosta≥
gospodarzem majπtku w Oczeretni, na po≥udniowo-wschodnich kresach
dawnej Rzeczypospolitej. W 1822r. Henryk oøeni≥ siÍ z Eufrozynπ Szo-
≥ajskπ z TÍczyna. Zosta≥ wybrany przez tamtejszπ szlachtÍ marsza≥kiem
powiatu lipowieckiego, marsza≥kiem tamtejszej szlachty. Henryk osia-
d≥wszy na Kijowszczyünie sta≥ siÍ lojalny wobec w≥adz rosyjskich. W
1831r. , w czasie powstania listopadowego szlachta kijowska og≥osi≥a so-
lidarnoúÊ z ÑbraÊmi z nad Wis≥yî i przygotowywa≥a siÍ do walki, on siÍ
do niej nie przy≥πczy≥. Nie przeszkadza≥ jednak, øe jego brat Wincenty
by≥ organizatorem tych dzia≥aÒ na Kijowszczyünie. Henryk hrabia Tysz-
kiewicz zmar≥ w 1854r. i zosta≥ pochowany jak jego pradziadowie w klasz-

W≥adze miejskie jak i przedsiÍbiorczy cz≥onkowie Komitetu
Rodzicielskiego Szko≥y Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej postano-
wili rozbudowaÊ szko≥Í o nowe po≥udniowo-zachodnie skrzyd≥o i
salÍ gimnastycznπ.W 1991r. powo≥ano do øycia Spo≥eczny Komitet

Rozbudowy Szko≥y oraz rozpoczÍ≥a dzia≥alnoúÊ gospodarczπ Fun-
dacja na Rzecz Rozbudowy Szko≥y Podstawowej Nr 2 w Kolbuszo-
wej tzw .sklep ÑDelikatesyî. Oficjalnie 1 maja 1992r. rozpoczÍ≥a dzia-
≥alnoúÊ Fundacja na Rzecz Rozbudowy Szko≥y Podstawowej Nr 2 w
Kolbuszowej, ktÛrej to dzia≥alnoúÊ zosta≥a zarejestrowana w Sπdzie
w Warszawie.Od 1994r. Fundacja organizowa≥a Bale Sylwestrowe w
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Z zysku z zabawy sylwe-
strowej zorganizowanej w 1994r. postanowiono kwotÍ 3000z≥. prze-
znaczyÊ na sztandar dla szko≥y. 10 lutego 1996r. oddano do uøytku
nowπ czÍúÊ dydaktyczno-øywieniowπ wraz z przewiπzkami. W paü-
dzierniku 2000r. odby≥a siÍ uroczystoúÊ oddania do uøytku nowej
sali gimnastycznej oraz poúwiÍcenia sztandaru Gimnazjum Nr 2 ,
ktÛre przyjÍ≥o imiÍ Jana Paw≥a II. 26 marca 1997r. w uznaniu szcze-
gÛlnych osiπgniÍÊ w dzia≥alnoúci na rzecz rozwoju szkÛ≥ i placÛwek
oúwiatowo-wychowawczych, minister oúwiaty nada≥ Fundacji Ho-
norowπ OdznakÍ za Zas≥ugi dla Oúwiaty. Po raz drugi, po oddaniu
do uøytku sali gimnastycznej, Fundacja  zosta≥a uhonorowana dy-
plomem za osiπgniÍcia w rozbudowie szko≥y oraz medalem

okolicznoúciowym, wydanym z okazji 300-lecia miasta Kolbu-
szowa.

cdn.

Halina DudziÒska

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

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

   Majowe ZaÊmienie
W ostatnim dniu maja br. mogliúmy zaobserwowaÊ rzadkie zja-

wisko astronomiczne: Obrπczkowe zaÊmienie S≥oÒca, ktÛre w naszym
kraju widoczne by≥o jako czÍúciowe o duøej fazie.

Zjawisko rozpoczÍ≥o siÍ w sobotni ranek 31 maja, gdy S≥oÒce
jeszcze schowane by≥o pod horyzontem. Oko≥o godziny 04:23 wscho-
dzπce S≥oÒce ukaza≥o niezwyk≥y widok przes≥oniÍtego przez KsiÍ-
øyc okrÍgu, ktÛry w miarÍ up≥ywu czasu stawa≥ siÍ coraz wÍøszy,
swym wyglπdem przypominajπc sierp. Maksymalna faza zaÊmienia
przypad≥a na godzinÍ 05:17, wtedy teø da≥o siÍ zauwaøyÊ wyraüny
spadek jasnoúci naszej Gwiazdy Dziennej, a takøe pociemnienie t≥a
nieba porÛwnywalne do  takiego, jakie zwykle ma miejsce o zmro-
ku. Przez moment nasili≥ siÍ wiatr, a Êwierkajπce wysoko na niebie
skowronki niepewnie przysiad≥y na drzewach. Jednak juø kilku mi-
nutach faza zaÊmienia zaczÍ≥a maleÊ by po bez ma≥a godzinie S≥oÒ-
ce ponownie rozjaúnia≥o swym naturalnym blaskiem. Koniec zjawi-
ska przypad≥ na godzinÍ 06:19, kiedy to KsiÍøyc ca≥kowicie ods≥oni≥
S≥onecznπ tarczÍ.

Majowe zaÊmienie S≥oÒca by≥o pierwszym widocznym w Pol-
sce w XXI wieku. Na kolejne tego typu zjawisko bÍdziemy musieli
poczekaÊ do 10 paüdziernika 2005 roku, lecz nie bÍdzie ono juø tak
efektowne, jak obecne, ze wzglÍdu na mniejszπ fazÍ.

Czytelnikom lubiπcym spoglπdaÊ w niebo warto poleciÊ jesz-
cze jedno przypadajπce w tym roku niecodzienne wydarzenie astro-
nomiczne: Ca≥kowite ZaÊmienie KsiÍøyca, ktÛre przypadnie w dniu
9 Listopada.

  Janusz Magda

tornym koúciele w Berdyczewie. Zmar≥y mia≥ tak jak i jego rodzice piÍ-
ciu synÛw i dwie cÛrki. Wszyscy jego synowie otrzymali majπtki z tym,
øe Mika≥aj Wincenty zosta≥ w Oczeretni, a Stanis≥aw Benedykt urodzo-
ny w 1849r. oøeni≥ siÍ w 1888r. z Mariπ Lubomirskπ z ÑPrzeworska, a
jego potomkowie mieli majπtki ko≥o Przemyúla i Przeworska do czasÛw
komunistycznej reformy rolnej z 1944r. Aktorka Beata Tyszkiewicz tak-
øe naleøy do prawnukÛw Henryka Jerzego Tadeusza hrabiego Tyszkie-
wicza. Majπtek w Oczeretnej zabrali Tyszkiewiczom bolszewicy w 1917r.

 cdn.

Halina DudziÒska

ciπg dalszy ze str. 1

Ks. Biskup Kazimierz GÛrny podczas przeciÍcia wstÍgi w czasie uroczystoúci
otwarcia sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej.
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OG£OSZENIA

W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. odby≥o siÍ referendum akcesyjne w ktÛrym Kolbuszow-
skie spo≥eczeÒstwo stanowczo popar≥o przystπpienie Polski do Unii Europejskiej. ChoÊ fre-
kwencja w pierwszym dniu nie by≥a wysoka to wynik ostateczny okaza≥ siÍ zadawalajπcy.
W sumie 55,30 % uprawnionych do g≥osowani z terenu naszej gminy wziÍ≥o udzia≥ w refe-
rendum. Za przystπpieniem do Unii Europejskiej  by≥o 70,85 %, natomiast przeciw 28,30 %.

A oto jak g≥osowali mieszkaÒcy naszej gminy w poszczegÛlnych okrÍgach wyborczych:

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej

og≥asza II publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny  na sprzedaø nieruchomoúci gruntowych w≥a-
snoúci Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest :
1. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie , oznaczona nr.ew. 1125/68 o
pow.594 m2 , objÍta Kw 21820 z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego na
cele rolne naktÛrych dopuszcza siÍ zabudowÍ
mieszkaniowπ i us≥ugowπ wzd≥uø drogi powia-
towej Kupno - Bukowiec w pasie do 200 m

z cenπ wywo≥awczπ : 1937  z≥
2. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

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

z cenπ wywo≥awczπ : 3617  z≥
3. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

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

z cenπ wywo≥awczπ : 4077 z≥
 4. Niezabudowana nieruchomoúÊ grunto-

wa po≥oøona w Kupnie  , oznaczona nr.ew. 1125/
72 o pow. 611 m2 , objÍta Kw 21820  z przezna-
czeniem w plania zagospodarowania przestrzen-
nego na cele rolne na ktÛrych  dopuszcza siÍ za-
budowÍ mieszkaniowπ i us≥ugowπ nieuciπøliwπ
wzd≥uø drogi powiatowej Kupno - Bukowiec w
pasie  do 200 m.

 z cenπ wywo≥awczπ :  2380 z≥
5. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie, oznaczona nr.ew.1125/73 o
pow. 431 m2,objÍta Kw 21820 z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego na
cele rolne na ktÛrych dopuszcza siÍ zabudowÍ
mieszkaniowπ i us≥ugowπ  nieuciπøliwπ wzd≥uø
drogi powiatowej Kupno - Bukowiec w pasie do
200 m

z cenπ wywo≥awczπ : 1475 z≥
Przetarg odbÍdzie siÍ w dniu 10 lipca 2003

r. o godzinie 10 - tej w sali nr 1 w siedzibie UrzÍ-
du Miasta i Gminy w Kolbuszowej ul.Obr.Poko-
ju 21.

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

Wadium zwraca siÍ niezw≥ocznie po zakoÒ-
czeniu przetargu , z wyjπtkiem wadium wp≥aco-
nego przez uczestnika , ktÛry wygra≥ przetarg -
zostaje zaliczone napoczet ceny nabycia , ktÛra p≥at-
na jest w ca≥oúci i nie podlega roz≥oøeniu na raty.

Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia siÍ uczestnika , ktÛry wygra≥ prze-
targ od zawarcia umowy.

Przetarg przeprowadzony bÍdzie na zasa-
dach okreúlonych w  Rozporzπdzeniu

Rady MinistrÛw z dnia 13.01.1998 r. w spra-
wie okreúlenia szczegÛ≥owych zasad i trybuprze-
prowadzania  przetargÛw na nieruchomoúci sta-

ciπg dalszy na str. 6

Gmina Kolbuszowa powiedzia³a �TAK�

Nr  MiejscowoúÊ Frekwencja G≥osy G≥osy
obw. (%) na TAK(%) na NIE(%)

1. Kolbuszowa - Szko≥a
Podstawowa Nr 1 60,65 80,78 18,51

2. Kolbuszowa - Biblioteka 60,23 76,21 23,19
3. Kolbuszowa - MDK 61,21 77,26 22,01
4. Kolbuszowa - ZST 57,38 77,91 21,33
5. Kolbuszowa Dolna 55,41 74,38 25,20
6. ZarÍbki 53,20 61,76 37,65
7. Werynia 60,73 61,43 37,68
8. K≥apÛwka 47,59 48,10 51,90
9. Kolbuszowa GÛrna 54,38 60,84 37,88

10. Wide≥ka 46,21 70,36 28,88
11. Kupno 47,98 69,02 30,04
12. PorÍby KupieÒskie 36,97 59,10 40,90
13. Bukowiec 57,79 58,55 40,13
14. DomatkÛw 47,96 62,17 37,83
15. Huta Przedborska 60,68 66,20 31,69
16. PrzedbÛrz 54,15 62,21 35,23
17. Nowa Wieú 52,09 72,29 26,50
18. åwierczÛw 56,51 75,11 23,96
19. SP ZOZ Kolbuszowa 34,64 63,63 34,09

Z obrad Rady Miejskiej
29 maja br. odby≥a siÍ IX sesja IV kaden-

cji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
Porzπdek obrad obejmowa≥ miÍdzy inny-

mi: informacje o dzia≥alnoúci Burmistrza MiG
w okresie miÍdzy sesjami, sprawozdania z Za-
k≥adÛw Budøetowych za 2002 rok, sprawoz-
danie z dzia≥alnoúci Domu Kultury, informa-
cje o stanie likwidacji PGKiM oraz informacje
o M≥odzieøowej Radzie Miejskiej jak rÛwnieø
informacje o sporcie masowym w gminie i wy-
poczynku dzieci i m≥odzieøy, podjÍto uchwa-
≥y w sprawie zmiany w Statucie M≥odzieøowej
Rady Miejskiej oraz w sprawie zmian w bu-
døecie MiG na rok 2003.

Sesje otworzy≥ przewodniczπcy Jan Wiπ-
cek, ktÛra tym razem wyjπtkowo odby≥a siÍ w
Domu Ludowym w Weryni. NastÍpnie Bur-
mistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmielowiec
omÛwi≥ swojπ dzia≥alnoúÊ w okresie od ostat-
niej sesji.

W czÍúci sprawozdawczej Radni wys≥u-
chali sprawozdaÒ z Zak≥adÛw Budøetowych
w tym: Zak≥adu Wodno ñ Kanalizacyjnego w
Kolbuszowej, Zak≥adu Us≥ug Komunalnych

oraz Zak≥adu Ciep≥ownictwa i Administracji
Zasobem Mieszkaniowym, ktÛre przedstawili
dyrektorzy poszczegÛlnych zak≥adÛw. NastÍp-
nie informacje z dzia≥alnoúci Domu Kultury
przedstawi≥a Pani Aleksandra Niezgoda  Dy-
rektor MDK, a o stanie likwidacji PGKiM mÛ-
wi≥ dyrektor ujÍcia wody w Mechowcu pan
Pietras. NastÍpnie Radni rozmawiali o wypo-
czynku dzieci i m≥odzieøy podczas tegorocz-
nych wakacji. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej Pan Andrzej JagodziÒski
przedstawi≥ program imprez zaplanowanych
dla dzieci podczas tegorocznych wakacji. Na-
tomiast Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej i Sportu mÛwi≥ o organizowa-
nych obozach sportowych na stadionie podczas
wakacji, a Pani Alicja Furga≥ z Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Spo≥ecznej opowiedzia≥a o pÛ≥
koloniach organizowanych w tym roku.

Radni podjÍli uchwa≥Í w sprawie zmian
w budøecie MiG oraz w sprawie zmiany Sta-
tutu M≥odzieøowej Rady Miejskiej polegajπcπ
na zmianie ordynaci na podstawie ktÛrej obec-
nie m≥odzi radni bÍdπ mogli byÊ wybierani z
poúrÛd uczniÛw z klasy V i IV szko≥y podsta-
wowej oraz z klasy I i II gimnazjum.

K.W.

K.W.
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Og³oszenie  o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej

og≥asza I publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny  na sprzedaø nieruchomoúci w≥asnoúci Miasta
i Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest :
1. Niezabudowana nieruchomoúÊ gruntowa

po≥oøona w Kupnie ,  oznaczona nr. ew. dzia≥ki
1125/75 o powierzchni 414 m2 , objÍta Kw 21820
, z przeznaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego  na cele rolne na ktÛrych dopusz-
cza siÍ zabudowÍ mieszkaniowπ i us≥ugowπ nie-
uciπøliwπ  w pasie 200 m wzd≥uø drogi powiato-
wej Kupno - Bukowiec

z cenπ wyw. nieruchomoúci-   3196 z≥

2. Niezabudowane nieruchomoúci grunto-
we po≥oøone w PorÍbach KupieÒskich oznaczo-
ne nr.ew. 113 i 134 o ≥πcznej powierzchni 0.19 ha ,
objÍte Kw 7697,  z przeznaczeniem w planie za-
gospodarowania przestrzennego na cele rolne

z cenπ wyw. nieruchomoúci - 3341 z≥

Przetarg odbÍdzie siÍ w dniu 10 lipca 2003
r. o godzinie 10 -  tej w sali nr 1 w siedzibie UrzÍdu
Miasta i Gminy w Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju 21.

Warunkiem przystπpienia do przetargu
przez osoby fizyczne i prawne jest wp≥acenie
wadium w wysokoúci   20 % ceny wywo≥awczej,
najpÛzniej na 3 dni przed  przetargiem  w kasie
UrzÍdu gotÛwkπ lub na konto  UrzÍdu Miasta  i
Gminy Kolbuszowa -  Bank Przemys≥owo - Han-
dlowy PBk S.A. Oddzia≥ w Kolbuszowej  n r. 53
1060 0076 0000 4022 0000 0972

Wadium zwraca siÍ niezw≥ocznie po zakoÒ-
czeniu przetargu, z  wyjπtkiem wadium wp≥aco-
nego przez uczestnika, ktÛry wygra≥ przetarg -
zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, ktÛra
p≥atna jest w ca≥oúci i nie podlega roz≥oøeniu na
raty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia siÍ uczestnika , ktÛry wygra≥ przetarg od za-
warcia umowy.

Przetarg prowadzony bÍdzie wg zasad
okreúlonych  w Rozporzπdzeniu Rady MinistrÛw
z dnia  13.01.1998r. w sprawie okreúlenia szcze-
gÛ≥owych zasad i trybu    przeprowadzania prze-
targÛw na nieruchomoúci stanowiπce w≥asnoúÊ
Skarbu PaÒstwa lub w≥asnoúÊ gminy./
Dz.U.Nr.9poz.30/.

Zastrzega siÍ prawo odstπpienia od przetar-
gu bez podania przyczyn.

SzczegÛ≥owych informacji o przetargu i jego
przedmiocie moøna uzyskaÊ wUrzÍdzie Miasta i
Gminy w Kolbuszowej w pokoju na 15 lub telefo-
nicznie pod nr 22- 71 - 333 w godzinach  8 - 15 -ta.

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

Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej

nowiπce w≥asnoúc Skarbu PaÒstwa lub w≥asnoúÊ
gminy / Dz.U.Nr.9 poz.30 /.

Zastrzega siÍ prawo odstπpienia od przetar-
gu bez podania przyczyn.

SzczegÛ≥owych informacji o przetargu i jego
przedmiocie moøna uzyskaÊ w

UrzÍdzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej w
pokoju na 15 lub telefonicznie pod nr  2271- 333
w godzinach  8 - 15 -ta.

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

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kolbuszowej

ciπg dalszy ze str. 5

W sobotÍ 24 maja br. na rynku w Kol-
buszowej odby≥ siÍ Piknik. Impreza z wie-
loma atrakcjami rozpoczÍ≥a siÍ pÛünym po-
po≥udniem zawodami kolbuszowskich Ñsi-
≥aczyî, a zakoÒczy≥a pÛünym wieczorem po-
kazem sztucznych ogni.

Piknik rozpoczπ≥ siÍ
o 1530 zawodami ñ
Ñ S T R O N G M A N î
GRAND PRIX KOLBU-
SZOWEJ ñ podczas ktÛ-
rych o miano najsilniej-
szego rywalizowa≥o dzie-
wiÍciu zawodnikÛw w
piÍciu konkurencjach:
przenoszenie 80 kg be-
czek z piwem, przerzuca-
nie ogromnej 130 kg opo-
ny, przeciπganie samo-
chodu terenowego, düwi-
ganie 120 kg bala i wyci-
skanie nad g≥owÍ 60 kg
belki. Tytu≥ najsilniejsze-
go wywalczy≥ Jan Cis≥o, zaú trzej najlepsi
otrzymali nagrody ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa Pana
Zbigniewa Chmielowca.

Zawody zorganizowali nauczyciele
w-f : Ryszard ZieliÒski, Maciej CichoÒ i Grze-
gorz GÍbarowski wraz z dyrektorem Gim-
nazjum Nr 2 w Kolbuszowej Panem Miros≥a-
wem Kaczmarczykiem.

NastÍpnie rozpoczπ≥ siÍ bieg uliczny o
puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kolbu-
szowa w ktÛrym wziÍ≥o udzia≥ 165 osÛb, ry-
walizujπcych w 7 kategoriach wiekowych od
najm≥odszych w grupie do 9 lat po najstar-
szych w kategorii powyøej 35 lat. Po wy≥o-
nieniu zwyciÍzcÛw puchary i nagrody wrÍ-
czyli przedstawiciele w≥adz: Burmistrz MiG
Kolbuszowa Zbigniew Chmielowiec, ZastÍp-

Miejsko Gminny Oúrodek Pomocy Spo-
≥ecznej w Kolbuszowej zorganizowa≥ po raz
trzynasty DzieÒ Dziecka dla dzieci z rodzin
najuboøszych z terenu Miasta i Gminy Kol-
buszowa.

Impreza ta odby≥a siÍ w dniu 07.06.2003 r.
na Stadionie Sportowym w Kolbuszowej. Za-
proszono 105 ñ ro dzieci, niektÛre przysz≥y
z rodzicami i rodzeÒstwem.

Zebranych przywita≥ Burmistrz Miasta i
Gminy Pan Zbigniew Chmielowiec oraz Rad-
na i Przewodniczπca Komisji Oúwiaty, Kultu-
ry, Kultury Fizycznej, Pomocy Spo≥ecznej i
Zdrowia i Przewodniczπca Parafialnego Zespo-
≥u Caritas Pani Ewa WÛjcicka.

Dzieci bra≥y udzia≥ w konkursach, grach
i zabawach, za co otrzymywa≥y drobne nagro-
dy. Wszystkim zebranym podano kie≥basÍ z
roøna, napoje i lody. Na koniec otrzyma≥y pacz-
ki ze s≥odyczami. Impreza ta by≥a ca≥kowicie
sponsorowana przez osoby prywatne, zak≥ady
pracy i instytucje. Dlatego pragniemy ich tu
wymieniÊ i tym samym serdecznie podziÍko-
waÊ za pomoc, zrozumienie i okazane serce.
A oto nasi darczyÒcy:

Piknik w Kolbuszowej
ca Burmistrza MiG Kolbuszowa Jan Zuba i
Przewodniczπcy Rady Miejskiej Jan Wiπcek.
PÛüniej zgromadzeni licznie na kolbuszow-
skim rynku mieszkaÒcy bawili siÍ przy mu-
zyce, zaúpiewa≥y kolbuszowskie solistki:

Agata Mokrzycka i Katarzyna FurmaÒska
oraz zagra≥ kolbuszowski zespÛ≥ MEDIUM.
Wszyscy czekali na pokaz sztucznych ogni,
ktÛry okaza≥ siÍ wielkπ atrakcjπ i zaskoczy≥
widzÛw ktÛrzy przez 15 minut podziwiali
rozúwietlone niebo.

Nie zabrak≥o rÛwnieø EuroentuzjastÛw
z Powiatowego Punktu Informacji Europej-
skiej, ktÛrzy przez ca≥π imprezÍ wrÍczali ga-
døety UE i ulotki informujπce o warunkach
cz≥onkostwa i zachÍcajπce do wziÍcia udzia-
≥u w czerwcowym referendum.

Impreza zakoÒczy≥a siÍ ok. 2200, a miesz-
kaÒcy Kolbuszowej nie mogπ siÍ doczekaÊ
nastÍpnych juø 10 biegÛw ulicznych o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa, ktÛ-
re juø za rok.

DzieÒ dziecka
1. Fin S.A. Kolbuszowa
2. Walor Kolbuszowa
3. ÑDach - Budî Kolbuszowa
4. SpÛ≥dzielnia Pracy ÑP≥ugî Kolbuszowa
5. Koltank ñ Stacja Paliw Kolbuszowa
6. Bank SpÛ≥dzielczy w Kolbuszowa
7. Sπd Rejonowy w Kolbuszowej
8. Gabinet Stomatologiczny ÑSILDENTî w
Kolbuszowej PaÒstwa BarnatÛw
9. Gabinet Stomatologiczny Pana Sadkowskie-
go
10. Gabinet Stomatologiczny Pani Koz≥ow-
skiej ñ Fus
11. Gabinet Stomatologiczny Pani Moskal
12. ÑBar Samî w Kolbuszowej  Jan Dec
13. ÑFelixî ñ Kolbuszowa  A. Hodor
14. Zak≥ad Fryzjerski w Kolbuszowej P. Bie-
siadecki
15. H. FurmaÒska ñ Apteka w Kolbuszowej
16. Centrum Plis Hurtownia w Kolbuszowej
17. SpÛldzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kol-
buszowej
18. Lupus Wilk Roman ñ Kolbuszowa
19. Piekarnia P. WÍgrzyn ñ Wide≥ka
20. Col ñ Druk P. GÍbarowska
21. Parafialny ZespÛ≥ Caritas w Kolbuszowej
22. Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej i Sportu w Kolbuszowej
23. K. Wilk ñ Noga
24. R. Dudkowski
25. A. J. Raganowie
26. A. Kaczmarczyk

K.W.
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Panie inspektorze, kiedy wreszcie zosta-
nπ zakoÒczone prace przy budynku Staro-
stwa?

- RESBUD deklaruje dotrzymanie termi-
nu umownego zakoÒczenia robÛt do 30 czerw-
ca br. Na dzieÒ dzisiejszy prace wewnπtrz bu-
dynku sπ praktycznie zakoÒczone. Budynek jak
wiemy by≥ oddawany etapami i zauøytkowa-

To ju¿ ostatnie prace...
Z inø. Stanis≥awem Malinowskim ñ inspektorem nadzoru inwe-
stycji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego ñ roz-
mawia Benedykt Popek

ny rÛwnieø etapami, poczπwszy od 1 lutego
tego roku.

Co wobec tego zosta≥o jeszcze do zrobie-
nia?

- Na ukoÒczeniu sπ roboty zwiπzane z ob-
≥oøeniem coko≥Ûw budynku p≥ytkami mrozo-
odpornymi. Wykonywane sπ rÛwnieø balustra-
dy przy wejúciu do budynku, do segmentu B i
C. To sπ wszystkie waøniejsze roboty, ktÛrych
zosta≥o nie tak wiele. Monitujemy aby wyko-
nawca jak najszybciej przystπpi≥ do robÛt ze-
wnÍtrznych od ulicy 11- Listopada i ulicy Ks.
Ruczki. Sπ problemy techniczne, z ktÛrymi bo-
ryka siÍ wykonawca i my rÛwnieø, zwiπzane z
prze≥oøeniem wodociπgu. My, czyli Starostwo
juø we w≥asnym zakresie wykonywaÊ bÍdzie-
my takie roboty jak montaø masztÛw flago-
wych, oznakowanie ruchu zewnÍtrznego,
montaø koszy na úmieci, ≥awek parkingowych
itp. Gros robÛt wykonujemy systemem gospo-
darczym, øeby potaniÊ inwestycjÍ.

W dniu 11 czerwca spore zainteresowa-
nie ludzi przebywajπcych w okolicy Starostwa
wywo≥a≥o bicie zegara i granie hejna≥u...

- Zamontowaliúmy zegar wieøowy na
centralnym miejscu budynku. Jest to zegar elek-
troniczny, samoregulujπcy, sygna≥ czasu jest
przekazywany satelitarnie. ChoÊ tarcza ma

úrednicÍ 110 cm, to sam mechanizm posiada
ma≥e rozmiary i niewielki ciÍøar ñ oko≥o 5 kg.
Urzπdzenie praktycznie jest nie do zepsucia.
KosztÛw zwiπzanych z konserwacjπ nie prze-
widuje siÍ. Cena zegara 10 370 z≥. brutto. De-
cyzjÍ o zakupie podjπ≥ Zarzπd Powiatu. Mog≥a
byÊ tarcza kolorowa, ze z≥oceniami itd., ale Za-
rzπd kierowa≥ siÍ oszczÍdnoúciπ.

Czy zegary tej firmy znane sπ w naszym
kraju?

- Oczywiúcie. Zegar jest produktem kra-
jowym, polskim, co znacznie obniøa koszt
ewentualnego serwisu. Firma REK ze Szczeci-
na ktÛra go montowa≥a jest znana w Polsce.
Specjalizuje siÍ w nowoczesnych zegarach
wskazÛwkowych i kurantach elektronicznych.
Zegary tej firmy montowane sπ w ca≥ej Polsce
na wieøach koúcio≥Ûw, ratuszy, i rÛønego rodza-
ju budynkach urzÍdÛw miast i gmin.

A jeúli chodzi o hejna≥?
- Wykonawca w ramach promocji na ja-

kiú czas udostÍpni≥ nam osobne urzπdzenie do
bicia godzin i odgrywania hejna≥u. Jeúli bÍdzie-
my reflektowaÊ to bÍdziemy negocjowaÊ cenÍ
urzπdzenia, ktÛra wynosi w granicach 8 120 z≥.
Cena dzierøawy 210 z≥. miesiÍcznie. Ten hejna≥
mÛg≥by byÊ odtwarzany, natomiast nie by≥by
w≥asnoúciπ powiatu. By≥by do czasu zanim ktoú
skomponuje hejna≥ w≥asny kolbuszowski.

Trwajπ jak widaÊ intensywne prace przy
budowie parkingu przed Starostwem. Czy to
znaczy øe skoÒczy siÍ wreszcie uciπøliwe par-
kowanie na chodnikach?

- SkoÒczy siÍ juø niebawem. Na placu
przed Starostwem powstaje solidny parking,
wyk≥adany kostkπ drogowπ na podsypce ce-
mentowo ñ piaskowej. Pomieúci on co najmniej
60 samochodÛw osobowych, oraz 11 stanowisk
dla niepe≥nosprawnych.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.Ostatnie prace przy wjeüdzie na parking Starostwa.            Fot. B. Popek

Jest juø zegar. Niebawem zawiúnie flaga powiatu.
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”sma sesja Rady Powiatu w Kolbuszo-
wej, ktÛra odby≥a siÍ 27 maja liczy≥a 15 punk-
tÛw porzπdku obrad. WiÍkszoúÊ z nich by≥a
interesujπca, waøna dla czytelnikÛw ñ miesz-
kaÒcÛw naszego powiatu. SesjÍ prowadzi≥
przewodniczπcy JÛzef Kardyú, przy pomo-
cy wiceprzewodniczπcego Andrzeja Wojna-
sa. Uczestniczy≥o w niej 18 radnych, oraz
cz≥onkowie Zarzπdu Powiatu, kierownicy
niektÛrych wydzia≥Ûw Starostwa, szefowie
jednostek podleg≥ych, a takøe przedstawicie-
le samorzπdÛw gmin.

Z prac Zarzπdu Powiatu
W okresie od 16 kwietnia do 27 maja

Zarzπd obradowa≥ na siedmiu posiedzeniach
- powiedzia≥ starosta Bogdan Romaniuk - na
ktÛrych zajmowa≥ siÍ wieloma sprawami.
Podjπ≥ rÛwnieø wiele uchwa≥, m.in. w spra-
wie przekazania na rzecz Centrum Kszta≥ce-
nia Praktycznego úrodkÛw trwa≥ych pozosta-
≥ych po zlikwidowanych Warsztatach Szkol-
nych ZSZ w Kolbuszowej, a takøe w sprawie
przeznaczenia 5 400 z≥ na finansowanie wy-
dawania wk≥adki powiatowej w miesiÍczni-
ku ÑZiemia Kolbuszowskaî, w ktÛrej za-
mieszczane bÍdπ informacje o dzia≥alnoúci
Rady Powiatu i Starostwa. Uchwa≥π Zarzπ-
du przyznano rÛwnieø dotacjÍ 2000 z≥ Towa-
rzystwu Kultury im. Goslara na wspÛ≥finan-
sowanie opracowania i wydania referatÛw
dotyczπcych dzia≥alnoúci kulturalnej.

Na posiedzeniu w dniu 15 maja podjÍto
decyzjÍ o zakupie zegara wieøowego na bu-
dynek administracyjny Starostwa, z czarno-
bia≥π tarczπ o úrednicy 110 cm, z t≥oczonymi
cyframi rzymskimi. Zarzπd spotka≥ siÍ rÛw-
nieø z przedstawicielami Uniwersytetu Rze-
szowskiego w sprawie rozwoju oúrodka Uni-
wersytetu w Weryni. ZarÛwno Zarzπd powia-
tu jak i wiÍkszoúÊ radnych powiatu nadal opo-
wiada siÍ za rozwojem tego oúrodka.

Pedagodzy bÍdπ lepiej
wykorzystani

Pierwszπ osobπ, ktÛra wystπpi≥a z zapy-
taniem odnoúnie bieøπcej dzia≥alnoúci Zarzπ-
du by≥ radny Zbigniew Lenart. Zaintereso-
wa≥a go sprawa pedagogÛw szkolnych.
Chcia≥ wiedzieÊ - czy to prawda, øe Zarzπd
podjπ≥ decyzjÍ o likwidacji stanowisk peda-
gogÛw szkolnych w szko≥ach prowadzonych
przez powiat  i czy Zarzπd naprawdÍ zanali-
zowa≥ tÍ sprawÍ. W odpowiedzi starosta Bog-
dan Romaniuk wyjaúni≥, øe w zwiπzku z za-
potrzebowaniem od d≥uøszego czasu na pe-
dagogÛw w Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej i jednoczeúnie niezbyt pe≥nym
wykorzystaniem ich w szko≥ach Zarzπd pod-
jπ≥ takπ decyzjÍ. Jest to rÛwnieø wyjúcie do
uczniÛw, dla ktÛrych korzystanie z us≥ug
pedagogÛw w szko≥ach jest czasami k≥opo-
tliwe (wstydliwe). Pedagodzy bÍdπ wiÍc pra-
cownikami Poradni w takim samym wymia-
rze czasu pracy. Nie mniej jednak bÍdπ oni
mieli dyøury w szko≥ach w zaleønoúci od
potrzeb i uczniowie bÍdπ mogli i tam przy-
chodziÊ rÛwnieø ze swoimi problemami.

Uzupe≥niajπc starostÍ pani dyrektor Elø-
bieta Miko≥ajczyk poinformowa≥a, iø do tej
pory na poradÍ pedagoga w Poradni trzeba
by≥o czekaÊ aø dwa miesiπce ñ trzy. Wed≥ug
informacji uzyskanych w Starostwie w trzech
szko≥ach prowadzonych przez powiat za-

VIII SESJA RADY POWIATU
trudnionych jest trzech pedagogÛw szkol-
nych: w Liceum OgÛlnokszta≥cπcym Jolanta
Lenart (7 godzin tygodniowo), w Zespole
SzkÛl Agrotechniczno ñ Ekonomicznych Do-
rota Frankiewicz (10 godz.), w Zespole SzkÛl
Technicznych Marta Zawadzka (20 godz.).

Sprawa zatrudnienia radnego
Lenarta

Radny W≥adys≥aw Mytych chcia≥ siÍ
dowiedzieÊ czy w Starostwie odby≥o siÍ spo-
tkanie z pos≥em Wrzodakiem, oraz czy to
prawda øe starosta spotka≥ siÍ z rektorem UR
ìw sprawie nie zatrudniania pana Z. Lenar-
ta na stanowisku kierownika gospodarstwa
pomocniczego oúrodka akademickiego w
Weryni. Odnoúnie spotkania z pos≥em staro-
sta wyjaúni≥, iø budynek Starostwa nie jest
budynkiem Starosty czy Zarzπdu lecz
wszystkich mieszkaÒcÛw powiatu, ktÛrzy
orientacje polityczne majπ przerÛøne. Jeúli
pan radny by siÍ zwrÛci≥ do starosty by wy-
najπÊ salÍ na spotkanie np. z panem Ciesiel-
skim starosta by takπ samπ decyzjÍ podjπ≥.
Co siÍ zaú tyczy spotkania z rektorem to sta-
rosta stwierdzi≥, øe ìw imieniu Zarzπdu i
w≥asnym przekaza≥ oburzenie, øe taka waø-
na decyzja zosta≥a podjÍta bez wiedzy Staro-
sty i Zarzπdu, bez øadnych konsultacji, w
sytuacji gdy powiat przekaza≥ ìi przekazuje
nadal uczelni tak duøy majπtek.

Czytelnikom ma≥o zorientowanym w
tym temacie pragniemy wyjaúniÊ, øe radny
Zbigniew Lenart ok. 10 kwietnia br. zosta≥
zatrudniony przez w≥adze Uniwersytetu
Rzeszowskiego na stanowisku kierownika
gospodarstwa pomocniczego oúrodka akade-
mickiego w Weryni. Zarzπdza wiÍc olbrzy-
mim majπtkiem przekazanym uczelni przez
powiat. Poniewaø majπtek tego gospodar-
stwa by≥ do niedawna, lub nadal jest jeszcze
w≥asnoúciπ powiatu, starosta, wicestarosta
oraz pozostali cz≥onkowie Zarzπdu Powiatu
uwaøajπ, øe w≥adze uczelni kandydata na kie-
rownika powinny skonsultowaÊ z w≥adzami
powiatu, tymczasem nawet nie poinformo-
wa≥y o tym fakcie.

Radny Adam Chlebowski pyta≥ co Za-
rzπd uczyni≥ w sprawie wyboru dyrektora
LO. Starosta odpowiedzia≥, øe konkurs zosta≥
rozpisany. Jest problem poniewaø z Rady
RodzicÛw jest czterech kandydatÛw do ko-
misji konkursowej zamiast dwÛch. Po okre-
sie matur bÍdzie prosi≥ rodzicÛw, by te dwie
osoby by≥y ostatecznie wskazane.

Pomoc spo≥eczna w powiecie
W trzecim punkcie obrad pani Iwona

Magryú ñ kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie (jednostki Starostwa utrzy-
mywanej z dotacji rzπdowej) -  z≥oøy≥a spra-
wozdanie z realizacji zadaÒ z zakresu funk-
cjonowania pomocy spo≥ecznej w powiecie
kolbuszowskim. Do waøniejszych zadaÒ, ja-
kie w 2002 r. wykonywa≥o PCPR naleøa≥y:

Zapewnienie, organizowanie i prowa-
dzenie us≥ug w domach pomocy spo≥ecznej
o zasiÍgu ponadgminnym; kierowanie osÛb
ubiegajπcych siÍ o przyjÍcie do w/w domÛw.
Na terenie naszego powiatu funkcjonuje je-
den taki dom tj. DPS w Cmolasie, prowadzo-
ny przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Mieszka w nim 44 osoby.

Udzielanie informacji mieszkaÒcom
powiatu o prawach i uprawnieniach dot. po-
mocy spo≥.

Zapewnienie opieki i wychowania dzie-
ciom ca≥kowicie lub czÍúciowo pozbawio-
nym opieki rodzicÛw, oraz dzieciom niedo-
stosowanym spo≥ecznie, w szczegÛlnoúci
poprzez zlecenia prowadzenia placÛwek
opiekuÒczo-wychowawczych. PlacÛwki te
to: Katolicka PlacÛwka Wychowawcza Ñ
Nasz Domî Zgromadzenia SiÛstr úw. Micha-
≥a Archanio≥a ìw Wide≥ce, gdzie przebywa
12 dzieci, oraz åwietlica Profilaktyczno -Wy-
chowawcza ìw Kolbuszowej, z ktÛrej korzy-
sta 34 wychowankÛw.

Przyznawanie pomocy pieniÍønej na
usamodzielnienie oraz pokrywanie wydat-
kÛw zwiπzanych z kontynuowaniem nauki
osobom opuszczajπcym niektÛre typy placÛ-
wek opiekuÒczo- wychowawczych i rodziny
zastÍpcze.

Radny Zbigniew Lenart wnosi interpelacje do
Zarzπdu Powiatu.    Fot. B. Popek

Organizowanie opieki w rodzinach za-
stÍpczych oraz udzielanie pomocy pieniÍø-
nej na czÍúciowe pokrycie kosztÛw utrzyma-
nia umieszczonych w nich dzieci.

Realizacja innych zadaÒ przewidzia-
nych w ustawach, m.in. o rehabilitacji zawo-
dowej ìi spo≥ecznej oraz zatrudnianiu osÛb
niepe≥nosprawnych.

PCPR niemal od poczπtku swego istnie-
nia ma problemy finansowe. Dotacje rzπdo-
we sπ za ma≥e, powiat nie chce dok≥adaÊ, bo
nie ma z czego. ñ årodki finansowe, jakie
otrzymujemy nie wystarczajπ na wynagrodze-
nia i pochodne -  powiedzia≥a koÒczπc swoje
wystπpienie pani Magryú. ñ Dlatego teø zwra-
cam siÍ do paÒstwa radnych ìo zwiÍkszenie
dotacji na finansowanie jednostki, ktÛra w
zwiπzku z tym od 1 czerwca br. bÍdzie zatrud-
niaÊ 4 osoby, ale bÍdzie to tylko 3 etaty.

BÍdzie úcieøka przyrodnicza
nad zalewem

Kolejny punkt obrad dotyczy≥ przeka-
zania úrodkÛw z Powiatowego Funduszu
Ochrony årodowiska na utworzenie drugiej
w powiecie úcieøki przyrodniczo - edukacyj-
nej. Temat ten wstÍpnie zreferowa≥ kierow-
nik Grzegorz ZiemiaÒski. Z inicjatywy Nad-
leúnictwa Kolbuszowa powstanie úcieøka na
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zalewem ÑMaziarniaî w lasach Wilczej Woli.
W roku bieøπcym Nadleúnictwo uzyska≥o na
ten cel dotacjÍ 30 tys. z≥ z W.F.O.å r., dodat-
kowo dysponuje w≥asnymi úrodkami w gra-
nicach 20 tys. z≥. Ca≥e zadanie ma kosztowaÊ
ok. 70 tys. z≥. W tej sytuacji Nadleúnictwo
zwrÛci≥o siÍ do powiatu o pomoc w wyso-
koúci 20 tys. z≥. ìz P.F.O.år. Wniosek w tej
sprawie zosta≥ zaopiniowany pozytywnie
przez Zarzπd ìi odpowiednie Komisje.

Uczestniczπcy w sesji nadleúniczy Ka-
zimierz Kriger zachÍcajπc radnych do do≥o-
øenia swojej Ñcegie≥kiî do tego piÍknego
dzie≥a stwierdzi≥ m.in., øe bÍdzie to poczπ-
tek zagospodarowania turystycznego terenu
od strony zachodniej zalewu.  åcieøka bÍdzie
po≥oøona na przepiÍknej skarpie, wzd≥uø tej
skarpy i z powrotem przez las. BÍdzie mia≥a
d≥ugoúÊ ok. 2 km, z tarasem widokowym w
najwyøszym miejscu na ca≥y zalew, z 10 przy-
stankami, kilkudziesiÍcioma ≥awkami, tabli-
cami informacyjnymi o przyrodzie tego re-
gionu. Naleøy sπdziÊ, øe úcieøka zda egzamin
i poprawi warunki wypoczynkowe nawet ìw
pochmurne dni ñ przekonywa≥ nadleúniczy
Kriger. Podczas g≥osowania za dofinansowa-
niem tej úcieøki opowiedzia≥o siÍ 15 radnych,
wstrzyma≥o siÍ 3.

Kontynuujπc temat zalewu w Wilczej
Woli radny Mytych poruszy≥ sprawÍ jego za-
gospodarowania i ewentualnych zyskÛw.
Wed≥ug niego - nie jest waøne co siÍ ma, tyl-
ko ile siÍ z tego ma. Ile z tego ma gmina, ile
powiat. Jaka jest efektywnoúÊ tego zalewu?
Jak jest realizowany program zagospodaro-
wania przestrzennego zarÛwno dla gminy
RaniøÛw jak i dla gminy Dzikowiec? ZwrÛ-
ci≥ siÍ przy tym do obecnego na sesji prze-
wodniczπcego Rady Gminy w Dzikowcu
Franciszka Ozgi o przedstawienie stanowi-
ska w tej sprawie, czy tamtejsza Rada zajmuje
siÍ tym problemem, czy odczuwajπ, øe majπ
ten zalew i øe majπ ìw zwiπzku z tym wp≥y-
wy do budøetu. W odpowiedzi przewodni-
czπcy Ozga stwierdzi≥, øe gmina ma tylko

Sytuacja w s≥uøbie zdrowia
W dalszej czÍúci obrad dyrektor SP ZOZ

Zbigniew Strzelczyk z≥oøy≥ szczegÛ≥owe
sprawozdanie z funkcjonowania S≥uøby
Zdrowia na terenie powiatu, realizacji zadaÒ
w 2003 r., bieøπcej dzia≥alnoúci i zagroøeniach.
Odpowiada≥ teø na pytania radnych.

ZOZ w Kolbuszowej nadal udziela úwiad-
czeÒ zdrowotnych w formie opieki stacjonar-
nej i opieki ambulatoryjnej. OpiekÍ stacjonar-
nπ sprawuje Szpital Powiatowy dysponujπcy
209 ≥Ûøkami, w sk≥ad ktÛrego wchodzi 8 od-
dzia≥Ûw szpitalnych: Oddzia≥ chorÛb we-
wnÍtrznych  - 49 ≥Ûøek, chirurgiczny ñ 40 ≥Û-
øek, ginekologiczno - po≥oøniczy ñ 34 ≥Ûøka,
dzieciÍcy ñ 20 ≥Ûøek, noworodkowy ñ 23 ≥Ûøecz-
ka, specjalistyczny oddzia≥ urologiczny ñ 28
≥Ûøek, wysokospecjalistyczny oddzia≥ nefrolo-
gii ñ 20 ≥Ûøek, i dializoterapii ñ 12 stanowisk
dializacyjnych, oddzia≥ intensywnej opieki
medycznej ñ 5 ≥Ûøek. W chwili obecnej tylko
dwa oddzia≥y przynoszπ zyski dla kolbuszow-
skiego szpitala tj. nefrologii i dializoterapii.
Pozosta≥e przynoszπ straty, w tym najwiÍksze
oddzia≥ urologiczny. W latach 2001-2002 przy-
niÛs≥ on ≥πcznie ok. miliona z≥ straty, natomiast
za pierwszy kwarta≥ br.125 tys. straty.

Ambulatoryjnπ opiekÍ zdrowotnπ nadal
sprawujπ placÛwki: Przychodnia Rejonowa
Nr 1 i Nr 2 w Kolbuszowej, Gminne Oúrodki
Zdrowia w Cmolasie, Raniøowie, Niwiskach
ìi Dzikowcu, oraz Wiejskie Oúrodki Zdrowia
w Ostrowach Tuszowskich, Siedlance, Przed-
borzu, Wide≥ce, Woli Raniøowskiej, Mazu-
rach, Lipnicy i Wilczej Woli.

Do najwaøniejszych zagroøeÒ, jakie wy-
stÍpujπ na naszym rynku medycznym we-
d≥ug dyr. Strzelczyka naleøπ:

F Zbyt bliska odleg≥oúÊ kolbuszow-
skiego szpitala od duøych oúrodkÛw medycz-
nych (RzeszÛw, Mielec) co powoduje odp≥yw
pacjentÛw z terenu naszego powiatu.

F Za duøy szpital na tak ma≥y powiat.
W za≥oøeniach Ministra Zdrowia jest, øe na
100 tys. mieszkaÒcÛw ma przypadaÊ maksy-
malnie 220 ≥Ûøek szpitalnych.

F Wprowadzenie bez pokrycia ustawy
Ñ203î i jej konsekwencje finansowe.

F Brak úrodkÛw finansowych na re-
monty, modernizacje, oraz zakupy sprzÍtu
medycznego.

F Trudnoúci w pozyskaniu specjalistÛw
(ze wzglÍdu na zbyt ma≥y oúrodek miejski).

F Z uwagi na duøe bezrobocie utrzy-
mywanie za wszelkπ cenÍ stanowisk pracy.

Pomimo tego øe ZOZ zachowuje p≥yn-
noúÊ finansowπ zagroøenia istniejπ. Dyrektor
zosta≥ zobowiπzany do przygotowania do
koÒca czerwca br. planu naprawczego i re-
strukturyzacji ZOZ.

S≥uøby Zdrowia dotyczy≥ rÛwnieø kolej-
ny punkt porzπdku obrad. Po konsultacjach z
Zarzπdem Powiatu i Komisjπ Zdrowia posta-
nowiono powiÍkszyÊ liczbÍ cz≥onkÛw Rady
Spo≥ecznej ZOZ z 6  do 7 i zaangaøowaÊ w
pracÍ tej Rady przedstawiciela gminy Kolbu-
szowa. Na miejsce burmistrza, ktÛry z niewia-
domych powodÛw wycofa≥ swojπ kandyda-
turÍ Rada Powiatu wybra≥a wiceprzewodni-
czπcego Rady Miejskiej JÛzefa Fryca.

Remont budynku Instytutu
Biotechnologii

Dwa kolejne punkty obrad dotyczy≥y
drobnych zmian w sposobie finansowania
prac remontowych w budynku by≥ego POM-
u przy ul. Soko≥owskiej, ktÛry jak powiedzia≥

wicestasrosta Waldemar Macheta ñ przygo-
towywany jest pod dzia≥alnoúÊ Instytutu Bio-
technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
ZajÍcia majπ siÍ w nim rozpoczπÊ od nowe-
go roku akademickiego. Ca≥kowity koszt in-
westycji okreúla siÍ na kwotÍ 126 600 z≥., w
ktÛrej udzia≥ w finansowaniu zapewnia URz.
w wysokoúci 51 000 z≥. Kwota dofinansowa-
nia przez powiat pozostaje nie zmieniona i
wynosi 75 600 z≥.

Skargi pani Ewy Marsza≥ek
Od dnia 4 stycznia 2000 r. ciπgnπ siÍ

skargi pani notariusz Ewy Marsza≥ek odno-
szπce siÍ do pracownikÛw geodezji, Starosty
i Zarzπdu Powiatu. Podnoszone przez niπ
zarzuty ñ zdaniem radcy prawnego Staro-
stwa Lidii MieÒkowskiej ñ sπ bardzo enig-
matyczne i ma≥o konkretne pod adresem kon-
kretnych geodetÛw, ktÛrzy jakoby preferowa-
li innych notariuszy w Kolbuszowej i przez
to ona ma ograniczone moøliwoúci wykony-
wania zawodu, wskutek czego liczba kon-
traktÛw jakie ona zawiera jest mniejsza niø
liczba kontraktÛw zawieranych przez innych
notariuszy.

Najnowsza skarga pani Marsza≥ek od-
nosi siÍ do Zarzπdu Powiatu, oraz Starosty
Powiatu, ktÛrzy jej zdaniem zwlekajπ z za≥a-
twieniem jej wniosku z 2000 r. odnoúnie wy-
jaúnienia przyczyn tkwiπcych w podleg≥ych
s≥uøbach geodezyjnych skutkujπcych ograni-
czaniem wolnoúci wykonywania przez niπ
zawodu notariusza. Rada Powiatu po zapo-
znaniu siÍ z kompletem dokumentÛw w tej
sprawie, oraz po wys≥uchaniu radcy praw-
nego Starostwa przeg≥osowa≥a jednog≥oúnie
obie uchwa≥y, uznajπce skargi pani notariusz
na Zarzπd i na StarostÍ za nieuzasadnione.

Interpelacje i sprawy rÛøne
Radny Lenart skierowa≥ do Zarzπdu

dwie interpelacje, na ktÛre zaøπda≥ pisemnej
odpowiedzi. Pierwsza dotyczy szczegÛ≥owe-
go poznania przez RadÍ Powiatu wynikÛw
finansowych SP ZOZ, druga dotyczy planu
inwestycji remontowo ñ modernizacyjnych,
ktÛre Zarzπd zamierza realizowaÊ w latach
2003 ñ 2006.

Radnego Mytycha interesowa≥ przewi-
dywany termin zakoÒczenia prac przy Staro-
stwie. W odpowiedzi us≥ysza≥ od starosty, øe
ñ termin zakoÒczenia inwestycji jest wyraünie
okreúlony na 30 czerwca br. Jeøeli wykonaw-
ca w tym terminie siÍ nie zmieúci to bÍdπ na-
liczane zgodnie z umowπ karne odsetki.

Radny Krzysztof Wrona korzystajπc z
obecnoúci na sali obrad red. B. Popka przed-
stawi≥ kilka osobistych pretensji odnoúnie swo-
jej osoby. Pierwsza dotyczy≥a pominiÍcia jego
imienia w ktÛrejú  relacji z sesji, druga zaú pod-
pisu pod zdjÍciem przedstawiajπcym jego oso-
bÍ, ktÛry to jego zdaniem powinien byÊ dok≥ad-
nym wyciπgiem z protoko≥u, tego co powie-
dzia≥ na sesji. Zaøπda≥ przy tym od redaktora
ponownego zamieszczenia jego zdjÍcia, oraz
tekstu jego wypowiedzi jakπ wÛwczas wyg≥o-
si≥ jako radny. W odpowiedzi red. Popek wyja-
úni≥, øe relacjonujπc przebieg poszczegÛlnych
sesji Rady Powiatu stara siÍ przedstawiaÊ in-
tencje radnych, nie obszerne wypowiedzi, na
ktÛre w prasie nie ma miejsca.

W dalszej czÍúci wystπpienia radny
Wrona wrÛci≥ do tematu, ktÛry wywo≥a≥ na
poczπtku sesji radny Lenart. Stwierdzi≥ m. in.
øe usuniÍcie pedagogÛw ze szkÛ≥ do Porad-
ni jest bardzo b≥Ídnym posuniÍciem.

Benedykt Popek

rozchody z tytu≥u gospodarki úmieciowej na
terenie zalewu. Nie ma úrodkÛw, ktÛre moø-
na by zainwestowaÊ w zalew. Liczymy na po-
moc powiatu.

Wiceprzewodniczπcy Andrzej Wojnas porusza
problem drÛg w gminie Majdan.
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11 lipca bieøπcego roku wchodzi w øycie ustawa z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie in-
nych ustaw, ktÛrej celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie
procedur budowlanych. Rozszerza ona katalog prac budowlanych
niewymagajπcych pozwolenia na budowÍ, a organy udzielajπce po-
zwolenia na budowÍ zobowiπzuje do wydawania decyzji w ciπgu
dwÛch miesiÍcy od z≥oøenia wniosku. W przeciwnym razie organ
odpowiedzialny za opÛünienia zap≥aci karÍ 500 z≥ za kaødy dzieÒ
zw≥oki. Ograniczono teø udzia≥ osÛb trzecich w procedurach zwiπ-
zanych z uzyskaniem pozwolenia na budowÍ. Wstrzymanie budo-
wy na wniosek skarøπcego sπd moøe uzaleøniÊ od z≥oøenia kaucji na
zabezpieczenie ewentualnych roszczeÒ inwestora.

Ustawa wprowadza teø wiele innych zmian, m.in. obowiπzko-
we kontrole niektÛrych obiektÛw przed oddaniem ich do uøytku; w
okreúlonych przypadkach umoøliwia teø zalegalizowanie samowoli
budowlanej.

Zmieniono art. 82a ustawy, ktÛry stanowi, øe Starosta nie moøe

Co miesiπc w innym miejscu zbiera siÍ Konwent WÛjtÛw, Bur-
mistrza i Starosty, by debatowaÊ o sprawach ponadgminnych, waø-
nych dla powiatu kolbuszowskiego.

Ostatnio konwent zebra≥ siÍ w dniu 23 maja br. w budynku
Starostwa. Obecni byli wÛjtowie: Eugeniusz Galek z Cmolasu ñ prze-
wodniczπcy konwentu, Jerzy Wilk z Majdanu, Krzysztof Klecha z
Dzikowca, Piotr Skiba z Niwisk, Jan Niemczyk z Raniøowa, bur-
mistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmielowiec z Kolbuszowej, oraz
starostowie powiatu Bogdan Romaniuk i Waldemar Macheta.

Pierwszym tematem spotkania by≥o rozwaøenie moøliwoúci
powo≥ania powiatowej ligi pi≥ki noønej. Wystπpi≥ w tej sprawie za-
proszony goúÊ Kazimierz GreÒ - prezes PodokrÍgu Pi≥ki Noønej. Dys-
kutowano na temat utworzenia ligi, poruszano sprawÍ sÍdziowania
i kosztÛw jakie wÛjtowie i burmistrz ponoszπ na rozgrywki, jednak
decyzji øadnych nie podjÍto.

Gospodarz spotkania starosta Romaniuk przedstawi≥ nowe-
go kierownika Wydzia≥u Architektury i Budownictwa w Starostwie
W≥adys≥awa Grπdziela. Przypomnia≥ przy okazji, øe od dnia 11 lip-
ca br. zadania z zakresu architektury i budownictwa wykonywane
dotychczas w gminach, ustawowo bÍdπ wykonywane w powiecie.

Z sytuacjπ w SP ZOZ zapozna≥ zebranych dyrektor Zbigniew
Strzelczyk. Apelowa≥ o zachÍcanie pacjentÛw do korzystania ze szpi-
tala w Kolbuszowej. Jeøeli nie bÍdzie pacjentÛw to nie bÍdzie pie-
niÍdzy z NFZ i nie bÍdzie szpitala. Krach szpitala doprowadzi do
zwiÍkszenia wielkiego bezrobocia w Kolbuszowej i ogromnych
utrudnieÒ w leczeniu mieszkaÒcÛw. ZachÍca≥ przy tym przedstawi-
cieli gmin by wsparli finansowo powsta≥y niedawno Spo≥eczny Ko-
mitet Ochrony Zdrowia, ktÛry gromadzi fundusze na remonty i no-
woczesne wyposaøenie szpitala. Wicestarosta Macheta zaznaczy≥, øe
Powiat mimo swojego mocno nadwerÍøonego budøetu zdo≥a≥ wy-
asygnowaÊ na Oddzia≥ Ratownictwa Medycznego 375 tys. z≥.. Bur-
mistrz Chmielowiec obieca≥, øe mimo iø Miasto da≥o ZOZ-owi w
dwÛch ostatnich latach 360 tys. z≥. to i w tym roku jakieú pieniπdze
da, aby tylko RIO znÛw tego nie zakwestionowa≥a.

Pracownik Starostwa ds. integracji europejskiej Wies≥aw Wa-
lat przekonywa≥ co do potrzeby powo≥ania Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju powiatu kolbuszowskiego ÑNILî. ñ Juø najwyøszy czas zare-
jestrowaÊ to stowarzyszenie. To bÍdzie ma≥a ≥yøeczka do brania funduszy
akcesyjnych. To nie jest jakaú wielka sprawa, nie bÍdzie jakiejú wielkiej sa-
morzπdowej polityki. Nie mniej jednak ñ zdaniem Walata ñ ta ≥yøeczka by
siÍ pojawi≥a. Do tego stowarzyszenia majπ wejúÊ nie tylko przedsta-
wiciele samorzπdÛw, ale m.in. przedsiÍbiorcy jak prezes FIN pan
Nowak, dyr. Kotylak z Uniwersytetu Rzeszowskiego i inni.

W najbliøszym czasie w powiecie ma powstaÊ rÛwnieø Zwiπ-
zek MiÍdzygminny. Jego zadaniem bÍdzie m.in. zajÍcie siÍ tworze-
niem wysypiska odpadÛw i úmieci dla gmin powiatu. Wszystkie

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej informuje:
powierzyÊ gminom w drodze porozumienia, spraw z zakresu swej
w≥aúciwoúci jako organu administracji architektoniczno ñ budowla-
nej, a nie stosuje siÍ przepisu art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzπdzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.).

W zwiπzku z tπ zmianπ z dniem 1 sierpnia 2003 r. na mocy po-
rozumienia stron wszystkie sprawy z zakresu administracji archi-
tektoniczno ñ budowlanej z terenu ca≥ego powiatu bÍdπ prowadzo-
ne przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listo-
pada 10 w pok. 311 i 307.

   Ze swej strony do≥oøymy wszelkich staraÒ, aby  paÒstwo jako
inwestorzy lub strony postÍpowania nie odczuli tych zmian na gor-
sze.

Jednoczeúnie informujemy, øe z dniem 1.04.2003 obowiπzki Kierowni-
ka Wydzia≥u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej pe≥ni mieszkaniec naszego powiatu mgr inø. arch. W≥adys≥aw
Grπdziel.

Jest najwyøszy czas, øeby siπúÊ i po mÍsku pogadaÊ, rozwiπzaÊ kilka spraw ñ gospodarki úmiecia-
mi, rozwiπzaÊ problem drÛg i rozwiπzaÊ po prostu wszystkie sprawy komunalne w tym powiecie.
Nie zrobi siÍ tego? Zostaniemy cywilizacyjnie sami, daleko za idπcym szybko do przodu úwiatem
ñ powiedzia≥ Wies≥aw Walat podczas majowego zebrania konwentu wÛjtÛw.

Rozwiπzywanie problemÛw ponadgminnych
gminy podjÍ≥y juø uchwa≥y o przystπpieniu do tego zwiπzku z wy-
jπtkiem gminy Cmolas. WÛjt Galek obieca≥ jednak wp≥ynπÊ na rad-
nych swojej gminy by rÛwnieø takπ uchwa≥Í podjÍli. Przez jednπ
gminÍ nie mogπ cierpieÊ pozosta≥e. Nikt nie ma wπtpliwoúci, øe do
brudnego powiatu, zaúmieconego, bez kanalizacji, bez dobrych drÛg
nikt nie przyjedzie z inwestycjami.

OmÛwieniem sytuacji na drogach przez dyr. Zarzπdu DrÛg
Powiatowych Eugeniusza Szczebiwilka, oraz dyskusjπ na temat pro-
jektÛw na poszczegÛlne zadania zakoÒczono majowe spotkanie kon-
wentu wÛjtÛw.

Marcin Mazur

 Ciπg dalszy wywiadu z  Aleksandrem
Szafranem - kierownikiem Powiatowego Ze-
spo≥u Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej
ukaøe siÍ w nastÍpnym numerze. Czytelni-
kÛw oraz p. A. Szafrana przepraszamy.

OG£OSZENIE
Centrum Kszta≥cenia Praktycznego w

Kolbuszowej
ul. J. Paw≥a II 8,   36-100 Kolbuszowa

posiada do sprzedaøy budki lÍgowe
dla ptakÛw, w cenie 3,60 z≥/szt. i 4,10 z≥/szt.

SzczegÛ≥owe informacje moøna uzyskaÊ
pod tel.  2271-956

Ktoú te pieniπdze weümie ...
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INFORMACJA

W STAROSTWIE POWIATOWYM w
Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pokÛj
Nr 221 A pe≥niπ dyøur nastÍpujπce orga-
nizacje:

PONIEDZIA£EK ñ godz. 900ñ1200 Ar-
mia Krajowa

WTOREK ñ godz. 830ñ1300 Kombatanci
åRODA ñ godz. 900ñ1300 Podkarpac-

ka Izba Rolnicza
CZWARTEK ñ godz. 900ñ1400 Polski

Zwiπzek EmerytÛw, RencistÛw i Inwali-
dÛw Oddzia≥ Rejonowy w Kolbuszowej

PI•TEK ñ godz. 900ñ1600 Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Poszkodowanym w
Wypadkach Drogowych

Telefon do w/w organizacji ñ 22-75-
882.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu rad-
ni Zbigniew Lenart i Krzysztof Wrona wywo-
≥ali temat przeniesienia pedagogÛw szkolnych
z trzech szkÛ≥ powiatowych do Poradni Psy-
chologiczno ñ Pedagogicznej. Wyraünie zanie-
pokojony decyzjπ Zarzπdu radny Lenart wy-
razi≥ obawÍ czy Zarzπd naprawdÍ zanalizowa≥
tπ sprawÍ, natomiast radny Wrona powiedzia≥
wprost, øe - przeniesienie pedagogÛw do po-
radni jest bardzo b≥Ídnym posuniÍciem ponie-
waø to nie uczeÒ dociera do pedagoga, ale pe-
dagog przy pomocy nauczyciela dociera do
ucznia. Inaczej ten mechanizm nigdy nie za-
dzia≥a. Na to szef organu prowadzπcego zarÛw-
no powiatowe szko≥y úrednie jak i powiatowπ
poradniÍ starosta Bogdan Romaniuk odpar≥, iø
Zarzπd Powiatu podjπ≥ takπ decyzjÍ kierujπc siÍ
z jednej strony duøym zapotrzebowaniem na
pedagogÛw w poradni, z drugiej strony Ñnie-
dociπøeniemî pedagogÛw w szko≥ach. Nie
mniej jednak pedagodzy bÍdπ nadal pe≥niÊ
dyøury w szko≥ach w zaleønoúci od potrzeb.
ZasiÍgniÍto opinii w tej sprawie w Kuratorium
i decyzja Zarzπdu jest prawomocna.

O co tu wiÍc chodzi. Czyj interes zosta≥
zagroøony ñ pedagogÛw czy uczniÛw. Kto ma
racjÍ, radni czy Zarzπd. Czy sπ faktycznie po-
wody do niepokoju? O szczegÛ≥owe informa-
cje odnoúnie tej decyzji zwrÛciliúmy siÍ do kom-
petentnych pracownikÛw Starostwa.

- U nas w rejonie szeúciu gmin, bo taki teren
obs≥ugujemy ñ mÛwi dyrektor powiatowej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbu-
szowej pani Eløbieta Miko≥ajczyk ñ mamy 19

115 dzieci i m≥odzieøy. Na oúmiu pracownikÛw pe-
dagogicznych teraz nasze potencjalne obciπøenie
wynosi ponad 2 000 pacjentÛw na jednπ osobÍ. Na-
tomiast wskaüniki Ministerstwa podajπ øe nie moøe
byÊ wiÍcej niø 1 450 pacjentÛw. Dlatego wiÍc u nas
jest taki d≥ugi okres oczekiwania. Od dwÛch do trzech
miesiÍcy trzeba czekaÊ w naszej poradni na wizytÍ u
specjalisty pedagoga (takøe psychologa czy logope-
dy). W tej sytuacji ktÛrπ przedstawi≥am zwiÍkszenie
o trzy etaty daje szanse na szybsze przyjÍcie do po-
radni. Od 1 wrzeúnia okres oczekiwania moøe siÍ
zmniejszyÊ do trzech tygodni. Wobec tego moøna
wnioskowaÊ, øe dla poradni jest to korzystne.

O korzyúciach dla uczniÛw wynikajπcych
z przeniesienia pedagogÛw ze szkÛ≥ do porad-
ni przekonuje rÛwnieø kierownik Biura Obs≥ugi
Jednostek Samorzπdu Powiatowego pani Bo-
gus≥awa Bryk.

- Nie jest prawdπ, øe usuwa siÍ pedagogÛw ze
szkÛ≥. Pedagodzy szkolni bÍdπ dalej pracowaÊ w szko-
≥ach, tyle øe wed≥ug rzeczywistych zapotrzebowaÒ
uczniÛw ñ mÛwi pani kierownik. - Dotychczas
uczeÒ danej szko≥y nie mia≥ moøliwoúci korzystania
z rÛønych pedagogÛw, czyli wybrania sobie pedago-
ga. Od wrzeúnia bÍdzie mÛg≥ wybieraÊ z trzech. Po-
nadto ci dla ktÛrych wizyta u pedagoga w szkole, na
oczach rÛwieúnikÛw by≥a krÍpujπca, odtπd bÍdπ mo-
gli pÛjúÊ do poradni w Starostwie i juø nikogo siÍ nie
krÍpowaÊ. Nikt nie bÍdzie wiedzia≥ przecieø po co
wchodzπ do Starostwa. Uczniowie bÍdπ mieli rÛw-
nieø dostÍp do pedagoga w okresie ferii i wakacji.

Z dniem 1 wrzeúnia br. pedagodzy szkol-
ni: Jolanta Lenart zatrudniona w Liceum OgÛl-
nokszta≥cπcym ñ 7 godzin tygodniowo, Doro-

Od wrzeúnia zmniejszy siÍ czas oczekiwania na wizytÍ u peda-
goga w kolbuszowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
z oko≥o trzech miesiÍcy do trzech tygodni.

Pedagodzy bêd¹ lepiej wykorzystani

Ukryta g≥Íboko w lesie drewniana leúniczÛwka, po≥oøona w malowniczym miejscu
zwanym ÑNa Wπtokuî, w pobliøu wsi Lipnica, w dniu 22 maja br. by≥a miejscem spotkania
grupy regionalistÛw kolbuszowskich z w≥adzami samorzπdowymi Powiatu i gminy Dziko-
wiec. W spotkaniu tym uczestniczyli: Starosta kolbuszowski Bogdan Romaniuk, pracow-
nik Starostwa ds. integracji europejskiej Wies≥aw Walat ñ by≥y wiceprezydent Rzeszowa,
prezes Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie, wÛjt gminy Dziko-
wiec Krzysztof Klecha, przewodniczπcy Rady Gminy w Dzikowcu Franciszek Ozga, oraz
zastÍpca nadleúniczego Nadleúnictwa Kolbuszowa Stanis≥aw Peret.

W grupie regionalistÛw publicystÛw z terenu powiatu kolbuszowskiego byli: Maciej
SkowroÒski ñ emerytowany dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej budowni-
czy skansenu prezentujπcego kulturÍ LasowiakÛw i RzeszowiakÛw, by≥y prezes Towarzy-
stwa Kultury im. Goslara (Kolbuszowa), Andrzej JagodziÒski ñ dyrektor Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, obecny prezes T.K. im. Goslara (Kolbuszowa),
Marian PiÛrek ñ emerytowany nauczyciel historii w Zespole SzkÛ≥ Rolniczych w Weryni,
wiceprezes T.K. im. Goslara (Werynia), Jacek Bardan ñ kustosz w MKL, sekretarz T.K. im.
Goslara, redaktor Ñ Ziemi Kolbuszowskiejî (Kolbuszowa), Wojciech Mroczka ñ dyrektor
Szko≥y Podstawowej w Lipnicy, nauczyciel historii (Lipnica), Bart≥omiej Peret -leúniczy Nad-
leúnictwa Kolbuszowa, badacz przyrody P≥askowyøu Kolbuszowskiego (åwierczÛw), Bene-

Od czasu do czasu, jednak nie rzadziej niø raz do roku, gdzieú w okoli-
cach Kolbuszowej spotykajπ siÍ ciekawi ludzie, ktÛrych ≥πczy mi≥oúÊ do
swojej ziemi rodzinnej, ziemi na ktÛrej siÍ urodzili i wychowali, oraz pasja
badania, opracowywania i upowszechniania historii tej swojej ziemi. Lu-
dzie ci to tak zwani regionaliúci kolbuszowscy, gdyø wiÍkszoúÊ z nich sku-
piona jest wokÛ≥ Towarzystwa Kultury im. Goslara w Kolbuszowej.

Regionaliúci z samorzπdowcami

ciπg dalszy na str. 12

Pismem z dn. 28 maja br. Jolanta Lenart ñ
nauczyciel pedagog szkolny w LO wnios≥a do
wojewody podkarpackiego skargÍ na decyzjÍ
starosty z dn. 15 maja br. Ñlikwidujπcπ stanowi-
ska pedagoga szkolnego w szko≥ach prowadzo-
nych przez powiatî, z proúbπ o jej uniewaønie-
nie. SkargÍ o podobnej treúci, z tego samego dnia,
teø do wojewody wnios≥o czterech radnych
Rady Powiatu: Zbigniew Lenart, Ryszard £ep-
tuch, W≥adys≥aw Mytych i Krzysztof Wrona.

Z oficjalnym poparciem dla Jolanty Le-
nart, jej mÍøa Zbigniewa Lenarta, oraz pozo-
sta≥ych radnych Mytycha, £eptucha i Wrony,
pismem do wojewody z dn. 2 czerwca br. wy-
stπpi≥ kolbuszowski ... Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej. ÑW pe≥ni popieramy skargÍ Rad-
nych Powiatu na decyzjÍ starosty kolbuszow-
skiegoî napisa≥ w oficjalnym piúmie przewod-
niczπcy Rady Powiatowej SLD Jerzy Biesiadec-
ki.

BP

Z ostatniej chwili

Uderz w stó³,
 a no¿yce siê

odezw¹...

ta Frankiewicz w Zespole SzkÛ≥ Agrotechnicz-
no-Ekonomicznych ñ 10 godzin, oraz Marta
Zawadzka w Zespole SzkÛ≥ Technicznych ñ 20
godzin, bÍdπ pracownikami Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, wszyscy w wymiarze
pe≥nego etatu czyli ñ 20 godzin tygodniowo.
Nie bÍdπ juø korzystaÊ z tych samych praw i
úwiadczeÒ co nauczyciele. Tak jak pozostali
pracownicy poradni bÍdπ pracowaÊ przez
dwanaúcie miesiÍcy w roku i korzystaÊ z 36 ñ
dniowego urlopu wypoczynkowego.

Benedykt Popek



12 przeglπd KOLBUSZOWSKI  Nr 122

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

dykt Popek ñ starszy renowator w MKL, re-
daktor Ñ Przeglπdu Kolbuszowskiegoî (Ma-
zury), W≥adys≥aw Puzio ñ emerytowany dy-
rektor Szko≥y Podstawowej w Raniøowie
(Staniszewskie), JÛzef Sudo≥ ñ emerytowa-
ny nauczyciel Liceum OgÛlnokszta≥cπcego w
Kolbuszowej (Kolbuszowa), Tadeusz Korze-
niowski ñ prezes Towarzystwa PrzyjaciÛ≥
Dzikowca (Dzikowiec).

GoúÊmi spotkania, ktÛrzy specjalnie
przyjechali ze swoich miast byli: dr hab. Jan
Konefa≥ ñ pracownik naukowy Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, rodak lipnicki
(Lublin), Jerzy Majka ñ historyk w Muzeum
OkrÍgowym w Rzeszowie (RzeszÛw). Z rÛø-
nych powodÛw na spotkanie nie dojechali
wicestarosta Waldemar Macheta i ks. S≥awo-
mir Zych.

Podczas spotkania ñ zgodnie z øycze-
niem jego g≥Ûwnego inicjatora i organizato-
ra pana Wojciech Mroczki ñ wspÛlnie rozwa-
øano jakie sπ oczekiwania w≥adz powiato-
wych wobec regionalistÛw i odwrotnie , czyli

ciπg dalszy ze str. 11

oczekiwania regionalistÛw wobec w≥adz po-
wiatu. W luünych rozmowach regionalistÛw
z samorzπdowcami zrodzi≥o siÍ wiele pomy-
s≥Ûw. Co najmniej kilka z nich postanowiono
zrealizowaÊ. Znawca dziejÛw Kolbuszowej
pan Maciej SkowroÒski, za namowπ panÛw
Walata i Popka obieca≥ opracowaÊ w formie
ksiπøkowej historiÍ samorzπdu powiatowe-
go od po≥owy XIX w. po dzieÒ dzisiejszy. Sta-
rosta Romaniuk obieca≥ zaú znaleüÊ na to

úrodki. Wczeúniej pan
SkowroÒski ma przygo-
towaÊ krÛtkie notki bio-
graficzne wszystkich
dotychczasowych kol-
buszowskich starostÛw i
przewodniczπcych Rad
Powiatowych. Ich na-
zwiska oraz wizerunki
(przynajmniej te, ktÛre
uda siÍ zdobyÊ) bÍdπ za-
wieszone, wzorem in-
nych powiatÛw w cen-
tralnym miejscu nowe-
go budynku Starostwa.

Kolejnym pomy-
s≥em, ktÛry zrodzi≥ siÍ
podczas rozmowy pana
Mroczki z panem Bart-
kiem Peretem, a ktÛry

obecnie jest juø realizowany jest w≥πczenie do
projektowanej úcieøki przyrodniczo-eduka-
cyjnej nad zalewem w Wilczej Woli fragmen-
tu najstarszej zachowanej drogi krÛlewskiej
przez PuszczÍ, od Rzeszowa przez Przewrot-
ne, RaniøÛw, WolÍ, do Przyszowa. Na wy-
dzielonym fragmencie tego leúnego duktu
majπ byÊ umieszczone tablice z informacjπ
przyrodniczπ i historycznπ.

Spotkanie mia≥o charakter towarzyski,
swobodny, integracyjny. Organizatorzy ñ pa-
nowie Mroczka, Peret i Romaniuk ñ zadbali
o to øeby nie zabrak≥o wspÛlnych tematÛw,
rzecz jasna historycznych, jak rÛwnieø pysz-
nych kie≥basek z grila, no i napojÛw ch≥odzπ-
cych. Majπ czego øa≥owaÊ ci, ktÛrzy tam nie
byli...

Marcin Mazur

Powiatowe Centrum Kultury z sie-
dzibπ w Starostwie Powiatowym w Kol-
buszowej ul. 11 Listopada 10 pokÛj 414,
oferuje paÒstwu kartki pocztowe ìpt. ÑSie-
dem cudÛw mojej ma≥ej ojczyznyî w ce-
nie 0.50 z≥, komplet 16 kartek kosztuje 8
z≥, proponujemy rÛwnieø album ÑZiemia
Kolbuszowskaî Tadeusza BudziÒskiego.

Apel do
mieszkaÒcÛw

powiatu
kolbuszowskiego

W zwiπzku z trudnπ sytuacjπ material-
nπ w wielu rodzinach na terenie powiatu pro-
si siÍ o zarejestrowanie siÍ w Powiatowym
UrzÍdzie Pracy osÛb, ktÛre faktycznie pozo-
stajπ bez pracy, powiÍkszajπc szeregi  bezro-
bocia nie rejestrowanego.

Stworzy to byÊ moøe szansÍ na pozy-
skanie dodatkowych úrodkÛw finansowych
na walkÍ z bezrobociem i wyd≥uøenie okre-
su pobierania zasi≥ku dla bezrobotnych do 12
miesiÍcy w powiecie kolbuszowskim od
przysz≥ego roku.

Kaødy kto pracuje i nie posiada gospo-
darstwa rolnego lub jest w≥aúcicielem gospo-
darstwa rolnego o powierzchni nie przekra-
czajπcej dwÛch hektarÛw  przeliczeniowych
powinien zarejestrowaÊ siÍ jako bezrobotny.

Do rejestracji wymagany jest dowÛd
osobisty, dokument potwierdzajπcy kwalifi-
kacje zawodowe oraz zaúwiadczenia o stanie
majπtkowym.

W  nowym budynku Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listo-
pada 10 zosta≥o usytuowane Powiatowe Cen-
trum Zarzπdzania Kryzysowego ñ sala Nr 408
i 217.

W≥aúnie w tym miejscu moøna uzyskaÊ
rzetelne i wiarygodne informacje o wystÍpu-
jπcych niebezpiecznych zdarzeniach na tere-
nie powiatu, stwarzajπcych zagroøenie dla
zdrowia  i øycia mieszkaÒcÛw, koordynacji
dzia≥aÒ ratowniczych majπcych na celu za-
pobieøenie  i likwidacjÍ skutkÛw sytuacji
noszπcych znamiona klÍski øywio≥owej, a
takøe jak naleøy siÍ zachowaÊ w czasie nad-
zwyczajnych zdarzeÒ.

Aktualne numery telefonÛw : tel. 227-
28-38, tel./fax. 227-00-22; telefony zapewnia-
jπce ca≥odobowy dyøur: 0692-613-354, 2271-
323, 2270-170

POWIATOWE CENTRUM
ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO

36-100 Kolbuszowa
ul. 11-go Listopada 10

tel./fax 2270-022, 2271-323,
tel. 2272-838

TO TRZEBA WIEDZIEÆ !!!

Nowoúci regionalne oglπdajπ panowie: Korze-
niowski, Puzio i Ozga.

- Jestem w stanie te dzieje samorzπdu powiatowego napisaÊ - obieca≥ p.
SkowroÒski (pierwszy od prawej) panom: Walatowi, Romaniukowi i
Klesze.   Fot. B. Popoek

Leúnicy, regionaliúci  i samorzπdowcy, od lewej:
B. Peret, Romaniuk, Mroczka i S. Peret.
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4 czerwca 2003 roku zmar≥a, przyøywszy lat 89

Podporucznik
Zofia Florentyna Januszewska

ps. "Kamelia",
øo≥nierz Armii Krajowej

Wyprowadzenie zw≥ok nastπpi≥o w dniu 6
czerwca 2003 roku, o godz. 1500 z kaplicy cmentar-
nej do Koúcio≥a Parafialnego pw. Wszystkich åwiÍ-
tych w Kolbuszowej. Po odprawionej Mszy úw. po-
chowana zosta≥a na Cmentarzu Parafialnym w gro-
bowcu rodzinnym, o czym powiadamiajπ pogrπøe-
ni w øa≥obie:

Rodzina, Przyjaciele i Kombatanci åwiatowego
Zwiπzku Armii Krajowej

W dniu 23.05.2003 zmar≥ przeøywszy lat 85

Kazimierz WeryÒski
Oficer Armii Krajowej

Uroczystoúci pogrzebowe obdby≥y siÍ w dniu
26.05.2003 r. o godz. 1000 w Kolbuszowej, parafia
Wszystkich åwiÍtych, po ktÛrych nastπpi≥o odpro-
wadzenie na cmentarz w Kolbuszowej.

Øona, Syn i Rodzina

Czerwiec- zakoÒczenie roku szkolnego. Prezentujemy zdjÍcie pochodzπce ze zbiorÛw p. Haliny DudziÒskiej, pochodzπce z 1938 r.
ZdjÍcie przedstawia uczniÛw, nauczycieli, mistrzÛw i rzemieúlnikÛw Zawodowej Szko≥y Dokszta≥cajπcej w Kolbuszowej.

Siedzπ od lewej: Feliks DudziÒski, Kazimierz DudziÒski- mistrz cechu szewskiego, dwie nieznane instruktorki, ks. W≥adys≥aw Nie-
wolski, Stanis≥aw Przyby≥o- kierownik szko≥y mÍskiej, w ktÛrej odbywa≥a siÍ nauka Wieczorowej Szko≥y Dokszta≥cajπcej- Rzemieúlniczo-
Handlowej, Marcin Osiniak- budowniczy, Leon Thau- nauczyciel religii mojøeszowej, prof. Stefan Nawala, Ozjasz Arzt- mistrz cechu
zbiorczego, za nim stoi Marcin Chodorowski- majster masarski, przed nim siedzi Wiktor Winiarski
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W JÍdrzejowie 7 i 8 czerwca br. rozegrane zosta≥y VI Mistrzo-
stwa Polski Nauczycieli w pi≥ce noønej 6-osobowej. åwietnie spisa≥a
siÍ druøyna ÑDwÛjkiî Kolbuszowa, ktÛra wywalczy≥a srebrne me-
dale. W meczu fina≥owym uleg≥a rzutami karnymi 4:5 druøynie Za-
brza, ktÛra po raz trzeci z rzÍdu zosta≥a mistrzem Polski. W meczach
eliminacyjnych w swojej grupie nauczyciele kolbuszowscy pokonali
ZNP Øory 3:2 (bramki Mazurek 2, ZieliÒski). Zabrze II (ZieliÒski 2,
Mazurek, Cieúla, CichoÒ) i przegrali z NTS JÍdrzejÛw 1:4 ( CichoÒ).

Tabela grupy B

1.NTS JÍdrzejÛw 4   9   9-1
2.îDwÛjkaî Kolbuszowa 4   6   9-8
3.ZNP Øory 4   1   3-7
4.Zabrze II 4   1   3-8

PÛ≥fina≥y
 ÑDwÛjkaî Kolbuszowa - Skarøysko Kamienna  1:1
( Mazurek) rzuty karne 4:3
 NTS JÍdrzejÛw   - Zabrze I  0:3

Fina≥y

o III miejsce
NTS JÍdrzejÛw - Skarøysko Kamienna  2:2 rzuty karne 3:1

0 I miejsce
ÑDwÛjkaî Kolbuszowa  - Zabrze I  0:0  rzuty karne  4:5

Ostateczna kolejnoúÊ VI mistrzostw Polski nauczycieli:
1. Zabrze I
2. DwÛjkaî Kolbuszowa
3. NTS JÍdrzejÛw
4. Skarøysko Kamienna
5. Opoczno
6. ZNP Øory
7. Zabrze II
8. CzÍstochowa

Druøyna ÑDwÛjkiî wystπpi≥a w sk≥adzie:

Nauczyciele �Dwójki�
Kolbuszowa

Wicemistrzami Polski
w Pi³ce No¿nej

W gÛrny rzÍdzie od lewej: Jerzy Sitko, Wojciech Zawada, Jacek Kret, Ma-
ciej CichoÒ, Ryszard Haptaú. W I rzÍdzie: Ryszard ZieliÒski, Bogus≥aw
Cieúla, Tomasz Kisielewicz, Waldemar Mazurek, Micha≥ Franczyk, Norbert
KrÛl. Na zdjÍciu brak Grzegorza GÍbarowskiego.

Plastycznych
wspomnieñ czar

ÑWszyscy doroúli byli kiedyú dzieÊmi, choÊ niewielu z nich o tym
pamiÍtaî

( Antoine de Saint-Exupery).

W wirze doros≥oúci czÍsto zapominamy o piÍknych chwilach
naszego dzieciÒstwa, kiedy to zaczynaliúmy rzeübiÊ w sobie przy-
sz≥e dzie≥o.

 Tak rzadko siÍgamy do naszej pamiÍci, by wydobyÊ z niej mi≥e
wspomnienia zabaw w piaskownicy, spacerÛw z podniesionπ rπcz-
kπ, by dosiÍg≥a d≥oni mamy, rysunkÛw uúmiechniÍtego s≥oÒca. Dla-
tego mi≥ym zaskoczeniem by≥a wiadomoúÊ o otwarciu wystawy pt.:
ÑPlastycznych wspomnieÒ czar...î  w Miejskim Domu Kultury w Kol-
buszowej, na ktÛrej pojawi≥y siÍ prace z archiwum KÛ≥ka Plastycz-
nego MDK.

Wernisaø odby≥ siÍ 30 kwietnia 2003 r. o godzinie 17.00. Zebrali
siÍ na nim wczeúniej powiadomieni autorzy prac plastycznych oraz
ich rodzice i znajomi.

Zaproszeni z niecierpliwoúciπ  szukali swojego rysunku i czÍ-
sto z zaskoczeniem i lekkim niedowierzaniem odczytywali swoje imiÍ
i nazwisko na rogu kartki. Atmosfera panujπca w sali wystawowej
by≥ niemal bajeczna, tak jakby ktoú na chwilÍ przeniÛs≥ nas do cza-
sÛw odleg≥ej przesz≥oúci. Wszystko to odby≥o siÍ za sprawπ pani Sta-
nis≥awy Rzπsy, ktÛra prowadzπc kÛ≥ko plastyczne sk≥adowa≥a wy-
konane przez swoich podopiecznych prace, by ktÛregoú dnia otwo-
rzyÊ zakurzone pud≥a i ponownie rozwiesiÊ je na úcianach jednej z
sal wystawowych. W zorganizowaniu ca≥ego przedsiÍwziÍcia wspie-
ra≥a jπ pani mgr Aleksandra Niezgoda, dyr. Miejskiego Domu Kul-
tury w Kolbuszowej.

Ten wspania≥y pomys≥ nie tylko mia≥ na celu przywo≥anie wspo-
mnieÒ z dzieciÒstwa, ale rÛwnieø spotkanie dawnych znajomych,
ktÛrzy porozjeødøali siÍ po ca≥ej Polsce w celu zdobycia wykszta≥ce-
nia, czy znalezienia pracy. Najstarszy obrazek liczy juø 25 lat wiÍc
nie moøna siÍ dziwiÊ, øe trudno by≥o rozpoznaÊ twarze by≥ego kole-
gi z ≥awki. Nie oby≥o siÍ bez powrotÛw do lat dzieciÍcych, pob≥aøli-
wych uúmiechÛw na  widok swoich dzieciÍcych prac, wzruszeÒ i
tÍsknoty za tamtymi piÍknymi, a takøe beztroskimi latami.

Organizatorzy przygotowali drobny poczÍstunek, ktÛry przy-
úwieca≥ chwilom refleksji i rozmÛw.

Czego moøna sobie øyczyÊ po obejrzeniu tej wystawy? Chyba
tylko tego, aby takich niespodzianek by≥o wiÍcej, bo warto pielÍgno-
waÊ dobre wspomnienia.

Magdalena Tupaj

Druøyna otrzyma≥a kryszta≥owy puchar w kszta≥cie pi≥ki, srebr-
ne medale i dyplom. Ponadto otrzyma≥a prestiøowπ paterÍ Vair Play.

mif

DzieÒ Rodziny
- DzieÒ Dziecka

Klub Honorowych DawcÛw Krwi przy Zarzπdzie Rejonowym
PCK w Kolbuszowej, zorganizowa≥ 24 maja br. spotkanie rodzinne
po≥πczone z Dniem Dziecka dla rodzin krwiodawcÛw oraz dzieci
ubogich. Dla naszych pociech zosta≥y przygotowane rÛønorodne kon-
kursy sprawnoúciowe jak teø z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i
nie tylko. Wszystkie dzieci zosta≥y obdarowane nagrodami rzeczo-
wymi, ksiπøkami i s≥odyczami. Impreza odbywa≥a siÍ na kolbuszow-
skim stadionie i odby≥a siÍ dziÍki wspania≥omyúlnoúci sponsorÛw,
to jest: UMiG Kolbuszowa, UG Cmolas, Starostwo Kolbuszowskie,
Firma Fin, Cmol-Frut, Pakfol, Ziem Vit, Makro, Multi-Trade, Drew-
bud, Karkut, Armet, PZU, CK Galicja, E.Leclerc, Inter-Foto, Caritas,
Col-druk, Komitet Osiedla Nr 2, Piekarnia JÛzef Magda, Marker,
Sklep p.Andrzej WiÍzyk, p.Ewa i Jan Fryc, p.Grzegorz Fryc, dr Jaro-
s≥aw Ragan, p.Jan DudziÒski, p.Maria Korbecka, p.Joanna Gdowik,
p.Grzegorz Romaniuk, p.Julian RÍbisz, p.Bogdan åwider.

W imieniu Zarzπdu Klubu HDK dziÍkujemy wszystkim spon-
sorom.



15przeglπd KOLBUSZOWSKINr 122

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

ZLOT RATOWNIKÓW
W dniach 12 - 13 lipiec 2003 roku odbÍdzie siÍ w Kolbuszowej Zlot

RatownikÛw Drogowych bÍdπcy jednoczeúnie Memoria≥em im. Emila
Dziobaka oraz OkrÍgowym Zlotem. Impreza jest organizowana przez
Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego ÑNilî w Kolbuszowej oraz
Zarzπd OkrÍgowy Polskiego Zwiπzku Motorowego.

Imprezy ratownicze w Kolbuszowej majπ kilkunastoletniπ trady-
cjÍ, a za sprawπ Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego sta≥y
siÍ cykliczne i cieszπ siÍ co roku duøym zainteresowaniem. Tegoroczny
zlot po≥πczony jest z obchodami 10 - lecia powstania KMiRD ÑNilî w
Kolbuszowej. Zlot stanie siÍ wiÍc okazjπ do wspomnieÒ oraz podsumo-
wania mijajπcej dekady. Zawody ktÛre zostanπ rozegrane na trasach
wokÛ≥ Kolbuszowej bÍdπ teø okazjπ do sprawdzenia umiejÍtnoúci kol-
buszowskich ratownikÛw i ich goúci.

Pawe≥ Michno

19 lutego 2003r. w Sπdzie Rejonowym w Katowicach zosta≥o
zarejestrowane Stowarzyszenie Pracy Przymusowej Organizacji
ÑS≥uøba w Polsceî 1948-1955. Stowarzyszenie to skupia ludzi, ktÛ-
rzy pracowali w tzw. ÑJunakachî. 28 maja br. odby≥o siÍ zebranie
wyborcze do Zarzπdu OkrÍgu WojewÛdztwa Podkarpackiego.

Wybranymi zostali:
Przewodniczπcy Zarzπdu - Jan Serafin
Z-ca Przewodniczπcego - W≥adys≥aw Dyman
Sekretarz - Stanis≥aw Kaszuba
Sekretarz - Franciszek Panek

Apelujemu do osÛb, ktÛre pracowa≥y w ÑJunakachî aby sk≥a-
da≥y wnioski wstπpienie do Towarzystwa. Kaøda osoba ktÛra z≥oøy
wniosek o pracy przymusowej ÑS≥uøba w Polsceî otrzyma legity-
macjÍ po wp≥aceniu 15 z≥. W sprawie sk≥adania wnioskÛw prosimy
kontaktowaÊ siÍ z panem:

Janem Serafinem
Mechowiec 41
tel /o17/ 7442262

Szanowni PaÒstwo !

Jestem ojcem samotnie wychowujπcym 6-letniπ cÛrkÍ MonikÍ.
Dziecko choruje na nieuleczalnπ chorobÍ Recklinghausena - nowo-
twÛr mÛzgu i przysadki mÛzgowej. Ca≥y czas poddawana jest lecze-
niu w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Leczenie to jest niestety bardzo kosztowne i d≥ugotrwa≥e. Oúmielam
siÍ zwrÛciÊ do PaÒstwa z gorπcπ proúbπ o kaøde wsparcie finansowe
dajπce nadziejÍ mojemu dziecku. Sam pozostajÍ w trudnej sytuacji
materialnej. Wszelkie wp≥aty od PaÒstwa DarczyÒcÛw proszÍ doko-
nywaÊ na poniøej wskazany numer konta:

PKO BP II O. RzeszÛw 10204405-265470-270-41 Ñdla Monikiî

Za okazanπ pomoc pragnÍ gorπco i szczerze podziÍkowaÊ w
imieniu Mojego Dziecka.

Tata Moniki - Krzysztof Dryja

P”£KOLONIE

Polski Komitet Pomocy Spo≥ecznej Zarzπd Miejsko-Gminny
w Kolbuszowej informuje, øe od dnia 1 lipca 2003r. do dnia 14
sierpnia 2003r. w pomieszczeniach åwietlicy Profilaktyczno-Wy-
chowawczej w Kolbuszowej przy ul.Janka Bytnara 3 organizuje
pÛ≥kolonie letnie dla dzieci w wieku szko≥y podstawowej. Zapew-
niamy pobyt dziecka od poniedzia≥ku  do piπtku w godz.730 - 1530

pod opiekπ wychowawcÛw, oraz posi≥ki: úniadanie, obiad i pod-
wieczorek. Koszt dziennego pobytu dla jednego dziecka 5 z≥. In-
formacji udzielamy w biurze åwietlicy codziennie w godz.800-1600,
telefon nr 227-45-90.

Og³oszenie

Junaki

Apel o pomoc
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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

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

T R A N S - K O P
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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 WYKONAWSTWO
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 przygotowywanie 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,
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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

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

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


