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Panorama
Kolbuszowej

Ale to juø by≥o i nie wrÛci wiÍcejÖ

Tegoroczni absolwenci Gimnazjum Nr 2, im. Jana Paw≥a II w Kolbuszowej.

S≥owami piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz zosta-
li poøegnani absolwenci Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a
II w Kolbuszowej podczas uroczystej akademii w Domu Kul-
tury. Najlepsi z nich otrzymali stosowne úwiadectwa, na-
grody, a ich rodzice ñ listy gratulacyjne.

cd. na str. 3

Kolbuszowski skansen.     Fot. Jan SkowroÒski

Wiele pracy
przed starostπ...

- Problemy jakie ja-
wiπ siÍ w powiecie kolbu-
szowskim po czÍúci wyni-
kajπ  z problemÛw PaÒ-
stwa, ale pozwolÍ sobie w
tym miejscu je wyartyku-
≥owaÊ i pokazaÊ w jakich
p≥aszczyznach czeka nas
praca. Do najwaøniejszych
zaliczy≥bym ogromne bez-
robocie, krytyczny stan
rolnictwa, niedofinanso-
wanie s≥uøby zdrowia, nie-
dofinansowanie szkolnic-
twa, fatalny stan drÛg,
brak tworzenia nowych
miejsc pracy - uwaøa staro-
sta Bogdan Romaniuk.

Wywiad ze starostπ
czytaj na str. 7

Ktoú te pieniπdze
weümie ñ c.d.

O dop≥atach bezpoúrednich i szansach rolni-
kÛw powiatu kolbuszowskiego po wejsciu do
Unii Europejskiej - czytaj na str. 18

Ostatnie øniwa przed wejsciem do Unii. Ci rolnicy - Ludwik Ko-
rzenny z synem Andrzejem (Mazury gm. RaniøÛw) - majπ  szanse
na przetrwanie.      Fot. B. Popek
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Orkiestra gra≥a
w Niemczech

Kolbuszowska Orkiestra DÍta pod
dyrekcjπ Pani Aleksandry Niezgoda w
drugiej po≥owie czerwca goúci≥a na 22
MiÍdzynarodowym Festiwalu Orkiestr
DÍtych w Malente, pÛ≥nocne Niemcy, bli-
sko granicy z Daniπ. Nasza Orkiestra
by≥a tam drugi raz (poprzednio w 2001 r.)

Kolbuszowscy muzycy dali kilka go-
dzinnych koncertÛw wystÍpujπc jako zespÛ≥
estradowy w samym Malente, sπsiednim
Neukirchen i Eutin oraz prezentowali siÍ
wiele razy jako orkiestra marszowa zawsze
wzbudzajπc ogromny zachwyt publicznoúci
i samych organizatorÛw festiwalu.

Niestety by≥ to zapewne ostatni wystÍp
tej orkiestry, ktÛra jest bardzo dobrze zna-
na mieszkaÒcom naszego miasta i ca≥ej gmi-
ny. Pani Niezgoda nie jest juø pracownikiem
MDK, a nowy dyrektor Domu Kultury
wbrew staraniom Pana Burmistrza Chmie-
lowca wyrzuci≥ Paniπ Kapelmistrz z zespo-
≥u i doprowadzi≥ do jego rozbicia. Pani Nie-
zgoda przez ca≥y czas swojej pracy na stano-
wisku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej prowadzi≥a ten zespÛ≥ spo-
≥ecznie.

W uznaniu za dzia≥alnoúÊ na rzecz kul-
tury w naszym mieúcie, za osiπgniÍcia w
dziedzinie chÛralistyki, w pracy pedagogicz-
nej oraz kapelmistrzowskiej (w krÛtkim cza-
sie orkiestra sta≥a siÍ zespo≥em o znaczeniu
europejskim), na wniosek Prezesa Zarzπdu
PZChiO o/RzeszÛw,

Pan Waldemar Dπbrowski Minister
Kultury wyrÛøni≥ AleksandrÍ Niezgoda od-
znakπ Zas≥uøony Dzia≥acz Kultury. WrÍcze-
nie odznaczenia odby≥o siÍ 27 czerwca b.r. w
Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie.

 Prezes i wiceprezes
Orkiestry DÍtej

P.S.
Na zebraniu orkiestry w dniu 4 lip-

ca przedstawiony zosta≥ warunek dalsze-
go funkcjonowania zespo≥u w Domu
Kultury. Warunkiem tym by≥o podpisa-
nie listy Ñlojalkiî wobec nowego dyrekto-
ra i nowego kapelmistrza.  CzÍúÊ muzy-
kÛw nie zaakceptowa≥a nowego kapelmi-
strza, bo juø zdπøy≥a go poznaÊ. Nie mo-
g≥a jednak obroniÊ swojego zdania, bo
dyrektor Ñjuø podjπ≥ decyzjÍî i nie pozwo-
li≥ zespo≥owi zadecydowaÊ w tej sprawie.
W zwiπzku z powyøszym dla Ñnielojal-
nychî zaproponowa≥ granie poza Domem
Kultury.

W wyniku zaistnia≥ej sytuacji po-
wsta≥a potrzeba zorganizowania dla tej
grupy ludzi chcπcych graÊ dobrπ muzy-
kÍ niezaleønego zespo≥u , ktÛry kontynu-
owa≥by chlubne tradycje orkiestry.  Nie-
stety juø nie w Domu Kultury.

Obecnie Pani Kapelmistrz organi-
zuje wyjazd do Rzymu, do Papieøa. RÛw-
noczeúnie prosi wszystkich øyczliwych o
pomoc i wsparcie finansowe w organiza-
cji tego wyjazdu.

ORKIESTRA
D TA

Na zaproszenie naszych zachodnich
sπsiadÛw Orkiestra DÍta Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej 22 czerw-
ca w niedziele wziÍ≥a udzia≥  w MiÍdzy-
narodowym  Festiwalu Orkiestr DÍtych w
Malente, mieúcie po≥oøonym w pÛ≥noc-
nych Niemczech.

Kolbuszowscy muzycy wystπpili przed
niemieckπ publicznoúciπ z niemal pÛ≥godzin-
nym koncertem w amfiteatrze Kurpark i
wzbudzi≥a wúrÛd niemieckich s≥uchaczy
ogromny zachwyt.

Organizatorzy Festiwalu wyrazili g≥Íbo-
kπ nadziejÍ, øe bÍdπ mogli goúciÊ polskich ar-
tystÛw podczas sierpniowych  uroczystoúci w
mieúcie Bad Szwartau. Przeprowadzone zo-
sta≥y takøe wstÍpne rozmowy  w sprawie
udzia≥u Orkiestry w kolejnej edycji przeglπdu
w roku 2004.

Przy okazji MiÍdzynarodowego Festiwa-
lu nasza orkiestra zagra≥a kilka koncertÛw w
pobliskim Eutin i w oúrodku wypoczynkowym
ÑHangebarghorstî w mieúcie Neukirchen.
Koncertujπc na ulicach miasta Orkiestra wie-
lokrotnie przypomina≥a mieszkaÒcom Malen-
te o swoim pobycie.

Kolbuszowskich muzykÛw przyjmowano
wszÍdzie z ogromnπ sympatiπ i goúcinnoúciπ
w niczym nie ustÍpujπcπ przys≥owiowej go-
úcinnoúci polskiej. Juø pierwszego dnia nie-
miecki opiekun grupy Erich Eichhorn pokaza≥
artystom znanπ w ca≥ych Niemczech GaleriÍ
Szk≥a, a wieczorami odbywa≥y siÍ spotkania
przy muzyce.

Na wieúÊ o koncertach kolbuszowskiej
Orkiestry do Malente przyby≥a Iise Wienberg,
nauczycielka z zaprzyjaünionego z Kolbuszo-
wπ Apensen. Przywioz≥a dla polskich muzy-
kÛw gorπce pozdrowienia od Burmistrza
Apensen, Petera Sommera i zapewni≥a o jego
ogromnym zainteresowaniu sierpniowymi
koncertami Orkiestry DÍtej w Bad Szwartau.

(-) Kolbuszowskπ Orkiestrπ DÍtπ  w
Niemczech kierowa≥a pani Aleksandra
Niezgoda.

VIII OG”RNOPOLSKI
TURNIEJ ORKIESTR D TYCH

W KOLBUSZOWEJ
Na  kolbuszowskim rynku w niedziele

29 czerwca po raz VIII odby≥ siÍ OgÛlnopol-
ski Turniej Orkiestr DÍtych. Jego organiza-
torami od lat sπ Miejski Dom Kultury w
Kolbuszowej i Polski Zwiπzek ChÛrÛw i Or-
kiestr oddzia≥ RzeszÛw.

Celem Turnieju by≥a nie tylko prezen-
tacja i ocena dorobku artystycznego or-
kiestr, ale rÛwnieø wspÛlne doskonalenie
warsztatu artystycznego i kultywowanie
tradycji wspÛlnego muzykowania.

WystÍpy muzykÛw oceniali: przewod-
niczπcy - W≥adys≥aw Balicki- Prezes Zarzπ-
du G≥Ûwnego Polskiego Zwiπzku ChÛrÛw i
Orkiestr w Warszawie, Franciszek Suwa≥a
- Dyrektor Artystyczny ds. Orkiestr
PZChiO, Stefan Øuk - kapelmistrz Orkiestry
Straøy Granicznej w Nowym Sπczu oraz
Tadeusz Dobrowolski kapelmistrz Orkiestry
Straøy Granicznej w Przemyúlu. Najwaø-
niejszymi kryteriami oceny by≥y czystoúÊ
brzmienia, frazowanie i dynamika, interpre-
tacja oraz ogÛlny wyraz artystyczny. Dwie
pierwsze nagrody przypad≥y w udziale úwid-
nickiej Helikopters Brass Orchestra  i Za-
k≥adowej Orkiestrze DÍtej  WSK-PZL z Rze-
szowa. Druga nagroda trafi≥a do Orkiestry
DÍtej z Zaczernia. Dwie rÛwnorzÍdne III
jury przyzna≥o Gminnej Orkiestrze DÍtej z
Zarzecza i Orkiestrze DÍtej  z Grodziska
Dolnego. Nagrody dla najlepszych zosta≥y
ufundowane przez Urzπd Marsza≥kowski
WojewÛdztwa Podkarpackiego  i Urzπd Mia-
sta i Gminy w Kolbuszowej.

Ogromnπ atrakcjπ tegorocznego Turnie-
ju Orkiestr DÍtych by≥a Ñniespodziewanaî
wizyta Kory Jackowskiej, Jerzego Engela i
Jerzego Maksymiuka. Kolbuszowscy widzo-
wie bardzo szybko zorientowali siÍ, øe sπ oni
sobowtÛrami znanych gwiazd. Mimo to ich
wystÍp przyjÍty zosta≥ gorπcymi brawami.

(-) Niestety w tegorocznym  Turnieju
Orkiestr ..., zabrak≥o Kolbuszowskiej
Orkiestry DÍtej

UWAGA!!! �PILNA WIADOMO�Æ DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH I POSZUKUJ¥CYCH PRACY

Kolbuszowski Inkubator PrzedsiÍbiorczoúci pod patronatem Regionalnego Towarzy-
stwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej og≥asza nabÛr na szkolenie dla osÛb bez-
robotnych i poszukujπcych pracy.

W ramach szkolenia przeprowadzimy indywidualny test zawodowy, ktÛry okreúli
Twoje predyspozycje zawodowe i pomoøe Ci zaplanowaÊ karierÍ. Uzyskasz podstawowe
informacje o rynku pracy, dowiesz siÍ m.in. gdzie moøesz szukaÊ pracy i jak masz zacho-
waÊ siÍ na rozmowie z pracodawcπ. Pomoøemy Ci napisaÊ CV, øyciorys i podanie o pra-
cÍ. Przewidziane sπ rÛwnieø szkolenia w zakresie pos≥ugiwania siÍ Internetem i wyko-
rzystania go do poszukiwania pracy.

Szkolenia przeprowadzane sπ we wspÛ≥pracy z WojewÛdzkim UrzÍdem Pracy w Rze-
szowie.

Osoby chÍtne do wziÍcia udzia≥u w szkoleniu zapraszamy do skontaktowania siÍ z
Biurem Kolbuszowskiego Inkubatora PrzedsiÍbiorczoúci osobiúcie lub telefonicznie: Kol-
buszowa, ul. Jana Paw≥a II 8, tel. (017) 22 70 258, 22 75 199, fax. 22 70 258, e ñ mail:
inkubatorkolb@wp.pl

UWAGA!!! UDZIA£ W SZKOLENIU BEZP£ATNY!!!ILOå∆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
A.P. i A. CH.
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Absolwenci 2003

Ale to juø by≥o
i nie wrÛci wiÍcejÖ

Okolicznoúciowy program, w ktÛrym m≥odzieø zaprezentowa-
≥a swoje niema≥e zdolnoúci taneczne i wokalne, wzbudzi≥ wspomnie-
nia, refleksje, a niejednemu z obecnych ≥za siÍ w oku zakrÍci≥a.

Jednak rozdanie úwiadectw nie oznacza rozstania ze szko≥π.
Absolwenci obiecujπ, øe bÍdπ odwiedzaÊ swoich wychowawcÛw i
nauczycieli. Majπ teø innπ sposobnoúÊ do wspomnieÒ. DziÍki nie-
typowej publikacji ñ p≥ycie CD ñ szkolna rzeczywistoúÊ z lat 2000
ñ 2003 zosta≥a zatrzymana w czasie. Kaødy uczeÒ otrzyma≥ takπ
p≥ytÍ w prezencie i moøe, nawet codziennie, powracaÊ do najmil-
szych osÛb, miejsc, najciekawszych wydarzeÒ zwiπzanych z trzy-
letnim pobytem w szkole.

Wspomnienia przybra≥y formÍ podrÛøy pociπgiem, ktÛrym
kieruje g≥Ûwny maszynista (dyrektor i jego zastÍpca), w obieraniu
w≥aúciwego kierunku podrÛøy pomagajπ mu wychowawcy i nauczy-
ciele, a podrÛønymi sπ uczniowie, ktÛrzy przez trzy lata zatrzymy-
wali siÍ na rÛønych stacjach, by przeøywaÊ przerÛøne przygody ñ
wydarzenia szkolne.

Intencjπ osÛb odpowiedzialnych za powstanie publikacji ñ p.
Krystyny Stygi i p. Anny Januszek ñ by≥o takie u≥oøenie zdjÍÊ,
opisÛw, by kaødy, kto otworzy p≥ytÍ, mÛg≥ odnaleüÊ siebie, Ñswo-
jeî miejsca i z przyjemnoúciπ wspomina≥ pobyt w szkole.

Oto krÛtkie fragmenty strony g≥Ûwnej.

Anna Januszek, Krystyna Styga

Stoi na stacji lokomotywa,
Konduktor wszystkich uczniÛw juø wzywa.
Stoi i czeka,
Czeka i niecierpliwi siÍ.
Kto jeszcze tym pociπgiem jechaÊ chce?
W pierwszym wagonie ñ rocznik 1986,
W drugim ñ wszyscy z 1987 zmieúcili siÍ.
Siedem przedzia≥Ûwñ wszystkie miejsca zajÍte ñ
W kaødym wagonie wychowawca przejÍty.
W pierwszym wagonie klasa III Ñaî -
Najmπdrzejszych uczniÛw w szkole ma.
W drugim wagonie klasa III Ñbî
M≥odym burmistrzem chwali siÍ.
W trzecim - klasa III Ñcî i pan Sebastian,
Wciπø pokazy mody urzπdzajπ nam.
W czwartym wagonie klasa III Ñdî,
Co tylko niemieckiego uczy siÍ.
W piπtym wagonie klasa III Ñeî
W ekologii lubuje siÍ.
W szÛstym klasa III Ñfî,
Gdzie od DJ- Ûw roi siÍ.
W siÛdmym wagonie klasa III Ñgî -
Ona najbardziej rozbryka≥a siÍ.
Tych wagonÛw jest tylko dwa,
Ale wiem, øe kolejne roczniki odjadπ nim w dal.
WkrÛtce wyruszymy w dalszπ drogÍ,
Przeøyjemy z pewnoúciπ niejednπ przygodÍ.
UczyÊ siÍ rzetelnie obiecujemy
I na laurach nie spoczniemy.
O gimnazjum nigdy nie zapomnimy,
Wszystkich nauczycieli bardzo lubimy.

S¹d Okrêgowy
w Tarnobrzegu

� poznajmy siê ...
Z dniem 1 lipca 2003 r., zgodnie z rozporzπdzeniem  ministra

Sprawiedliwoúci Grzegorza Kurczuka, Sπd Rejonowy w Kolbu-
szowej zosta≥ przeniesiony do okrÍgu w≥aúciwoúci miejsco-
wej (terytorialnej) Sπdu OkrÍgowego w Tarnobrzegu.
MieszkaÒcy z gmin: Kolbuszowa, Cmolas, Niwiska, RaniøÛw i
Stary Dzikowiec nadal bÍdπ za≥atwiaÊ wiÍkszoúÊ swoich spraw
sπdowych ñ tak jak dotychczas ñ  w Sπdzie Rejonowym w Kolbu-
szowej. Jednak w przypadkach z≥oøenia úrodkÛw zaskarøenia od
orzeczeÒ wydanych przez sπd kolbuszowski, a takøe w sprawach
duøej wagi, zastrzeøonych do wy≥πcznej kompetencji  sπdu okrÍ-
gowego (np. sprawy o zabÛjstwo, sprawy o rozwÛd) mieszkaÒcy
tych gmin nie bÍdπ juø udawaÊ siÍ  (jak w latach ubieg≥ych) do
Sπdu OkrÍgowego w Rzeszowie, lecz ñ do Sπdu OkrÍgowego w
Tarnobrzegu.

Decyzja ministra sprawiedliwoúci wzbudzi≥a w samej Kolbu-
szowej, jak i w pozosta≥ych gminach ñ kontrowersje i nieufnoúÊ.
Moøe w takiej sytuacji warto poznaÊ siÍ jak najszybciej, aby roz-
wiaÊ obawy, a takøe zaspokoiÊ ciekawoúÊ ñ odpowiedziπ na pyta-
nie, co te zmiany niosπ korzystnego ?

Wed≥ug notowaÒ w rankingu sπdÛw, przeprowadzonym przez
tygodnik ÑWprostî (nr 18 z 4 maja 2003 r.), Sπd OkrÍgowy
w Tarnobrzegu zosta≥ oceniany jako najlepiej i najsprawniej dzia-
≥ajπcy sπd w ca≥ej Polsce!  To doskona≥a rÍkojmia w pe≥ni odpowie-
dzialnego  sprawowania wymiaru sprawiedliwoúci.  Dla osÛb do-
chodzπcych swych racji w sπdzie, krÛtkie okresy oczekiwania na
wyznaczenie terminu rozprawy i szybki przebieg procesu  -  sπ naj-
waøniejsze. W Sπdzie OkrÍgowym w Tarnobrzegu tak rozumiana
sprawnoúÊ postÍpowania  naleøy do najlepszych w kraju. Wymie-
niony sπd jest liderem z uwagi na doskona≥π kadrÍ sÍdziowskπ  i
administracyjnπ, jak rÛwnieø bardzo dobre warunki pracy ( nowo-
czesny i funkcjonalny, 11-kondygnacyjny budynek ñ z bardzo duøπ
iloúciπ sal rozpraw).

Sπd Rejonowy w Kolbuszowej, a tym samym:  osoby za≥atwia-
jπce w nim swoje sprawy  pozbawiony by≥ od dawna wydzia≥u pracy
(zosta≥ zlikwidowany wiele miesiÍcy temu, gdy Kolbuszowa znaj-
dowa≥a siÍ w okrÍgu Sπdu OkrÍgowego w Rzeszowie). W zwiπzku
z  reorganizacjπ Prezes Sπdu OkrÍgowego w Tarnobrzegu zapew-
nia, øe wkrÛtce (najpÛüniej od 1 stycznia 2004 r.) w sπdzie kolbu-
szowskim ponownie taki wydzia≥ bÍdzie funkcjonowa≥. DziÍki
temu mieszkaÒcy Kolbuszowej i sπsiednich gmin bÍdπ mogli za-
≥atwiÊ swoje sprawy sπdowe z zakresy prawa pracy  - na miejscu,
nie zaú jeüdziÊ w tym celu do Sπdu  Rejonowego w Mielcu. Nato-
miast sprawy z zakresu ubezpieczeÒ spo≥ecznych (do rozpoznania
tego rodzaju spraw, jako sπdy pierwszej instancji, w≥aúciwe sπ
wy≥πcznie sπdy okrÍgowe) prowadzone bÍdπ obecnie w Sπdzie
OkrÍgowym w  Tarnobrzegu,  zamiast  - w Sπdzie OkrÍgowym w
Rzeszowie.

Wydzia≥ ksiπg wieczystych w Sπdzie Rejonowym w Kolbuszo-
wej jest  niedoinwestowany.  Sprawdzanie w ksiÍgach, bπdü wy-
stawienie w≥aúciwego  zaúwiadczenia trwa  przez to znacznie  d≥u-
øej niø powinno. Prawdopodobnie w najbliøszym czasie, dziÍki ini-
cjatywie Prezesa Sπdu OkrÍgowego w Tarnobrzegu,  ksiÍgi wie-
czyste zostanπ skomputeryzowane ( ze úrodkÛw z funduszu  PHA-
RE), co znacznie usprawni pracÍ w wydziale i obs≥ugÍ zaintere-
sowanych osÛb.

Wszystkie powyøsze zmiany  to dopiero  - poczπtek. Plano-
wane sπ rÛwnieø dalsze, o ktÛrych wkrÛtce poinformujÍ. W imie-
niu Prezesa Sπdu OkrÍgowego w Tarnobrzegu wyraøam przeko-
nanie, øe nowa przynaleønoúÊ Sπdu Rejonowego w Kolbuszowej
przyniesie  wiele korzyúci dla mieszkaÒcÛw wszystkich wymienio-
nych gmin. Dla tych wymiernych korzyúci warto (w razie sπdowej
potrzeby) dojechaÊ do Tarnobrzega. To tylko kilkanaúcie kilome-
trÛw dalej niø do Rzeszowa...

Rzecznik Prasowy Sπdu OkrÍgowego w Tarnobrzegu
Zygmunt DudziÒski

GENERALI TU S.A.
uniewaønia druki o numerach:

40221003009, 40300000875,
KWIT 0030189, KWIT 0035735,
KWIT 0040451, KWIT 0040453.
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Tradycyjnie juø, wraz z nadejúciem wa-
kacji, do Kolbuszowej przyjechali artyúci ñ
malarze. I tak oto rozpoczπ≥ siÍ III OgÛlnopol-
ski Plener Malarski ÑKolbuszowa 2003î. Po-
pularnoúÊ tej imprezy wzrasta z roku na rok,
i to zarÛwno wúrÛd profesjonalnych artystÛw,
jak i uzdolnionej m≥odzieøy, ktÛra bierze
udzia≥ w warsztatach malarskich. W tym
roku plener rozpoczπ≥ siÍ 21 czerwca, a za-
koÒczy≥ 5 lipca. Jak to siÍ juø sta≥o zwycza-
jem, artyúci - malarze znaleüli schronienie i
wyøywienie w goúcinnych murach kolbuszow-
skich szkÛ≥ ñ organizatorÛw pleneru ñ Szko-
le Podstawowej nr 2 im. K. K. BaczyÒskiego
i Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II. A
wszystko to sta≥o siÍ za sprawπ dyrektorÛw
obu szkÛ≥, czyli Jerzego Sitki i Miros≥awa
Kaczmarczyka, ktÛrzy z wielkim zaangaøowa-
niem przygotowali zaplecze dla uczestnikÛw
tej imprezy. To wielkie przedsiÍwziÍcie by≥o
moøliwe do zorganizowania dziÍki wspÛ≥pracy
z Biurem Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
i Zwiπzkiem Polskich ArtystÛw Malarzy i Gra-
fikÛw w Rzeszowie oraz z lokalnymi w≥adzami,
czyli UrzÍdem Miasta i Gminy w Kolbuszowej
i przedstawicielami Miejskiego Domu Kultu-
ry w Kolbuszowej. Skromne moøliwoúci budøe-
towe naszego miasta zosta≥y wzbogacone o fun-
dusze pozyskane od sponsorÛw, ktÛrzy w ten
sposÛb stali siÍ rÛwnieø fundatorami pleneru.

W warsztatach malarskich, ktÛre towa-
rzyszπ plenerowi, wziÍ≥o udzia≥ 39 dzieci i
m≥odzieøy, przede wszystkim z terenu miasta
i gminy Kolbuszowa. Byli to uczniowie zarÛw-
no ze szkÛ≥ podstawowych jak i z gimnazjÛw.
Oto ich nazwiska: £ucja Cisek, Celina Cza-
chor, Magdalena Czachor, Maria Dmytrow,
Kinga Frankiewicz, Kinga Gniewek, Natalia
Grabiec, Katarzyna Haptaú, Anna HodÛr,
Edyta Hrycyszyn, Anna Jadach, Dawid Janu-
szek, B≥aøej Kardyú, Zuzanna Kardyú,
Agnieszka Kiwak, Edyta Kornak, Urszula
Kosiorowska, Klaudia Krudysz, Katarzyna
Lelek, Agnieszka Lis, Izabela Mazur, Justy-
na Micek, Tomasz Miko≥ajewicz, Justyna
Mokrzycka, Joanna Nowak, Aleksandra
OøÛg, Micha≥ Pierzcha≥a, Ewa P≥odzieÒ, Pau-
lina Preneta, Jadwiga Rzepka, Kamil Selwa,
Wojciech Selwa, Magdalena Serafin, Alicja
Sitko, Marcelina Siwiec,  Barbara Starzec,
Piotr Starzec, Monika Styga, Izabela Wπsik.
Kaødego dnia przyszli artyúci ñ plastycy pra-
cowali pod czu≥ym okiem profesjonalnych
twÛrcÛw. ZajÍcia z m≥odzieøπ prowadzili: Le-
szek Kuchniak ñ perspektywa zbieøna, Jacek
i Adam Spisaccy ñ studium postaci i projekt
ubioru, Janina OøÛg-Czarnowska i Maria Si-
teÒ ñ martwa natura, Eugeniusz Geno Ma≥-
kowski i Izabela Wiszniowska ñ portret oraz
praca zbiorowa pod tytu≥em ÑKolbuszowaî,
Jacek Niewieczerza≥ i Cyprian Bie≥aniec ñ
zasady szkicowania oraz Barbara åliwiÒska-
Grzonkowska ñ o≥Ûwek w pracy artysty ma-
larza. Tπ licznπ grupπ dzieci i m≥odzieøy opie-
kowa≥y siÍ panie: Urszula Hrycyszyn, Magda
Kornak i Marta SkowroÒska-Sitko. DziÍki
hojnoúci sponsorÛw m≥odzieø mia≥a zagwa-
rantowane wszelkie niezbÍdne materia≥y do
pracy, czyli: o≥Ûwki rÛønej twardoúci, pastele,
farby plakatowe, zestawy pÍdzli i oczywiúcie
szkicowniki oraz papiery do malowania. Na

m≥odocianych artystÛw oprÛcz twÛrczej i sa-
tysfakcjonujπcej pracy, czeka≥y liczne niespo-
dzianki, miÍdzy innymi wycieczka po okolicy
Kolbuszowej czy ÑDzieÒ úwiraî. Zosta≥ on zor-
ganizowany przez Jacka i Adama Spisackich
oraz Jacka Niewieczerza≥a. W czwartek, 3 lip-
ca, po ulicach Kolbuszowej przemaszerowa≥
barwny korowÛd rÛønych postaci w strojach
zaprojektowanych przez m≥odych adeptÛw
sztuki. Na zajÍciach uczyli siÍ oni bowiem
miÍdzy innymi o tym, jak rysowaÊ postaÊ, ja-
kich zasad naleøy przy tym przestrzegaÊ, jak
zachowaÊ proporcje. Po wykonaniu w≥aúciwe-
go szkicu, narysowanπ postaÊ Ñubieraliî w za-
projektowany przez siebie strÛj. Plastyczne
wizje tych dzia≥aÒ to w≥aúnie bajeczne posta-
cie, ktÛre krπøy≥y ulicami Kolbuszowej pod-
czas ÑDnia úwiraî. SpoúrÛd tych ÑprzebieraÒ-
cÛwî niezaleøne jury wybra≥o najoryginalniej-
sze, najzabawniejsze, najpiÍkniejsze przebra-
nie i postaÊ. Na zwyciÍzcÛw czeka≥y nagrody,
a wszyscy m≥odzi uczestnicy parady zakoÒ-
czyli ten dzieÒ wyjazdem do Mc Donalda, do
Rzeszowa, ktÛrego w≥aúciciel jest jednym ze
sponsorÛw pleneru.

OprÛcz zajÍÊ z m≥odzieøπ, a raczej przede
wszystkim, artyúci ñ malarze pracowali nad
swoimi dzie≥ami sztuki. Jedna z prac, zgodnie
z regulaminem zostanie podarowana szkole i
umieszczona w Galerii Gimnazjalnej G-2. W
ten sposÛb galeria wzbogaci siÍ o kolejne 19
obrazÛw, bo tylu artystÛw goúci≥o w Kolbuszo-
wej. Byli wúrÛd nich: Krystyna Suss-Aksamit
ñ komisarz pleneru ñ z Rzeszowa, Janina
OøÛg-Czarnowska z Rzeszowa, Stanis≥aw Wi-
úniewski z Krakowa, Maria SiteÒ z Rzeszowa,
Barbara åliwiÒska-Grzonkowska z Wroc≥a-
wia, Katarzyna Czuchnowska z Rzeszowa,
Cyprian Bie≥aniec z Rzeszowa, Jacek Niewie-
czerza≥ z Be≥chatowa, Jan Stanis≥aw Wozo-
wicz z Mielca, Leszek Kuchniak z Rzeszowa,
Izabela Wiszniowska z Warszawy, Eugeniusz
Geno Ma≥kowski z Warszawy, Roman Raczek
z Gorlic, Robert Inglot z Rzeszowa, Wojciech
Trzyna z Rzeszowa, Jacek Spisacki i Adam
Spisacki z Bia≥ej Podlaskiej, Ewa SzczÍsna-
Sienkiel z Lublina oraz nasz ñ kolbuszowski
artysta ñ plastyk, inicjator tego pleneru, tak
jak i poprzednich ñ Maksymilian Starzec.

Wszystkie prace moøna by≥o podziwiaÊ
na roboczym wernisaøu, ktÛry zakoÒczy≥ III
OgÛlnopolski Plener Malarski ÑKolbuszowa
2003î. Ta niecodzienna wystawa po≥πczy≥a
zarÛwno twÛrcÛw jak i odbiorcÛw sztuki, zbli-
øy≥a jednoczeúnie do siebie wszystkich mi≥o-
únikÛw malarstwa ñ niestety to poplenerowe
spotkanie zakoÒczy≥o ponad dwutygodniowy
pobyt artystÛw ñ plastykÛw w naszym mie-
úcie. Pozostanπ po nich wspomnienia i obra-
zy pe≥ne Ñtajemniczoúci, ktÛra czyni dzie≥o ar-
tystycznie wielkimî ñ jak powiedzia≥ Josef
Capek. A z mistrzami pÍdzla i malarstwem
spotkamy siÍ juø wkrÛtce na poplenerowych
wystawach w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszo-
wej. Za rok natomiast bÍdziemy mogli obser-
wowaÊ jak Ñrodzi siÍî sztuka, jak powstajπ
kolejne obrazy, jak artyúci Ñpowo≥ujπ do øycia
úwiaty urojoneî podczas - IV OgÛlnopolskie-
go Pleneru Malarskiego ÑKolbuszowa 2004î.

 Magda Kornak

III Ogólnopolski Plener Malarski -
�Kolbuszowa 2003� - zakoñczony!

O G £ O S Z E N I E
Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej,

36-100 Kolbuszowa, ul. ObroÒcÛw Pokoju 21,
tel.: (0-17) 22-71-333, 74-44-238

 o g ≥ a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAW :

wÍgla - 75 t
koksu  -12 t

na sezon grzewczy 2003/2004.
SpecyfikacjÍ istotnych warunkÛw za-

mÛwienia moøna odebraÊ w siedzibie Za-
mawiajπcego pok. 19.

Termin sk≥adania ofert up≥ywa dnia
27.08.2003 o godz. 830.

Otwarcie ofert nastπpi dnia
27.08.2003 o godz. 900 w siedzibie zama-
wiajπcego pok. nr 1.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kolbuszowej
INFORMUJE
øe na tablicy og≥oszeÒ

UrzÍdu Miasta i Gminy Kolbuszowa,
ul.ObroÒcÛw Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTA£
zgodnie z art.35 ustawy z dnia

21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo-
úciami [jedn.tekst Dz.U.Nr.46 poz.543 z
pÛz.zm] wykaz nieruchomoúci gruntowych
po≥oøonych  w Wide≥ce oznaczonych
nr.ew.1480/37 i 1477//3  przeznaczonych
do zbycia w trybie przetargowym i bez-
przetargowym.

 Burmistrz  Miasta i Gminy
Kolbuszowa

INFORMACJA
STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM

NIEPE£NOSPRAWNYM
- pe≥ni dyøury w Starostwie

Powiatowym,
pokÛj Nr 221a,  I piÍtro

w kaødy piπtek tygodnia w godz. 1200 - 1400.
Serdecznie zapraszamy cz≥onkÛw

stowrzyszenia i osoby zainteresowane
jego dzia≥alnoúciπ, wszystkich

szukajπcych pomocy
i chcπcych nieúÊ pomoc innym.
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26 czerwca 2003 roku odby≥a siÍ X se-
sja IV kadencji Rady Miejskiej.

Porzπdek Obrad obejmowa≥ miÍdzy in-
nymi: Informacje o dzia≥alnoúci Burmistrza
MiG w okresie miÍdzy sesjami, informacje o
wspÛ≥pracy policji, straøy poøarnej i zarzπ-
du lasÛw, informacje na temat s≥uøby zdro-
wia, informacje o dzia≥alnoúci przedszkoli w
gminie oraz podjÍto uchwa≥Í o wysokoúci
op≥aty sta≥ej za úwiadczenia przedszkoli.
Ponadto Rada podjÍ≥a  uchwa≥y: w sprawie
wygaúniÍcia mandatu radnego Rady Miej-
skiej, w sprawie ustalenia szczegÛ≥owych
zasad wydawania i cofania pozwoleÒ na pro-
wadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych
oraz zasad usytuowania i iloúci punktÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych na terenie
MiG Kolbuszowa, w sprawie zmian w budøe-
cie oraz uchwa≥Í w sprawie wyraøenia zgo-
dy na oddanie w uøyczenie by≥ej Szko≥y Pod-
stawowej w Hucie Przedborskiej na rzecz
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
W czÍúci informacyjnej sesji Burmistrz

Miasta i Gminy Kolbuszowa Zbigniew
Chmielowiec omÛwi≥ swojπ dzia≥alnoúÊ w
okresie miÍdzy sesjami, poinformowa≥ o od-
wo≥aniu Pani Aleksandry Niezgoda ze sta-
nowiska Dyrektora Domu Kultury oraz o
powo≥aniu na to stanowisko Pana Wies≥awa
Sitko dotychczasowego Dyrektora Przed-
szkola w Wide≥ce. NastÍpnie Komendanci
Policji, Straøy Miejskiej, Straøy Poøarnej,
OSP i Straøy Leúnej  omÛwili dzia≥alnoúÊ
swoich jednostek zwracajπc uwagÍ na po-
trzeby finansowe niezbÍdne do dobrego
funkcjonowania tych instytucji.

Sytuacje w s≥uøbie zdrowia analizowa≥
Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej Zbigniew
Strzelczyk. OmÛwi≥ on úwiadczenia zdrowot-
ne udzielane przez SP ZOZ w Kolbuszowej
i jego placÛwki, przedstawi≥ plany na przy-
sz≥oúÊ zwiπzane z restrukturyzacjπ niektÛ-
rych oddzia≥Ûw szpitalnych w celu elimina-
cji niekorzystnych, deficytowych wynikÛw
finansowych i realizacjÍ dalszych remontÛw
zwiπzanych z modernizacjπ szpitala. Poin-
formowa≥, øe SP ZOZ mimo niøszych niø w
2002 roku przychodÛw utrzymuje p≥ynnoúÊ
finansowπ i nie posiada zobowiπzaÒ wyma-
galnych w stosunku do dostawcÛw. W dys-
kusji odpowiadajπc na pytanie Radnego
Jana Fryca zapewni≥, øe nie przewiduje na
razie øadnych zwolnieÒ personalnych.

Natomiast na temat funkcjonowania
przedszkoli w MiG Kolbuszowa g≥os zabra≥
Dyrektor Zespo≥u Oúwiatowego Pan Ry-
szard Haptaú oraz Dyrektorzy poszczegÛl-
nych przedszkoli, ktÛrzy omÛwili funkcjono-

Z Obrad Rady Miejskiej
wanie swoich jednostek. Na koniec wypowie-
dzi dyrektorÛw podsumowa≥a Przewodniczπ-
ca Komisji Oúwiaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej, Opieki Spo≥ecznej i Zdrowia Ewa
WÛjcicka, ktÛra zwrÛci≥a uwagÍ na koniecz-
noúÊ dalszego utrzymania w przedszkolach
logopedy i zajÍÊ z gimnastyki korekcyjnej.

OP£ATA STA£A ZA åWIADCZENIA
PROWADZONYCH PRZEZ GMIN 

PRZEDSZKOLI
W kolejnym punkcje porzπdku obrad

radni przyjÍli uchwa≥Í w sprawie ustalenia
wysokoúci op≥aty sta≥ej, jakπ budøet miasta
dop≥aca do pobytu kaødego dziecka w przed-
szkolu w wysokoúci 84 z≥ miesiÍcznie.
OprÛcz op≥aty sta≥ej rodzice pokrywajπ w
ca≥oúci koszt produktÛw spoøywczych uøy-
tych do przygotowania posi≥kÛw.

WYGAåNI CIE MANDATU
Radni rozpatrujπc projekt uchwa≥y o

stwierdzeniu wygaúniÍcia mandatu Radne-
go Stanis≥awa Mazura dyskutowali rozpa-
trujπc opinie prawne. Jednakøe z pisma
Komisarza Wyborczego jednoznacznie wyni-

ka, øe radny nie moøe, zarzπdzaÊ dzia≥alno-
úciπ gospodarczπ prowadzonπ z wykorzysta-
niem mienia komunalnego, a takπ jest Fun-
dacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu,
ktÛrej Prezesem jest Radny Stanis≥aw Ma-
zur. W zwiπzku z tym radni stosunkiem 9
g≥osÛw za do 4 g≥osÛw przeciw przy 5 wstrzy-
mujπcych przyjÍli uchwa≥Í stwierdzajπcπ
wygaúniÍcie mandatu Radnego Stanis≥awa
Mazura.

UØYCZENIE BUDYNKU SZKO£Y
W HUCIE PRZEDBORSKIEJ DLA

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
Na sesji Rada wyrazi≥a rÛwnieø zgodÍ

na oddanie w uøyczenie na okres 10 lat nie-
ruchomoúci zabudowanej budynkiem Szko-
≥y Podstawowej w Hucie Przedborskiej, sta-
nowiπcej w≥asnoúÊ Miasta i Gminy Kolbu-
szowa na rzecz Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej w celu prowadzenia terapii zajÍciowej
dla osÛb niepe≥nosprawnych.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ
W SPRAWIE PODLEG£OåCI

ADMINISTRACYJNEJ
KOLBUSZOWSKIEGO S•DU
W zwiπzku ze zmianπ podleg≥oúci ad-

ministracyjnej Sπdu Rejonowego w Kolbu-
szowej pod Sπd OkrÍgowy w Tarnobrzegu,
w interpelacjach i wolnych wnioskach Rada
Miasta przyjÍ≥a jednog≥oúnie stanowisko w
sprawie utrzymania dotychczasowej, spraw-
dzonej formy funkcjonowania sπdownictwa
powszechnego ñ podleg≥oúci administracyj-
nej Sπdu Rejonowego w Kolbuszowej pod
Sπd OkrÍgowy w Rzeszowie i zadecydowa-
≥a, iø stanowisko to zostanie przes≥ane na
rÍce Premiera RP Leszka Millera.

KW

O G £ O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej ul. ObroÒcÛw pokoju 21 36-100 Kolbuszowa
tel. /0-17/ 2271-333 dzia≥ajπc w oparciu o ustawÍ o zamÛwieniach publicznych z dnia
10 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z 1994 r. z pÛü. zm.) og≥asza przetarg nie-
ograniczony na dostawÍ jednego zestawu  komputerowego , oraz oprogramowania biu-
rowego.

2. Termin realizacji zamÛwienia - do 25.08.2003 r.
3. Uproszczonπ specyfikacjÍ istotnych warunkÛw zamÛwienia moøna uzyskaÊ w siedzi-

bie UrzÍdu Miasta i Gminy w Kolbuszowej ul. ObroÒcÛw pokoju nr. 22 w godzinach
od 730 do 1530. Pracownikiem upowaønionym do kontaktÛw z oferentami jest Stani-
s≥aw Lubera tel./0-17/ 2271-333 wew. 350, kom. 607609803

4. ZamkniÍtπ kopertÍ zawierajπcπ ofertÍ naleøy sk≥adaÊ w siedzibie tut. UrzÍdu pok. nr
13. Koperta powinna byÊ oznaczona ÑOferta w sprawie przetargu nieograniczonego na
dostawÍ sprzÍtu komputerowego i oprogramowania biurowegoî. Termin sk≥adania ofert
up≥ywa dnia 19.08.2003 r. o godz. 900.

5. Otwarcie ofert nastπpi w siedzibie Zamawiajπcego pok. nr 1 w dniu 19.08.2003 r.
o godz. 930.

6. W przetargu mogπ wziπÊ udzia≥ wykonawcy spe≥niajπcy nastÍpujπce warunki:
- nie podlega wykluczeniu z postÍpowania na podstawie art. 19 ustawy o zamÛwieniach

publicznych
- spe≥niajπ wymogi okreúlone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwie-

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

7. PostÍpowanie bÍdzie prowadzone z zastosowaniem obowiπzkowych preferencji krajo-
wych.

8. Zamawiajπcy zastrzega sobie prawo do uniewaønienia przetargu zgodnie z art.27 b ust.
1 ustawy o zamÛwieniach publicznych.

9. Nie dopuszcza siÍ ofert wariantowych, czÍúciowych i rÛwnorzÍdnych.
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Impreza rozpoczÍ≥a siÍ o godzinie 1600

blokiem edukacyjnym dla dzieci. Studenci
t≥umaczyli jak bezpiecznie poruszaÊ siÍ po
drogach rowerem oraz jakie zasady obowiπ-
zujπ w ruchu drogowym. NastÍpnym cieka-
wym punktem programu, jaki przygotowali
studenci by≥ konkurs dla doros≥ych, w ktÛrym
studenci zmierzyli siÍ z mieszkaÒcami Kol-
buszowej w 4 kategoriach: ciÍcie pnia pi≥π
Ñtwoja ñ mojaî na czas, wbijanie gwoüdzi na
czas, rzut pniem w dal, oraz przecinanie sie-
kierπ zapa≥ki wzd≥uøna czas. ZwyciÍzcami
okazali siÍ przedstawiciele naszego miasta,
ktÛrych w nagrodÍ studenci zabrali do baru.
O godzinie 1900, prezentacjÍ rozpoczπ≥ Miej-
ski Dom Kultury w Kolbuszowej, ktÛry

droga w åwierczowie przed remontem

... i po remoncie

STUDENCI PRZECIWKO NARKOTYKOM
I WYPADKOM � CZYLI BEZPIECZNE WAKACJE

13 lipca br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej Samorzπd
StudentÛw Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowa≥ Piknik
Rodzinny pod has≥em ÑStudenci przeciwko narkotykom i wypad-
kom ñ czyli bezpieczne wakacjeî.

wspÛ≥organizowa≥ niedzielnπ imprezÍ. Na
poczπtku ZastÍpca Burmistrza Jan Zuba po-
dziÍkowa≥ wszystkim za wspÛ≥pracÍ i zaan-
gaøowanie w realizacji Pikniku. NastÍpnie
zaprezentowa≥a siÍ grupa taneczna dzia≥ajπ-
ca przy MDK ñ KOLIBRY. Wystπpi≥ rÛwnieø
kabaret ÑRADOCHA ñ Kobiety wyzwoloneî
oraz zespÛ≥ NECRO SEARCH. W trakcje
wystÍpÛw Panie z Miejskiego Domu Kultury
zorganizowa≥y konkurs ÑKolorowa buükaî
polegajπcy na malowaniu twarzy dzieci i ich
rodzicÛw specjalnymi kredkami.

W kolejnej ods≥onie zaprezentowa≥y siÍ
rzeszowskie zespo≥y studenckie WOL-
FGANG i WSK.

KW

Od lewej: Wice Przewodniczπcy Rady Miejskiej Marek Gil, dyrektor MDK Wies≥aw Sitko, Marzena Styga,
Przewodniczπcy Rady Miejskiej Jan Wiπcek, z-ca Burmistrza MiG Kolbuszowa Jan Zuba i  prowadzπcy
imprezÍ cz≥onek Samorzπdu Studenckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Rafa≥ G≥odowski.

Droga
w

åwierczowie
14 lipca br. oddano do uøytku odcinek

drogi w åwierczowie o d≥ugoúci 674 m. Droga
by≥a budowana w okresie od 05.05.2003 r. do
05.07.2003 r. przez PrzedsiÍbiorstwo Molter
Sp. z.o.o. z Rudnej Ma≥ej k/Rzeszowa. Wyko-
nawca wzmocni≥ istniejπcπ nawierzchniÍ,
wykona≥ nowπ na poszerzeniach oraz pog≥Íbi≥
i wykona≥ nowe rowy. Inwestycja by≥a wspÛ≥-
finansowana z úrodkÛw Unii Europejskiej w
ramach programu SAPARD. Koszt inwestycji
wyniÛs≥ 524.066,32 z czego 247.839,66 to po-
moc finansowa z SAPARD-u.

HurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtownia     "AGA""AGA""AGA""AGA""AGA"
Na to CiÍ staÊ! Najniøsze ceny!

Z a p r a s z a m y

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

P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

Praca starosty, jak czÍsto moøna za-
uwaøyÊ rozpoczyna siÍ rano a koÒczy pÛü-
nym popo≥udniem lub wieczÛr. Nie star-
cza wiÍc panu czasu na pi≥kÍ noønπ...

- Kaødy, kto chce by jego praca przyno-
si≥a oczekiwane efekty musi poúwiÍciÊ na niπ
wiele czasu, niejednokrotnie kosztem przyjem-
noúci. To prawda, øe na pi≥kÍ noønπ nie mam
czasu, ale zapewne pan s≥ysza≥, øe kto rÍkÍ
do p≥uga przyk≥ada, wstecz siÍ nie oglπda.

Jak pracownicy Starostwa przyjÍli
zmianÍ na stanowisku starosty, a co za
tym idzie zmianÍ pracodawcy?

- Przepraszam panie redaktorze, ale o to
naleøa≥oby zapytaÊ pracownikÛw. MyúlÍ jed-
nak, øe normalnie poniewaø pracownicy sa-
morzπdowi wiedzπ doskonale, øe w ich pracy
zmiany takie nastÍpujπ co jakiú czas, gdyø
starosta to osoba kadencyjna, z chwilπ zakoÒ-
czenia kadencji zazwyczaj odchodzi.

Na ile prawdziwe sπ informacje rozpo-
wszechniane o tzw. Ñczystkachî w Staro-
stwie?

- Uwaøam, øe kaødy cz≥owiek bÍdπcy na
odpowiedzialnym stanowisku musi braÊ pod
uwagÍ, øe bÍdzie w swojej pracy podejmowa≥
rÛwnieø decyzje niepopularne. Reorganizacji
urzÍdu Starostwa, ktÛra wed≥ug Zarzπdu i
Rady by≥a niezbÍdna nie moøna w øaden spo-
sÛb utoøsamiaÊ z tzw. Ñczystkamiî.

Czym zajmowa≥ siÍ starosta w pierw-
szych miesiπcach swojego urzÍdowania?

- Analizujπc okres tych kilku miesiÍcy
skupiÍ siÍ na rzeczach najistotniejszych dla
mieszkaÒcÛw naszego powiatu. Po pierwsze
stabilizacja w Radzie Powiatu, ktÛra pozwala
w≥aúciwie funkcjonowaÊ Zarzπdowi i staroúcie.
Po drugie zakoÒczenie inwestycji budynku
administracyjnego Starostwa oraz Oddzia≥u
Nefrologii Szpitala Powiatowego. Ponadto
plan i realizacja szeregu inwestycji powiato-
wych: budowa Oddzia≥u Ratownictwa Me-
dycznego w szpitalu ñ koszt ok. 750 tys. z≥,
remonty OúrodkÛw Zdrowia w Niwiskach,
Ostrowach Tuszowskich, Cmolasie, Lipnicy,
Wilczej Woli ñ koszt ok. 80 tys. z≥, moderniza-
cja i budowa drÛg powiatowych: Majdan KrÛ-
lewski ñ 1 mln z≥, Cmolas - Niwiska ñ 220 tys.
z≥, Dzikowiec ñ 320 tys. z≥, Kolbuszowa ñ 250
tys. z≥, RaniøÛw ñ 130 tys. z≥. Inwestycje na

Wiele pracy przed
starostπ...

Z Bogdanem Romaniukiem, starostπ powiatu kolbuszowskiego,  roz-
mawia Benedykt Popek.

drogach sπ realizowane przy udziale
gmin za co w imieniu Zarzπdu na rÍce
wÛjtÛw przy tej okazji sk≥adam podziÍ-
kowanie. Dodatkowo uzyskaliúmy program
na drogi pozwalajπcy zatrudniÊ 7 osÛb bezro-
botnych, ktÛrzy przy drogach powiatowych
koszπ trawÍ na poboczach i w rowach, oraz
wycinajπ krzaki. W naszym powiecie potrzeba
wielkiej odpowiedzialnoúci i determinacji, by
wyjúÊ z zagroøeÒ, ktÛrego dotykajπ. W tym
miejscu chcÍ poinformowaÊ o tym, øe wspÛlnie
z dyrektorem SP ZOZ, przy wspÛ≥pracy Rady
Spo≥ecznej ZOZ przystπpiliúmy do opracowania
programu naprawczego dla naszego szpitala
wiπøe siÍ to z sytuacjπ w jakiej znalaz≥a siÍ s≥uø-
ba zdrowia w naszym kraju. PragnÍ jeszcze
dodaÊ, øe to wszystko moøe byÊ realizo-
wane dziÍki dobrej wspÛ≥pracy w Zarzπ-
dzie, w Radzie Powiatu, a takøe miÍdzy
gminami a powiatem.

Dobra wspÛ≥praca z cz≥onkami Zarzπ-
du i przewodniczπcym Rady, coraz lepsza
wspÛ≥praca z niemal wszystkimi radnymi
Rady Powiatu, sukcesy w kontynuowaniu
inwestycji powiatowych i uchwalenie bu-
døetu powiatu na 2003 r. niemal jednog≥o-
únie, podobnie jak absolutorium ñ dowo-
dzπ o unormowaniu siÍ sytuacji w powie-
cie. Czy sπ jeszcze jakieú niepokoje o ktÛ-
rych siÍ nie mÛwi g≥oúno?

- Tak, niepokojπca jest planowana kwo-
ta zad≥uøenia Powiatu na rok 2003, ktÛra
wynosi 6 milionÛw z≥, przy 18 milionowym bu-
døecie powiatu, biorπc pod uwagÍ jeszcze kry-
zys PaÒstwa úmiem twierdziÊ, øe ta kadencja
bÍdzie naprawdÍ bardzo trudna. Stπd jawi siÍ
ogromne wyzwanie dla obecnej Rady Powia-
tu, Zarzπdu i starosty.

NajwiÍksze problemy powiatu oprÛcz
jego zad≥uøenia to...

- Problemy jakie jawiπ siÍ w powiecie
kolbuszowskim po czÍúci wynikajπ  z proble-
mÛw PaÒstwa, ale pozwolÍ sobie w tym miej-
scu je wyartyku≥owaÊ i pokazaÊ w jakich p≥asz-
czyznach czeka nas praca. Do najwaøniejszych
zaliczy≥bym ogromne bezrobocie, krytyczny
stan rolnictwa, niedofinansowanie s≥uøby
zdrowia, niedofinansowanie szkolnictwa, fa-
talny stan drÛg, brak tworzenia nowych miejsc
pracy. Jak pan zauwaøa panie redaktorze

wiele pracy przed starostπ a myúlÍ, øe i dla
kolejnych jej wystarczy.

Czy powiat nie za duøo angaøuje siÍ
finansowo na rzecz niepowiatowego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego w Weryni, a za
ma≥o na rzecz zaniedbanych szkÛ≥ powia-
towych?

- Osobiúcie uwaøam, øe dzie≥o organizo-
wania Uniwersytetu w powiecie kolbuszow-
skim naleøy kontynuowaÊ. Powiem wiÍcej, nie
wolno zaprzepaúciÊ. Powiat dalej dofinanso-
wuje Uniwersytet Rzeszowski, w tym roku w
kwocie 70 tys. z≥. z przeznaczeniem na moder-
nizacjÍ budynku by≥ego POM-u pod potrzeby
Instytutu Biotechnologii. UR z≥oøy≥ deklara-
cje, øe w tym roku od paüdziernika ruszajπ
studia magisterskie, a od przysz≥ego kierunek
biotechnologii. Niemniej jednak o w≥asnym
zadaniu jakim jest prowadzenie szkÛ≥ ponad-
gimnazjalnych nie wolno zapominaÊ i z rÛw-
nie wielkim zaangaøowaniem o nie dbaÊ.  W
tym roku przeprowadzone zostanπ remonty
we wszystkich szko≥ach powiatowych, m.in.
sali gimnastycznej w ZST i ZSA-E w Weryni,
wymiana okien w LO, rozbiÛrka kominÛw w
CKP i ZSA-E. W chwili obecnej rozpoczÍliúmy
bieøπce remonty szkÛ≥ na ktÛre uzyskaliúmy
program pozwalajπcy zatrudniÊ 24 osoby bez-
robotne z powiatu kolbuszowskiego.

Jak wyglπda wspÛ≥praca z samorzπ-
dami gmin z terenu powiatu?

- Z perspektywy tych kilku miesiÍcy, ktÛ-
re minÍ≥y twierdzÍ, øe wspÛ≥praca uk≥ada siÍ
dobrze. Co miesiπc spotykamy siÍ na konwen-
tach w poszczegÛlnych gminach, gdzie podej-
mujemy szereg problemÛw ponadgminnych.
WspÛlnie z burmistrzem i wÛjtami chcemy

cd. na str. 8
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powo≥aÊ do øycia Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego, oraz
Zwiπzek MiÍdzygminny, dla ktÛrych wyzwa-
niem bÍdzie godny udzia≥ w redystrybucji
úrodkÛw z funduszy strukturalnych.

Realizowane sπ zapewne wspÛlne za-
dania powiatu i gmin. Jak to wyglπda na
dzieÒ dzisiejszy.

- Razem z burmistrzem i wÛjtami juø
jako zwiπzek miÍdzygminny z≥oøyliúmy wnio-
sek o úrodki z Unii Europejskiej na budowÍ
oko≥o 100 km drÛg powiatowych, na kwotÍ 10
mln. Euro.

PaÒskie wykszta≥cenie teologiczne
pomaga, czy raczej utrudnia sprawowa-
nie urzÍdu starosty?

- Ustawa o pracownikach samorzπdowych
nie wyklucza moøliwoúci, by starostπ powiatu
by≥a osoba z wykszta≥ceniem teologicznym.
Jeúli zaú chodzi o pana pytanie to zdecydowa-
nie mogÍ odpowiedzieÊ, øe zdobyte wykszta≥ce-
nie pomaga mi odpowiednio wartoúciowaÊ i
rozstrzygaÊ trudne sprawy samorzπdowe.

Przepowiednie pana przeciwnikÛw o
tym, øe pan jako zbyt m≥ody i ma≥o do-
úwiadczony samorzπdowiec nie podo≥a
problemom powiatu, jak  widaÊ siÍ nie
sprawdzi≥y.

- Odpowiadajπc panu na to pytanie po-
s≥uøÍ siÍ teologiπ: ja w przepowiednie nie wie-
rzÍ, bo albo siÍ wierzy w Boga albo w przepo-
wiednie. Jeøeli zaú chodzi o przeciwnikÛw
modlÍ siÍ za wszystkimi.

KoÒczπc naszπ rozmowÍ czego mam
øyczyÊ panu staroúcie?

Mπdroúci w rozwiπzywaniu trudnych
problemÛw powiatu.

Tego wiÍc panu øyczÍ.  DziÍkujÍ za
rozmowÍ.

Wiele pracy przed
starostπ...

cd. ze str. 7

Wizyta u S¹siadów
W dniach  od 4 do 6 lipca br. mia≥a miejsce wizyta przedstawicieli Powiatu Kol-
buszowskiego w S≥owacji, w okresie Lewocza. Spotkanie to by≥o odpowiedziπ na
podobnπ wizytÍ S≥owakÛw z okazji dni Kolbuszowej.

Na zdjÍciu od lewej: wiceburmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, starosta Lewocki Josef Kalavsky,
burmistrz Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec, premier S≥owacji Mikulas Dzurinda, starosta kolbu-
szowski Bogdan Romaniuk, pracownik Starostwa Wies≥aw Walat.

Radnej Rady Powiatu
w Kolbuszowej

Starostwo Kolbuszowskie podtrzymuje
nawiπzanπ wspÛ≥pracÍ powiatu z okresem
Lewockim przed laty. Wizyta przygotowana
przez s≥owackich gospodarzy mia≥a wyjπtko-
wy przebieg. PrÛcz spraw merytorycznych,
ktÛre zwykle towarzyszπ takim spotkaniom
juø na miejscu, tym razem okaza≥o siÍ, øe pol-
ska delegacja uczestniczyÊ bÍdzie w  piel-
grzymce S≥owakÛw na ÑMariaÒskπ HorÍî.
MariaÒska Hora dla S≥owakÛw  jest tym, czym
dla PolakÛw CzÍstochowa ñ miejscem najwaø-
niejszego sanktuarium Maryjnego. Zaskocze-
niem dla polskiej strony by≥ rÛwnieø fakt, øe
w tej pieszej pielgrzymce na MariaÒskπ HorÍ
uczestniczyÊ bÍdπ Prezydent  S≥owacji Rudolf
Schuster i Premier Mikulas Dzurinda. I
tak siÍ teø sta≥o. W niedzielÍ 6 lipca po ofi-
cjalnym powitaniu w starym Ratuszu w Le-
woczy Prezydenta, Premiera i oficjalnych
goúci w tym i naszej delegacji wszyscy uda-
li siÍ na MariaÒskπ GÛrÍ by uczestniczyÊ we
Mszy åwiÍtej.

WspÛ≥praca powiatÛw  kolbuszow-
skiego i lewockiego bÍdzie siÍ rozwijaÊ
ñ uzgodniono wspÛ≥pracÍ kulturalnπ,
wymianÍ grup m≥odzieøowych, zespo≥Ûw
folklorystycznych i kontakty gospodar-
cze. Czas pokaøe ile uda siÍ z tego zrealizo-
waÊ. Lewocza to stolica Spiszu. Warto wziπÊ
pod uwagÍ w urlopowych wojaøach wizytÍ w
tej ziemi, tak dobrze i piÍknie obdarzonej przez
naturÍ. ZiemiÍ pe≥nπ zabytkÛw uczynionych
ludzka rÍkπ jak chociaøby najwiÍkszy w Eu-
ropie zamek ñ Spiski Hrad i piÍkny wystrÛj le-
wockich koúcio≥Ûw, o≥tarzy d≥uta mistrza Paw-
≥a, nauczyciela naszego Wita Stwosza.

Wizyta w tej ziemi, ktÛra przez kilka
wiekÛw naleøa≥a do Polski to rÛwnieø  spotka-
nie z naszπ historiπ ñ w Lewoczy mia≥o miej-
sce spotkanie potÍønych JagiellonÛw, kiedy to
rzπdzili w kilku paÒstwach  úrodkowej Euro-
py jednoczeúnie. Zapraszamy.

Wies≥aw WalatW≥adys≥awie RUTCZY—SKIEJ
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia z

powodu úmierci
MAMY

sk≥adajπ
Przewodniczπcy Rady

i
Starosta Kolbuszowski

Wszystkim przyjacio≥om i znajomym,
ktÛrzy wziÍli udzia≥ w pogrzebie mojej

MAMY
Augustyny SITKO

dzielπc siÍ ze mnπ i mojπ rodzinπ bÛlem
po Jej stracie

sk≥adam serdeczne
podziÍkowania

W≥adys≥awa RutczyÒska Ostatnie prace wykoÒczeniowe przed budynkiem Starostwa - uk≥adanie kostki brukowej.
Fot. B. Popek
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Czternasto punktowy porzπdek obrad
dziewiπtej sesji radni przyjÍli bez zmian.
SesjÍ prowadzi≥ przewodniczπcy JÛzef
Kardyú przy pomocy wiceprzewodniczπce-
go Andrzeja Wojnasa, w obecnoúci 15
radnych, Zarzπdu Powiatu, kierownikÛw
wydzia≥Ûw Starostwa, szefÛw jednostek
podleg≥ych, przedstawicieli partii politycz-
nych PSL, SLD, oraz zaproszonych goúci w
tym radnego Sejmiku WojewÛdzkiego Sta-
nis≥awa Koúcielnego.

Z PRAC ZARZ•DU POWIATU
Realizujπc drugi punkt porzπdku ob-

rad starosta Bogdan Romaniuk z≥oøy≥
krÛtkie sprawozdanie z dzia≥alnoúci Zarzπ-
du Powiatu w okresie od ostatniej sesji. Za-
rzπd podjπ≥ w tym czasie 27 uchwa≥, m.in.
w sprawie rozwiπzania umowy o pracÍ z
Franciszkiem Be≥zem ñ kierownikiem Po-
wiatowego Oúrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej. Zarzπd mimo, iø w
pe≥ni docenia≥ pracÍ pana Be≥za na tym sta-
nowisku, jednak chcπc przestrzegaÊ prawo
zobowiπzany by≥ do podjÍcia takiej uchwa-
≥y (z mocy art. 5, ust. 6 ustawy o ogranicze-
niu prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej
przez osoby pe≥niπce funkcje publiczne).
Pan Be≥z prowadzi≥ i prowadzi dalej dzia-
≥alnoúÊ gospodarczπ, w zwiπzku z powyø-
szym Zarzπd by≥ z mocy prawa zobowiπza-
ny do rozwiπzania umowy o pracÍ z kierow-
nikiem. Na to stanowisko zosta≥ powo≥any
Janusz Kita.

Uchwa≥π z dn. 13 czerwca Zarzπd za-
twierdzi≥ sprawozdanie finansowe SP ZOZ
w Kolbuszowej za 2002 r. Uchwa≥π z dn. 25
czerwca zlecone zosta≥y dodatkowe roboty
przy Starostwie firmie RESBUD S.A., ktÛ-
rych wartoúÊ wynosi 11 tys. z≥. årodki te
zostanπ wykorzystane na zwiÍkszenie ilo-
úci miejsc na parkingu Starostwa. Zarzπd
spotka≥ siÍ rÛwnieø z przedstawicielami
PKS, ktÛrzy zapewnili øe niebawem przy-
stπpiπ do remontu budynku dworca PKS.

W okresie od poprzedniej sesji, dziÍki
szczegÛlnym zabiegom obu starostÛw i dy-
rektora SP ZOZ na konto budøetu powiatu
wp≥ynÍ≥y úrodki w kwocie 375 tys. z≥. z
przeznaczeniem na Ratownictwo Medycz-
ne. Wp≥ynÍ≥a teø decyzja ministra finansÛw
zwiÍkszajπca subwencjÍ drogowπ o kwotÍ
150 tys. z≥.

SYTUACJA NA RYNKU PRACY
Kierowniczka Powiatowego UrzÍdu

Pracy Maria Weso≥owska przedstawi≥a
sprawozdanie dotyczπce sytuacji na rynku
pracy w powiecie kolbuszowskim w 2002 r.
i piÍciu miesiπcach 2003 r. I tak, na koniec
maja br. liczba bezrobotnych w naszym po-
wiecie wynosi≥a 5 502 osoby, w tym 2 801
kobiet. W gminie Kolbuszowa 2 162 osoby
(w tym z prawem do zasi≥ku 344), Majdan
1 039 (130), Cmolas 777 (122), RaniøÛw 524
(95), Dzikowiec 522 (65), Niwiska 478 (82).
Z ogÛlnej liczby bezrobotnych 838 osÛb po-
biera zasi≥ek  (tj. 15,2% ogÛ≥u). W porÛwna-
niu do analogicznego okresu ubieg≥ego roku
liczba bezrobotnych zmniejszy≥a siÍ o 230
osÛb, a o 357 osÛb mniej pobiera zasi≥ek (1

IX Sesja Rady Powiatu
205 osÛb pobiera≥o zasi≥ek w maju 2002 r.).
Na koniec kwietnia br. stopa bezrobocia w
powiecie wynosi≥a 17,3%, w wojewÛdztwie
16,8%, w kraju 18,4%.

Jeúli chodzi o absolwentÛw to w oma-
wianym okresie zarejestrowanych zosta≥o
ich 205, w tym 86 po raz pierwszy. W tym
samym czasie zosta≥o wy≥πczonych z ewi-
dencji 250 absolwentÛw, w tym 90 z powo-
du podjÍcia pracy. Na koniec maja br. za-
rejestrowanych by≥o 279 absolwentÛw, w
tym po szko≥ach wyøszych 29, policealnych
i úrednich zawodowych 101, liceach ogÛlno-
kszta≥cπcych 43, zasadniczych zawodowych
96, pozosta≥ych 10.

Realizujπc ofery poúrednictwo pracy
skierowa≥o na rozmowy kwalifikacyjne do
pracodawcÛw 651 osÛb. Zatrudnienie osta-
tecznie znalaz≥o 307 bezrobotnych i poszu-
kujπcych pracy. NajwiÍcej ofert by≥o w za-
wodach: pracownik biurowy, sprzedawca,
kierowca samochodu ciÍøarowego, malio-
rat, robotnik gospodarczy, robotnik placo-
wy i robotnik budowlany. Zatrudnienie
znalaz≥o rÛwnieø 7 osÛb niepe≥nosprawnych
na stanowiskach: dozorca, sprzπtaczka,
robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna,
praczka, pracownik ksiÍgowoúci.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem
radny W≥adys≥aw Mytych zapyta≥ ñ na ile
pomog≥y dzia≥ania by zwiÍkszy≥a siÍ staty-
stycznie liczba bezrobotnych, aby mogli oni
uzyskaÊ jednoroczne úwiadczenia zamiast
pÛ≥rocznego. W odpowiedzi kier. Weso≥ow-
ska poda≥a, øe w wyniku organizowanych
dzia≥aÒ zarejestrowano dodatkowo 88 osÛb,
jednak dalej jest to za ma≥o. Wspomnia≥a
rÛwnieø øe wed≥ug projektu nowej ustawy,
ktÛry o ile wejdzie w øycie to od 1 stycznia
2004 r. to przy okresie pobierania zasi≥ku
nie bÍdzie juø brana pod uwagÍ stopa bez-
robocia tylko staø pracy i okres przebywa-
nia na zasi≥ku. Nieco k≥opotliwe pytanie
zada≥ radny Adam Chlebowski. Chcia≥
wiedzieÊ ile osÛb pracuje w PUP i czy im
grozi bezrobocie. Pani kierownik odpowie-
dzia≥a, øe w UrzÍdzie pracujπ 34 osoby.

SAPARD I ROLNICTWO
W POWIECIE

W szÛstym punkcie obrad Rada doko-
na≥a oceny aktywnoúci programu SAPARD
w powiecie kolbuszowskim i oceny stanu
rolnictwa. Rada wys≥ucha≥a sprawozdaÒ
oraz informacji na ten temat przygotowa-
nych przez kierownika Zarzπdu DrÛg Po-
wiatowych Eugeniusza Szczebiwilka,
przedstawiciela Biura Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Madernizacji Rolnic-
twa Krzysztofa Mokrzyckiego, kierow-
nika Powiatowego Zespo≥u Doradztwa Rol-
niczego Aleksandra Szafrana i Powiato-
wego Lekarza Weterynarii JÛzefa Futy-
my.

Wed≥ug informacji przedstawionych
przez p. Mokrzyckiego Biuro Powiatowe
ARiMR w Kolbuszowej w wyniku powierze-
nia w marcu br. dodatkowych obowiπzkÛw,
tj. przekazywania niezbÍdnych informacji
o programie SAPARD i funduszach struk-
turalnych potencjalnym beneficjentom
przystπpi≥o do pozyskiwania chÍtnych rol-
nikÛw mogπcych skorzystaÊ z tego progra-

cd. na str. 10

Radny Adam Chlebowski przygotowuje siÍ do
zabrania g≥osu. Obok rÛwnie aktywna na se-
sjach radna W≥adys≥awa RutczyÒska i radny
Krzysztof Wrona.

W sesjach Rady Powiatu zawsze uczestniczπ szefowie jednostek podleg≥ych i zaproszeni goúcie.
Od lewej: kom. powiatowy PSP JÛzef Halat, pow. insp. sanitarny Henryk Ba≥amut, zast. kom. po-
wiatowego Policji Mieczys≥aw MargaÒski, prac. ARiMR Krzysztof Mokrzycki.          Fot. B. Popek.
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mu. ChÍÊ skorzystania z SAPARD-u wyka-
za≥o 22 rolnikÛw, w tym restrukturyzacjπ i
modernizacjπ produkcji mleka 11 rolnikÛw,
modernizacjπ produkcji trzody chlewnej i
drobiu 6 rolnikÛw, i zwiÍkszeniem rÛøno-
rodnoúci produkcji gospodarstw rolnych 7
rolnikÛw. SpoúrÛd tych 22 rolnikÛw z ktÛ-
rymi przeprowadzono indywidualne rozmo-
wy na temat programu SAPARD, oraz po
wype≥nieniu listy sprawdzajπcej czy gospo-
darstwa spe≥niajπ warunki i mogπ ubiegaÊ
siÍ o dofinansowanie, niestety tylko 3 rol-
nikÛw odpowiada≥o stawianym wymaga-
niom. ñ Na oko≥o 4 tys. gospodarstw w po-
wiecie tylko z trzema wchodzimy do Unii.
Jest to stanowczo za ma≥o ñ stwierdzi≥ prze-
wodniczπcy Rady JÛzef Kardyú.

Radny Dariusz Büdzikot zwrÛci≥ siÍ
do kier. Szafrana z zapytaniem czy prze-
widywane sπ jakieú zmiany w systemie do-
p≥at dla rolnikÛw. Kierownik na razie o
zmianach nie s≥ysza≥. ñ Dop≥aty mogπ byÊ
ograniczone do 50% jeøeli bÍdπ ograniczo-
ne úrodki z budøetu krajowego. Wszystko
zaleøy od zbudowania systemu AJAKS,
ktÛry niestety jest wdraøany z opÛünie-
niem. Jest to niepokojπce. Tutaj sπ opÛünie-
nia w stosunku do krajÛw w ktÛrych ten
system funkcjonuje.

Wicestarosta Waldemar Macheta
pyta≥ kierownika ñ jak odbiera po≥πczenie
mleczarni kolbuszowskiej z mleczarniπ w
Trzebownisku. Zdaniem kier. Szafrana ñ
dobrze siÍ sta≥o, øe rolnicy przeszli do spÛ≥-
dzielni w Trzebowniksu i dobrze siÍ sta≥o,
øe spÛ≥dzielnia ta chcia≥a przejπÊ tych do-
stawcÛw. Inni dostawcy mleka z powiatu,
z gmin Cmolas i Niwiska przechodzπ do
SpÛ≥dzielni Mleczarskiej w Radomiu, po-
niewaø OSM Mielec ≥πczy siÍ w holding z
mleczarniπ w Radomiu. W tym przypadku
nie wiadomo czy na tym zyskajπ.

SZKO£Y MAJ• P£YNNOå∆
FINANSOW•

Informacje o funkcjonowaniu szkÛ≥ po-
nadgimnazjalnych przedstawili dyrekto-
rzy: Tadeusz Kubiú z Zespo≥u SzkÛ≥ Agro-
techniczno ñ Ekonomicznych, nastÍpnie
Edward Mazur z Zespo≥u SzkÛ≥ Technicz-
nych. Mimo zaproszenia w sesji nie uczest-
niczy≥ dyr. Liceum OgÛlnokszta≥cπcego
Wac≥aw Leúniak ani jego zastÍpca.

Radna Stanis≥awa Stec jako prze-
wodniczπca Komisji Oúwiaty poinformowa-
≥a iø ñ na ostatnim posiedzeniu komisji
przeanalizowana zosta≥a sytuacja ZSA-E i
ZST, natomiast sytuacjÍ LO przedstawi≥a
pokrÛtce kier. BOJSP Bogus≥awa Bryk, po-
niewaø nie by≥o przedstawiciela tej szko≥y
mimo zaproszenia. Duøo uwag skierowa-
nych zosta≥o pod adresem w≥aúnie tej szko-
≥y i dobrze by by≥o gdyby w przysz≥oúci taki
kontakt by≥.

SKARGA LENART”W ODRZUCONA
NajwiÍksze emocje, nie tylko u rad-

nych uczestniczπcych w sesji wywo≥a≥ Ûsmy
punkt obrad : PodjÍcie uchwa≥y w sprawie
skargi Jolanty Lenart na StarostÍ Kolbu-

szowskiego. W zwiπzku ze skargami pani
pedagog Jolanty Lenart (z dn. 28.05.03 r.),
radnych powiatu Zbigniewa Lenarta, W≥a-
dys≥awa Mytycha, Ryszarda £eptucha i
Krzysztofa Wrony (z dn. 28.05.03 r.), oraz
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w osobie
Jerzego Biesiadeckiego (z dn. 02.06.03 r.),
wniesionych na StarostÍ Kolbuszowskiego
do Wojewody Podkarpackiego  w Rzeszo-
wie, w sprawie przeniesienia pedagogÛw
szkolnych ze szkÛ≥ do Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, w odpowiedzi Dyrek-
tor Generalny UrzÍdu dzia≥ajπc z upowaø-
nienia Wojewody pismem z dn. 10.06.03 r.
odes≥a≥ powyøsze skargi do przewodniczπ-
cego Rady Powiatu ñ celem za≥atwienia
wed≥ug w≥aúciwoúci, czyli rozpatrzenia ich
przez RadÍ Powiatu.

Skarga pani Lenart zanim trafi≥a na
sesjÍ by≥a rozpatrywana przez dwie w≥aúci-
we komisje merytoryczne Rady Powiatu:
KomisjÍ Rewizyjnπ i KomisjÍ Oúwiaty. Ko-
misja Rewizyjna ñ jak relacjonowa≥ jej prze-
wodniczπcy Wojciech Mroczka ñ po do-
k≥adnej analizie uzna≥a skargÍ pani Lenart
za niezasadnπ. Przeciwnego zdania by≥ tyl-
ko jeden jej cz≥onek radny Mytych. Podob-
nie skargÍ za niezasadnπ uzna≥a Komisja
Oúwiaty, o czym poinformowa≥a przewodni-
czπca Stanis≥awa Stec. Ustosunkowujπc siÍ
na sesji do opinii Komisji Rewizyjnej rad-
ny Mytych stwierdzi≥ m. in., øe jego zda-
niem nie jest ona merytoryczna a politycz-
na. W odpowiedzi starosta Romaniuk wy-
jaúni≥, iø jego zdaniem ñ skarga pani Lenart
jest üle sformu≥owana. Powinna to byÊ
skarga na czynnoúci starosty, poniewaø
decyzji odnoúnie pedagogÛw  starosta jesz-
cze nie podjπ≥. Moøe wiÍc to skargÍ pani
Lenart, radnych i SLD moøna uznaÊ za
politycznπ, gdyø jest przedwczesna skoro
nie ma decyzji lecz czynnoúci.

Radny Zbigniew Lenart, ktÛry poja-
wi≥ siÍ na sesji dopiero przed tym punktem
obrad zabierajπc g≥os w sprawie skargi swo-
jej øony wyzna≥ m. in., øe ñ w poradni bra-
kowa≥o pedagogÛw przez cztery lata. By≥
prosty sposÛb za≥atwienia tej sprawy. Sπ
pedagodzy staøyúci, absolwenci, z refunda-
cji z UP, moøna by≥o by przyjπÊ tych trzech
pedagogÛw i rozwiπzaÊ problem poradni.
Zatem uøywanie tego argumentu jest moim
zdaniem zupe≥nie niezasadne. MÛwiπc te
s≥owa radny Lenart chyba sobie zapomnia≥,
øe przez cztery lata by≥ starostπ, i wtedy
pewnie teø zapomnia≥ sobie problem peda-
gogÛw w ten sposÛb za≥atwiÊ.

NastÍpnie radny Lenart odczyta≥ spe-
cjalnie przygotowane przez siebie wystπ-
pienie w sprawie pedagogÛw i zasadnoúci
skargi swojej øony. Z uwagi na jego waø-
noúÊ i obszernoúÊ zamieszczamy go w od-
rÍbnym artykule. Po krÛtkiej dyskusji w
ktÛrej wziÍli udzia≥ przewodniczπcy Rady,
starosta i radca prawny, po oczytaniu pro-
jektu uchwa≥y wraz z do≥πczonym do niej
uzasadnieniem (je teø publikujemy odrÍb-
nie) Rada Powiatu zdecydowanπ wiÍkszo-
úciπ g≥osÛw uzna≥a skargÍ Jolanty Lenart
za niezasadnπ. Za oddaleniem skargi g≥oso-
wa≥o 10 radnych, przeciw 3 (Lenart, My-
tych, Wrona), wstrzyma≥o siÍ od g≥osu 2.

Komentujπc wystπpienie radnego Le-
narta na sesji, oraz ca≥e jego zaangaøowa-

IX Sesja Rady...

nie w tej sprawie, oraz w sprawie wyboru
dyrektora LO, niektÛrzy radni podczas ku-
luarowych rozmÛw zauwaøyli iø ñ po raz
kolejny udowodni≥ on z jakim poúwiÍceniem
i determinacjπ potrafi walczyÊ jako radny
o dobro ... swojej øony. Takich radnych ñ do-
brych mÍøÛw to szukaÊ ze úwiecπ.

UCHWA£Y DOTYCZ•CE FINANS”W
Trzy kolejne punkty obrad dotyczy≥y

spraw finansowych powiatu. Zgodnie z
proúbπ wicestarosty Rada Powiatu podjÍ≥a
uchwa≥Í w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej w wysokoúci 5 tyú. z≥. dla Miasta
i Gminy Kolbuszowa na dokumentacjÍ pro-
jektowπ przebudowy skrzyøowania ulic
ObroÒcÛw Pokoju i åw. Brata Alberta w
Kolbuszowej. NastÍpnie Rada podjÍ≥a
uchwa≥Í w sprawie okreúlenia zadaÒ po-
wiatu, na ktÛre przeznacza siÍ úrodki PE-
FRON w wysokoúci 240 846 z≥. przekaza-
ne przez prezesa Zarzπdu tego funduszu
samorzπdowi powiatowemu na realizacjÍ
zadaÒ w 2003 r. Trzecia podjÍta uchwa≥a
dotyczy≥a zmian w budøecie powiatu na
2003 r.

INTERPELACJE I SPRAWY R”ØNE
Radny Zbigniew Lenart zwrÛci≥ siÍ o

informacjÍ odnoúnie iloúci osÛb zatrudnio-
nych w Starostwie i jednostkach powiato-
wych od 1 stycznia br. Radnego Krzyszto-
fa WronÍ interesowa≥y prace przygoto-
wawcze do rozpoczÍcia inwestycji zagwa-
rantowanych uchwa≥π budøetowπ na dro-
gach powiatowych. Przewodniczπcy JÛzef
Kardyú prosi≥ o wyjaúnienie dlaczego úciÍ-
te przy poboczach drzewa leøπ w rowach.
Na te oraz inne pytania radnych  odpowie-
dzi udzielali dyrektor ZDP, starosta i wice-
starosta.

W ostatnim punkcie obrad Rada Po-
wiatu podjÍ≥a rÛwnieø stanowisko w spra-
wie podleg≥oúci Sπdu Rejonowego w Kolbu-
szowej pod Sπd OkrÍgowy w Rzeszowie.

  Benedykt Popek

cd. ze str. 9

Radny Lenart podczas wystπpienia w sprawie
przeniesienia pedagogÛw ze szkÛ≥ do poradni.
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Pedagodzy bÍdπ lepiej wykorzystani ñ c.d.

D O K U M E N T Y

W zwiπzku z rozpowszechnianiem przez pewne osoby nieprawdziwych informacji odnoúnie prze-
niesienia pedagogÛw ze szkÛ≥ powiatowych do Poradni Psychologiczno ñ Pedagogicznej, oraz jedno-
stronnemu przedstawianiu tego problemu przez redakcjÍ miesiÍcznika ÑZiemia Kolbuszowskaî za-
mieszczamy materia≥y, ktÛre pozwolπ szanownym Czytelnikom na obiektywne poznanie tej sprawy.

BP

Proponowane godziny pracy pedagogÛw w powyøszym projekcie po ana-
lizie Zarzπdu mogπ ulec zmianie.

W obronie interesu Jolanty Lenart oraz jej mÍøa Zbigniewa Lenarta sta-
nÍ≥o SLD (kolbuszowskie).

Wojewoda Jan Kurp (SLD) odes≥a≥ skargi  do Rady Powiatu.
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Szanowni PaÒstwo spodziewam siÍ
wynikÛw g≥osowania. Pozostaje mi te wy-
niki uszanowaÊ. Kaødy pan ma swojego
prawnika, ktÛremu p≥aci. Kaødy prawnik
musi swojemu panu pracÍ wykonaÊ nale-
øycie. A teraz drodzy paÒstwo jedno odnie-
sienie do jednego z czÍsto poruszanych ar-
gumentÛw. W poradni brakowa≥o pedago-
gÛw przez 4 lata. W zwiπzku z tym wspa-
nia≥omyúlnie pan Romaniuk te trudnoúci w
pracy poradni zaspokoi≥ tym oto wπtpli-
wym sposobem.  Szanowni paÒstwo w po-
radni pedagogÛw brakowa≥o od poczπtku
jak ona funkcjonuje. By≥ prosty sposÛb za-
≥atwienia tej sprawy. Sπ pedagodzy staøy-
úci, absolwenci, z refundacji z UP ( pani
kierownik zapewne zaakceptuje) moøna
by≥o by przyjπÊ tych trzech pedagogÛw i
rozwiπzaÊ problem poradni. Zatem uøywa-
nie tego argumentu jest moim zdaniem
zupe≥nie niezasadne. Na wypadek gdyby
mnie mia≥o nie byÊ przygotowa≥em  sobie
wystπpienie w tej sprawie i je odczytam:

Skarøona decyzja starosty kolbuszow-
skiego zosta≥a podjÍta z naruszeniem usta-

Wystπpienie Radnego
Zbigniewa Lenarta

wy o samorzπdzie powiatowym i ustawy o
systemie oúwiaty. Zignorowa≥a statut na-
szego powiatu, dobre obyczaje i kulturÍ po-
litycznπ. Starosta nie jest organem prowa-
dzπcym szko≥y i placÛwki oúwiatowe. Nie
moøe sam na podstawie nie sprawdzanych
informacji zmieniaÊ tego systemu a tak na-
leøy rozumieÊ ograniczenie dostÍpu m≥o-
dzieøy szkÛ≥ prowadzonych przez powiat do
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
skutek likwidacji etatÛw pedagogÛw szkol-
nych w szko≥ach ponadgomnazjalnych.  W
szczegÛlnoúci zosta≥ naruszony art. 5 ust.7
ustawy o systemie oúwiaty okreúlajπcy za-
dania organu prowadzπcego oraz art. 34a
ust. 4 mÛwiπcy, øe organ prowadzπcy nie
majπcy uprawnieÒ nadzoru pedagogiczne-
go w sprawach dydaktyczno ñ wychowaw-
czych a powiat nie ma takich uprawnieÒ
moøe wystÍpowaÊ z wnioskami do dyrekto-
ra szko≥y lub organu sprawujπcego nadzÛr
pedagogiczny w tym przypadku Podkar-
packiego Kuratora Oúwiaty. Takiego wnio-
sku czy zapytania nie by≥o. Rady Pedago-
giczne zainteresowanych szkÛ≥ nie opinio-

wa≥y arkuszy organizacyjnych, w ktÛrych
na jednoznaczne polecenie starosty dyrek-
torzy szkÛ≥ nie uwzglÍdnili etatÛw pedago-
gÛw szkolnych. Ten fakt potwierdzili dyrek-
torzy na posiedzeniu statutowej komisji
Rady Powiatu w Kolbuszowej. PrzypomnÍ,
øe brak opiniowania arkusza organizacyj-
nego szko≥y lub placÛwki oúwiatowej przez
RadÍ jest rÛwnieø na tym etapie. Zwracam
rÛwnieø uwagÍ  na to ( i to jest kuriozum),
øe  o przygotowywaniu decyzji o ktÛrej mÛ-
wimy ñ pana Romaniuka nie informowa-
no w≥aúciwej Komisji Rady ani Rady Po-
wiatu, ktÛra jest organem  prowadzπcym
dla szkÛ≥. Czy ktokolwiek z paÒstwa o tym
wiedzia≥? O decyzji nie mino zamiaru na-
wet informowaÊ Rady. TÍ sprawÍ przedsta-
wi≥e starosty z pracy Zarzπdu miÍdzy sesja-
mi. Potem wskutek tego co mÛwi≥ pan rad-
ny Mytych  starosta odstπpi≥ od pierwot-
nych intencji w jakiejú tam mierze a w ja-
kiej to siÍ okaøe we wrzeúniu. O cel pana
Romaniuka, ktÛry zlikwidowa≥ etaty peda-
gogÛw szkolnych i tym dlaczego nawet
Rady o tym nie poinformowa≥ nie bÍdÍ
mÛwi≥. Ten cel Bogdana Romaniuka wszy-
scy znamy. Nie mogÍ siÍ jednak zgodziÊ z
tym, øe w ferworze nienawiúci do osÛb, oso-
ba odpowiedzialna za tworzenie dobrego
systemu w sposÛb g≥upi ten dobry system
niszczy. Zwracam siÍ wiÍc do wysokiej
Rady, aby kaødy w swoim sumieniu, roze-
znaniu tej sprawy podjπ≥ decyzjÍ. Ja oczy-
wiúcie bÍdÍ g≥osowa≥ za uznaniem zaskar-
øonej skargi.

Pani Jolanta Lenart w dniu 15 maja
2003 r. z≥oøy≥a skargÍ na decyzjÍ Starosty
Kolbuszowskiego likwidujπcπ stanowiska pe-
dagoga w szko≥ach prowadzonych przez po-
wiat kolbuszowski. W uzasadnieniu skargi
poda≥a, øe decyzja Starosty o likwidacji stano-
wisk pedagogÛw w  szko≥ach:  Liceum OgÛlno-
kszta≥cπcym w Kolbuszowej, Zespole SzkÛ≥
Technicznych w Kolbuszowej i Zespole SzkÛ≥
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni jest
niezrozumia≥a , spo≥ecznie szkodliwa i podjÍ-
ta z naruszeniem prawa. Zarzuci≥a rÛwnieø, iø
nie by≥a poprzedzona konsultacjami z orga-
nem sprawujπcym nadzÛr pedagogiczny, úro-
dowiskiem oúwiatowym ñ w tym z zaintereso-
wanymi szko≥ami i statutowymi organami po-
wiatu.

Skarga zosta≥a skierowana do zaopinio-
wania na KomisjÍ Oúwiaty i KomisjÍ Rewizyj-
nπ  Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Na zarzu-
ty podniesione w skardze wyjaúnienia sk≥ada≥
Starosta Kolbuszowski.

Starosta wskaza≥, iø objÍta skargπ decy-
zja Starosty zosta≥a podjÍta w trybie art. 19
ust.1 ustawy za dnia 26 stycznia 1982 r Kar-
ta Nauczyciela ( j.t. Dz. U z 1997 r. Nr 56, poz.
357 ze zm.). Zgodnie z art. 91 d pkt 3 w/w usta-
wy wy≥πcznπ kompetencjÍ  w imieniu organu
prowadzπcego szko≥Í do wydawania decyzji w
trybie art. 19 ust 1  posiada jednoosobowo Sta-
rosta. Odnoúnie zarzutu braku konsultacji z

odpowiednimi organami stwierdziÊ naleøy, iø
niniejsza decyzja nie wymaga uprzednich kon-
sultacji. Konsultacjom i opiniom podlegajπ
przed zatwierdzeniem przez StarostÍ arkusze
organizacyjne szkÛ≥ i wprowadzane do nich
zmiany. Starosta winien przed ich zatwierdze-
niem uzyskaÊ opiniÍ  Kuratora Oúwiaty.

Na przedstawionych do zatwierdzenia
Staroúcie arkuszach organizacyjnych placÛ-
wek oúwiatowych prowadzonych przez Powiat
Kolbuszowski zawarte sπ  informacje podpisa-
ne przez DyrektorÛw SzkÛ≥  o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Rady Pedagogiczne. Pro-
cedura opiniowania przez NadzÛr Pedagogicz-
ny jest obecnie  w toku.

Odnoszπc siÍ do zarzutu spo≥ecznej szko-
dliwoúci przeniesienia pedagogÛw ze SzkÛ≥ do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Staro-
sta uzasadni≥ to duøym obciπøeniem Poradni
i d≥ugimi okresami oczekiwania na wizytÍ u
pedagoga kierowanej m≥odzieøy szkolnej. Na-
leøy pamiÍtaÊ, øe ponad 600 uczniÛw to ucznio-
wie III klasy gimnazjum, ktÛrzy poprzednio
byli uczniami szkÛ≥ podstawowych. Obecnie
uczniowie ci bÍdπ zg≥aszaÊ siÍ po poradÍ do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a nie
do pedagogÛw w szko≥ach ponadgimnazjal-
nych.

Wobec ograniczonych moøliwoúci finan-
sowych powiatu i braku úrodkÛw na dodatko-
we etaty w Poradni przy pozostawieniu etatÛw

pedagogÛw w szko≥ach rozwiπzaniem opty-
malnym jest przeniesienie PedagogÛw do Po-
radni ze wskazaniem uzupe≥nienia etatu w
Szkole. Sytuacja taka powoduje, øe pedagodzy
przeniesieni do poradni posiadajπ wymiar za-
trudnienia 20 godzin tygodniowo. W Poradni
przyk≥adowo 13 godz. + uzupe≥nienie 7 godz.
w szkole. Przy dope≥nieniu etatu 7 godz. w
szkole pedagog w takim wymiarze jest zatrud-
niony w szkole  i podlega Dyrektorowi Szko≥y
oraz  wchodzi    w sk≥ad Rady Pedagogicznej.
Za czas úwiadczenia pracy w szkole wynagro-
dzenie dla pedagoga obciπøa fundusz wyna-
grodzeÒ danej placÛwki oúwiatowej.

Potwierdzenie zasadnoúci i potrzeby spo-
≥ecznej objÍtej skargπ decyzji starosty potwier-
dzi≥a i w pe≥ni popar≥a pani Dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszo-
wej.

Uznajπc przedstawionπ argumentacjÍ i
zgodnoúÊ z prawem zaskarøonej decyzji Staro-
sty zarÛwno Komisja Oúwiaty jak i Komisja
Rewizyjna przeg≥osowa≥y uznanie skargi za
niezasadnπ.

Wobec powyøszego tj. dzia≥ania Starosty
w granicach ustawowego umocowania i kiero-
wania siÍ przy podejmowaniu decyzji intere-
sem spo≥ecznym i moøliwoúciami finansowy-
mi powiatu uznajÍ siÍ skargÍ za niezasadnπ
a argumentacje w niej zawartπ za pozbawio-
nπ podstaw prawnych.

Przewodniczπcy Rady Powiatu
  JÛzef Kardyú

Uzasadnienie

Na IX sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca br.
w sprawie rozpatrzenia skargi Jolanty Lenart na

StarostÍ Kolbuszowskiego

Za³¹cznik do uchwa³y Rady Powiatu
w Kolbuszowej Nr IX/80/03

z dnia 30.06.2003 r.



13przeglπd KOLBUSZOWSKINr 123

Odesz³y na
emeryturê

W bardzo mi≥ej, serdecznej, moøna by
powiedzieÊ rodzinnej atmosferze, w dniu 3
lipca br. pracownicy Starostwa Powiatowe-
go poøegnali odchodzπce na emeryturÍ panie
GraøynÍ CichoÒ ñ kierowniczkÍ Zespo≥u
Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, oraz BarbarÍ Fryc ñ in-
spektorkÍ  w Wydziale Geodezji, Kartogra-
fii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoúcia-
mi. Obie panie by≥y dobrymi, cenionymi pra-
cownikami merytorycznymi.

PodziÍkowania za d≥ugoletniπ pracÍ w
Starostwie (wczeúniej w UrzÍdzie Rejono-
wym), oraz pracÍ na rzecz lokalnej spo≥ecz-
noúci, w imieniu w≥asnym  i wszystkich obec-
nych pracownikÛw Starostwa z≥oøyli starosta
Bogdan Romaniuk, wicestarosta Waldemar
Macheta i sekretarz Eløbieta WrÛbel.

WokÛ≥ stanowiska dyrektora LO w
ostatnich latach by≥o wiele, mÛwiπc deli-
katnie niepotrzebnego zamieszania,
przez co prestiø tej szko≥y zosta≥ mocno
nadwyrÍøony. èrÛd≥em tego zamieszania
by≥o zachowanie poprzedniego starosty
Zbigniewa Lenarta zmierzajπce ñ przy
pomocy odpowiednich osÛb i sposobÛw -
do obsadzenia swojej øony Jolanty na sta-
nowisku dyrektora tej szko≥y. Z tego po-
wodu, oraz wielu innych, podobnych po-
wsta≥ roz≥am w Ûwczesnym Zarzπdzie
Powiatu, ktÛry nastÍpnie przeniÛs≥ siÍ na
ca≥π RadÍ Powiatu poprzedniej kadencji.
W rezultacie nie pozwolono wtedy øonie
starosty na objecie tego stanowiska pod-
legajπcego przecieø administracyjnie pod
starostÍ. Pani Wanda JasiÒska zapropo-
nowana przez dyr. Leúniaka jako kolejna
kandydatka na to stanowisko uzyska≥a
akceptacjÍ wiÍkszoúci cz≥onkÛw Zarzπdu
i pe≥ni≥a z powodzeniem obowiπzki dyrek-
tora tej szko≥y od 1 wrzeúnia 2001 r. do 31
sierpnia 2002 r.

KoÒcem marca br. dyr. Leúniak w
zwiπzku z planowanym przejúciem na
emeryturÍ zapowiedzia≥ rezygnacjÍ z zaj-
mowanego stanowiska. W tej sytuacji Za-
rzπd Powiatu og≥osi≥ konkurs na nowego
dyrektora LO i powo≥a≥ 12 osobowπ Komi-
sjÍ Konkursowπ, do ktÛrej weszli przed-
stawiciele Powiatu, czyli organu prowa-
dzπcego: Eløbieta WrÛbel ñ przewodniczπ-
ca komisji, Stanis≥awa Stec i Dariusz

Nowy Dyrektor LO

Büdzikot, przedstawiciele Kuratorium
Oúwiaty: Janina Wojtowska, Maria War-
cho≥ i Zdzis≥aw Sanocki, z Rady Pedago-
gicznej: Ma≥gorzata Miπso i Adam Kozu-
bal, przedstawiciele rodzicÛw: Maria Ca-
caj i Stanis≥aw Frankiewicz (wybrani na
ogÛlnym zebraniu rodzicÛw w dn. 17
czerwca), przedstawiciele zwiπzkÛw za-
wodowych: Bogdan Blat (ZNP) i Roman
Rauch (NSZZ ÑSolidarnoúÊî).

Nie lada problem pojawi≥ siÍ przy
wy≥anianiu dwÛch cz≥onkÛw komisji re-
prezentujπcych rodzicÛw. Pewne osoby
nie chcπc dopuúciÊ by rodzicÛw reprezen-
towa≥ w komisji zas≥uøony dla tej szko≥y
przewodniczπcy Rady RodzicÛw doktor
Mieczys≥aw Maziarz, oraz przedstawiciel-
ka Zarzπdu Rady RodzicÛw pani Czes≥a-
wa Kubiú, (nie przychylnych pani Lenart)
zorganizowa≥y pospiesznie zebranie trÛ-
jek klasowych - Rady RodzicÛw, na ktÛ-
rym wybrano do komisji Stanis≥awa
Frankiewicza i Jana Wiπcka przewodni-
czπcego Rady Miasta i Gminy (przychyl-
nych pani  Lenart). WkrÛtce potem radni
Rady Powiatu Zbigniew Lenart i Ryszard
£eptuch, oraz panowie Frankiewicz i
Wiπcek pozwali Zarzπd powiatu do Samo-
rzπdowego Kolegium Odwo≥awczego w
Tarnobrzegu (pozew z dn. 5.06.2003 r.)
wnioskujπc o uchylenie decyzji Zarzπdu
uznajπcej przewodniczπcego Rady Rodzi-
cÛw przedstawicielem do komisji konkur-
sowej. W tym miejscu naleøy jeszcze za-
znaczyÊ, øe doktor Maziarz jako przewod-
niczπcy Rady RodzicÛw z racji pe≥nienia
tej funkcji wczeúniej dwukrotnie by≥ de-
legowany w sk≥ad komisji konkursowej
wybierajπcej Zbigniewa Lenarta na dy-
rektora LO.  Poniewaø wtedy Maziarz by≥
przychylny Lenartowi wiÍc Lenart pozwu
nie wnosi≥.

W dniu 25 czerwca br. odby≥ siÍ kon-
kurs na dyrektora LO. Do udzia≥u w nim
zg≥oszone zosta≥y dwie kandydatki: Jo-
lanta Lenart i Wanda JasiÒska. W wyni-
ku postÍpowania konkursowego wygra≥a
pani Wanda JasiÒska, ktÛra otrzyma≥a 7
g≥osÛw, pani Lenart 5 g≥osÛw. Podkarpac-
ki Kurator Oúwiaty nie wniÛs≥ zastrzeøeÒ
wobec JasiÒskiej jako kandydatki na dy-
rektora. W dniu 10 lipca Zarzπd Po-
wiatu jednog≥oúnie podjπ≥ uchwa≥Í o
powierzeniu mgr Wandzie JasiÒskiej
stanowiska dyrektora Liceum OgÛl-
nokszta≥cπcego w Kolbuszowej na
okres od 1 wrzeúnia 2003r. do 31
sierpnia 2008 r.

Nowej pani Dyrektor gratulujemy.

Marcin Mazur

Z dniem 1 wrzeúnia br. obowiπzki dyrektora Liceum OgÛlnokszta≥-
cπcego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej obejmie wieloletnia na-
uczycielka tej szko≥y pani Wanda JasiÒska. Dotychczasowy dyrek-
tor Wac≥aw Leúniak przejdzie na zas≥uøonπ emeryturÍ.

Nowa pani dyrektor wie co trzeba zrobiÊ, øeby
podnieúÊ prestiø szko≥y.   Fot. B. Popek

Kwiaty od starosty dla pani Graøyny CichoÒ.

Gratulacje za dotychczasowπ pracÍ od wicesta-
rosty dla pani Barbary Fryc. Fot. B. Popek

(tk)
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Od 1990 r. , w nawiπzaniu do trady-
cji II Rzeczypospolitej, åwiÍto Policji
obchodzone jest 24 lipca.

Tegoroczne obchody policyjnego úwiÍta
w naszym powiecie odby≥y siÍ 23 lipca w
Kolbuszowej. Tradycyjnie rozpo-
czÍ≥a je msza úwiÍta w koúciele
p.w. Wszystkich åwiÍtych, w in-
tencji policjantÛw, pracownikÛw i
emerytÛw Policji. Koncelebrze
przewodniczy≥ ks. proboszcz Jan
Gut. PÛüniej, w úwietlicy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kolbuszo-
wej, odby≥a siÍ czÍúÊ oficjalna uro-
czystoúci, w ktÛrej udzia≥ wziÍli :
Podkarpacki Komendant Woje-
wÛdzki Policji nadinsp. JÛzef Je-
dynak, starosta kolbuszowski
Bogdan Romaniuk, przewodni-
czπcy Rady Powiatu JÛzef Kar-
dyú, burmistrz  Zbigniew
Chmielowiec, wÛjtowie gmin z
naszego powiatu: Jerzy Wilk,
Jan Niemczyk, Krzysztof Kle-
cha i Potr Skiba. GoúÊmi uro-
czystoúci byli, wspÛ≥pracujπcy z
nami na co dzieÒ w dzia≥aniach na rzecz po-
prawy bezpieczeÒstwa obywateli: prezes
Sπdu Rejonowego w Kolbuszowej Robert
Stπcel, komendant powiatowy PaÒstwowej
Straøy Poøarnej  m≥. bryg. JÛzef Halat, pre-
zes Powiatowego Zarzπdu Ochotniczych

åWI TO POLICJI
Straøy Poøarnych Stanis≥aw Kosiorow-
ski,  oraz udzielajπcy nam duchowego
wsparcia w trudnej s≥uøbie ñ duszpasterz
Policji garnizonu podkarpackiego ks. S≥a-
womir Kurc i proboszcz ks. Jan Gut.

UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a siÍ od øyczeÒ i
gratulacji dla Podkarpackiego Komendanta
WojewÛdzkiego Policji  nadinsp. JÛzefa Je-
dynaka, ktÛry w dniu 9 lipca br. otrzyma≥ z
rπk prezydenta RP Aleksandra Kwaúniew-
skiego nominacjÍ generalskπ. NastÍpnie sta-

rosta Bogdan Romaniuk, komendant woje-
wÛdzki nadinsp. JÛzef Jedynak i p. o. komen-
danta powiatowego kom. Mieczys≥aw Mar-
gaÒski wrÍczyli grupie wyrÛønionych funk-
cjonariuszy odznaczenia paÒstwowe i resorto-
we oraz awanse na wyøsze stopnie policyjne.

 Nadinsp. JÛzef Jedynak z≥oøy≥ ser-
deczne podziÍkowania przedstawicielom sa-
morzπdÛw powiatu kolbuszowskiego za po-

moc i wsparcie finansowe, jakiego
od lat udzielajπ Policji, doposaøajπc
nas w sprzÍt niezbÍdny do prawi-
d≥owego funkcjonowania oraz zaku-
pujπc paliwo do radiowozÛw.  Za-
proszeni goúcie nie szczÍdzili mi-
≥ych s≥Ûw sk≥adajπc podziÍkowania
za ofiarnπ s≥uøbÍ na rzecz poprawy
bezpieczeÒstwa lokalnej spo≥eczno-
úci oraz øyczπc kolbuszowskim poli-
cjantom dalszych sukcesÛw w pracy.

Rosnπce zaufanie spo≥eczne do
naszej formacji, dobre oceny dzia-
≥aÒ podejmowanych przez  policjan-
tÛw zobowiπzujπ nas do dalszej wy-
tÍøonej i sumiennej pracy. Pragnie-
my podziÍkowaÊ mieszkaÒcom po-
wiatu kolbuszowskiego za zrozu-
mienie dla trudnej s≥uøby, za pomoc
w dzia≥aniach na rzecz poprawy
bezpieczeÒstwa w naszej ma≥ej oj-

czyünie jak teø w dzia≥aniach wykrywczych.
DziÍkujemy teø naszym bliskim, ktÛrym ta
s≥uøba nie szczÍdzi stresÛw i niepokojÛw, øe
sπ  przy nas w najtrudniejszych chwilach.

nadkom. Ewa SÍczkowska

Taki by≥ temat konkursu plastycznego
zorganizowanego przez Nadleúnictwo Kolbu-
szowa i ko≥o zak≥adowe Stowarzyszenia Inøy-
nierÛw i TechnikÛw Leúnictwa i Drzewnictwa
dla uczniÛw klas IV ñ VI szkÛ≥ podstawowych
znajdujπcych siÍ w zasiÍgu terytorialnym
dzia≥alnoúci Nadleúnictwa.

Temat fascynujπcy i bliski dzieciom tego

Las widziany oczami dziecka
regionu, bowiem wiÍkszoúÊ z nich na co dzieÒ
widzi las, zna jego tajniki, bogactwa i podzi-
wia jego piÍkno o kaødej porze roku. Chociaø-
by z tego wzglÍdu 240 uczniÛw z duøym zaan-
gaøowaniem przystπpi≥o do tego konkursu.
Wykonali prace w rÛønych formatach i cieka-
wych technikach plastycznych. Moøna je by≥o
zobaczyÊ w dwÛch miejscach: w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
w dniach od 6 do 14 czerwca, oraz w galerii Po-
wiatowego Centrum Kultury ÑPodziemieî w
budynku Starostwa na pokonkursowej wysta-
wie prac plastycznych w dniach od 9 do 23
czerwca 2003 roku.

W dniu 6 czerwca podczas otwarcia wy-
stawy, ktÛrego dokona≥ nadleúniczy Kazi-
mierz Kriger odby≥o siÍ rÛwnieø uroczyste
rozstrzygniÍcie konkursu. Zaproszenia otrzy-
ma≥o 32 uczniÛw z 18 szkÛ≥
powiatu nie tylko kolbuszow-
skiego: z Cmolasu, HadykÛw-
ki, Huciska, Kamienia, Kol-
buszowej Nr 1, Nr 2, Kolbuszo-
wej Dolnej, Kopci, Lipnicy, Ma-
zurÛw, Mechowca, Spi, Stani-
szewskiego, TrzÍsÛwki, Wery-
ni, Wilczej Woli, Woli Raniøow-
skiej i Zielonki.

Komisja konkursowa
przyzna≥a pierwsze, drugie i
trzecie miejsce oraz kilkana-
úcie wyrÛønieÒ. Dodatkowo
wy≥oniono po trzy najlepsze
prace wykonane przez czwar-
toklasistÛw, piπtoklasistÛw i

szeúcioklasistÛw. Pierwsze miejsce otrzyma≥a
Joanna Wit ze Szko≥y Podstawowej w Lipnicy,
drugie Katarzyna Popek ze Szko≥y Podstawo-
wej w Mazurach i trzecie Micha≥ Jadach ze
Szko≥y Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiπtko-
we dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Dodat-
kowπ atrakcjπ dla uczestnikÛw uroczystoúci
by≥y lody, ciastka, owoce oraz napoje ch≥odzπ-
ce podane po zakoÒczeniu imprezy.

Organizatorom konkursu naleøπ siÍ s≥o-
wa uznania i podziÍkowania za wzorowe przy-
gotowanie konkursu, dobrπ organizacje i cen-
ne nagrody. By≥a to wspania≥a przygoda i nie-
zwyk≥a lekcja przyrody dla uczniÛw i nauczy-
cieli. Mamy nadziejÍ, øe w latach nastÍpnych
dzieci ze szkÛ≥ naszego powiatu bÍdπ mog≥y
uczestniczyÊ w podobnych imprezach zorgani-
zowanych przez Nadleúnictwo Kolbuszowa.

Danuta Popek

Nadinspektor (genera≥) JÛzef Jedynak dziÍkuje przedstawicielom samo-
rzπdÛw powiatu i gmin za wsparcie dla policji.

NagrodÍ Starosty wrÍcza reprezentujπca go,
Cz≥onek Zarzπdu pani Stanis≥awa Stec.

Kaødy ma w lesie swojego grzyba, tylko nie kaødy idzie po niego -
twierdzi zami≥owany grzybiarz Aleksander Dziechciarz z Huty
Przedborskiej (pierwszy z lewej).
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Z inicjatywy Nadleúnictwa Kolbuszo-
wa, w tym g≥Ûwnie m≥odego leúnika Bart≥o-
mieja Pereta ñ mi≥oúnika, badacza i propa-
gatora przyrody naszego regionu, przy pe≥-
nej akceptacji i zaangaøowaniu nadleúnicze-
go Kazimierza Krigera, jego zastÍpcy Sta-
nis≥awa Pereta, oraz innych osÛb przeka-
zana zosta≥a do uøytku úcieøka edukacyjno
ñ wypoczynkowa ÑMaziarniaî. Odtπd osoby
przyjeødøajπce nad zalew do Wilczej Woli,
zw≥aszcza z okolicznych miast bÍdπ mog≥y
cieszyÊ siÍ nie tylko obcowaniem z tamtejszπ
przyrodπ, ale rÛwnieø wiele siÍ o niej dowie-
dzieÊ.  BÍdπ teø mia≥y idealne miejsce do
spacerÛw, palenia ognisk i gry w siatkÛwkÍ
na piasku.

Uroczyste otwarcie úcieøki odby≥o siÍ w
dn. 15 lipca br. w obecnoúci licznie przyby-
≥ych zaproszonych goúci, oraz osÛb ktÛre w
jakiú sposÛb przyczyni≥y siÍ do jej powsta-
nia. By≥y wiÍc w≥adze powiatu na czele z
przewodniczπcym Rady Powiatu JÛzefem
Kardysiem, starostami Bogdanem Roma-
niukiem i Waldemarem Machetπ, cz≥onko-
wie Zarzπdu Powiatu Stanis≥awa Stec i Da-
riusz Büdzikot, oraz radni powiatowi z gm.
Dzikowiec Wojciech Mroczka i Jacek Dzie-
wic, w≥adze gminy Dzikowiec z przewodni-
czπcym Rady Gminy Franciszkiem Ozgπ i
wÛjtem Krzysztofem Klechπ, przedstawicie-
le Regionalnej Dyrekcji LasÛw PaÒstwo-
wych w Kroúnie w osobach Zdzis≥awa Sko-
rupy i Les≥awa Mycki, oraz przedstawiciele
WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodo-
wiska w Rzeszowie Tadeusz B≥aszczyszyn i
Maria Mrzyg≥Ûd.

CeremoniÍ otwarcia úcieøki rozpoczπ≥
wikariusz parafii Spie ks. Zbigniew Kar-
gul od jej poúwiÍcenia i modlitwy w inten-
cji wszystkich, ktÛrzy w wolnym czasie bÍdπ
tam przychodziÊ i przyjeødøaÊ, by na tym te-

Druga w powiecie kolbuszowskim úcieøka edukacyjno ñ wypoczynkowa jest
juø przekazana do uøytkowania. Leúnicy zapowiadajπ, øe jeszcze w tym roku
zostanie oddana trzecia úcieøka w PorÍbach Dymarskich.

�cie¿ka nad zalewem
renie zaznali duchowego odpoczynku oraz
umocnienia zdrowia duszy i cia≥a. Po tym
nadleúniczy Kriger poprosi≥ starostÍ, wÛjta
i dyrektora WFOår. o przerπbanie okaza≥ej
øerdzi zagradzajπcej wejúcie na úcieøkÍ. Nie
by≥o innego wyjúcia, trzeba by≥o rπbaÊ. Pa-
nowie choÊ nie przywykli do siekiery i rπba-
nia radzili sobie nie najgorzej. Øaden z nich
nie dorÛwna≥ jednak nadleúniczemu, ktÛry
kilkoma mocnymi razami dokoÒczy≥ przerπ-
bywanie øerdzi. Nadleúniczy Kriger przypo-
mnia≥ rÛwnieø genezÍ, oraz krÛtkπ historiÍ
budowy tej úcieøki.

- Myúl o zagospodarowaniu tego terenu
ñ mÛwi≥ nadleúniczy ñ zrodzi≥a siÍ w chwili
powstania zalewu, jednak nie mogliúmy tego
uczyniÊ w takim wydaniu jak obecnie, gdyø
nie mieliúmy tego w naszym planie urzπdza-
nia lasu. Nie by≥o øadnych úrodkÛw na ten
cel. Dopiero nowy zapis obowiπzujπcego pla-
nu na lata 2001 ñ 2010 daje nam takie moø-
liwoúci. Moøemy wydatkowaÊ pieniπdze na
zagospodarowania tego typu. I stπd nasz
m≥ody kolega Bartek Peret podjπ≥ myúl bu-
dowy drugiej z kolei po ÑBia≥kÛwceî ko≥o No-
wej Wsi úcieøki przyrodniczej, ja to zaakcep-
towa≥em i wspÛlnym wysi≥kiem, dziÍki przy-
chylnoúci WojewÛdzkiego Funduszu Ochro-
ny årodowiska, ktÛry przydzieli≥ nam 30 tys.
z≥. Gminy Dzikowiec, ktÛra da≥a 10 tys. z≥.,
Starostwo Powiatowe 10 tys. z≥. i my teø 20
tys. z≥., uda≥o siÍ zrobiÊ tπ úcieøkÍ. Mieliúmy
teø pewne k≥opoty z przekonaniem niektÛ-
rych radnych powiatowych, ale uczestniczy-
≥em w sesji Rady i uda≥o siÍ wiÍkszoúÊ rad-
nych przekonaÊ. Co by≥o w naszych moøliwo-
úciach na chwilÍ obecnπ to øeúmy zrobili. To
co ludzie potrzebujπ do wypoczynku, czego
tutaj w≥aúnie brakowa≥o.

G≥Ûwnym wykonawcπ úcieøki by≥a pry-
watna firma Krzysztofa Kopcia pod na-

zwπ Zak≥ad Us≥ug Leúnych ÑJod≥aî. Podczas
prac, oprÛcz wyøej wymienionych leúnikÛw
duøo zaangaøowania wykaza≥ leúniczy Le-
únictwa ÑMaziarniaî Leszek Kaczor.

Po ceremonii otwarcia úcieøki zastÍpca
nadleúniczego Stanis≥aw Peret s≥uøπc za
przewodnika zaprosi≥ wszystkich do jej zwie-
dzenia.

åcieøka edukacyjno ñ wypoczynkowa
po≥oøona jest w bezpoúrednim sπsiedztwie
zalewu ÑMaziarniaî w Wilczej Woli. Rozciπ-
ga siÍ na przestrzeni 3,5 km, wzd≥uø jego
zachodniego brzegu, wúrÛd poroúniÍtych la-
sem piaszczystych wzniesieÒ, z ktÛrych
moøna oglπdaÊ najpiÍkniejsze fragmenty za-
lewu i panoramÍ okolicy. Poczπtek jej znaj-
duje siÍ przy zaporze. Tam teø jest tablica
informujπca o przebiegu úcieøki. Dalej pro-
wadzi kilkumetrowej szerokoúci trasa ozna-
czona bia≥o ñ czerwonymi paskami umiesz-
czonymi na drzewach. Moøna jπ pokonaÊ
pieszo w czasie oko≥o dwÛch godzin, lub ro-
werem gÛrskim znacznie szbciej. Przy dro-
dze co kilkaset metrÛw ustawione sπ ≥awki
i sto≥y, jest drewniany taras widokowy, sπ
zadaszenia i trzy specjalnie wytyczone omu-
rowane kamieniami miejsca na ogniska.

Na trasie znajduje siÍ dziewiÍÊ przy-
stankÛw o charakterze edukacyjnym, gdzie
znajdujπ siÍ plansze ze zdjÍciami i opisami
waønych tematÛw zwiπzanych z przyrodπ:
Szkodnictwo leúne, Poøary lasu, Erozja gle-
by, Rola wody w przyrodzie, Rola produkcyj-
na lasu, Ochrona gatunkowa roúlin i zwie-
rzπt, Urzπdzania lasu, KrÛlewski Trakt Pia-
stowski.

Otwarcie úcieøki by≥o okazjπ do wyda-
nia 28 ñ stronicowego przewodnika pt.
åcieøka edukacyjno ñ wypoczynkowa
ÑMaziarniaî, autorstwa Bart≥omieja Pere-
ta. Moøna go nabyÊ w biurze Nadleúnictwa
w åwierczowie, oraz w Starostwie.

Benedykt Popek

Starosta Kolbuszowski rozpoczyna przerπbywanie øerdzi.    Fot. B. Popek

Nadleúniczy Kazimierz Kriger wita uczestnikÛw
otwarcia úcieøki. Obok jego zast. Stanis≥aw Peret.
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Panie prezesie, kiedy powsta≥o ko≥o
powiatowe Stowarzyszenia So≥tysÛw w
Kolbuszowej i ilu liczy cz≥onkÛw?

- Nasze ko≥o powiatowe powsta≥o w
2001 roku, chociaø struktury mieliúmy juø
od 1993 roku. Wtedy to, w 2001 r. stowarzy-
szenie zosta≥o utworzone w wojewÛdztwie i
w naszym powiecie. W tej chwili liczy ono 65
cz≥onkÛw, czyli 65 so≥tysÛw z szeúciu gmin
powiatu kolbuszowskiego. Tyle mamy wsi i
wiÍkszych przysiÛ≥kÛw. Kaøda gmina ma w
Zarzπdzie jednego przedstawiciela.

Czym siÍ zajmujecie. Jak wyglπda
wasza dzia≥alnoúÊ?

- W tej chwili chodzi nam o to, øeby
przygotowaÊ so≥tysÛw do nowego dzia≥ania,
nauczyÊ jaka bÍdzie ich rola w spo≥eczeÒ-
stwie. Øeby zadbali o w≥asnπ godnoúÊ so≥ty-
sa, øeby umieli dzia≥aÊ w nowych warun-
kach, korzystaÊ z uprawnieÒ jakie posiada-
jπ. To jest najwaøniejsze. So≥tysi zarzπdza-

jπ wsiami, majπtkami wiejskimi, a wiÍc
maja wiele do powiedzenia. Dzia≥amy pod
Zarzπdem WojewÛdzkim Stowarzyszenia i
tam mamy konto, rachunek bankowy.
Ostatnio otwarto biuro Zarzπdu WojewÛdz-
kiego i te sprawy biurowe sπ tam za≥atwia-
ne. Nam pan starosta teø obieca≥ lokal w tym
piÍknym budynku. Dzia≥amy tylko spo≥ecz-
nie, przy pomocy wÛjtÛw, burmistrza i sta-
rosty. Korzystamy wy≥πcznie z dotacji gmin,
czy innych sponsorÛw.

Kto siÍ przyczyni≥ do tego, øe akurat
w Kolbuszowej odby≥ siÍ IV Piknik So≥-
tysÛw WojewÛdztwa Podkarpackiego?

- To jest zas≥uga nas so≥tysÛw powiatu
kolbuszowskiego. Taka inicjatywa powsta≥a
na spotkaniu op≥atkowym w Raniøowie, w
styczniu tego roku, aby czwarty piknik zro-
biÊ w Kolbuszowej. Skorzystaliúmy z obec-
noúci prezesa Zarzπdu WojewÛdzkiego, ten
nas popar≥, podpowiedzia≥ jak to zrobiÊ i

ZadbaÊ o godnoúÊ so≥tysa...

wziπ≥ udzia≥ w organizowaniu. Wszyscy
wÛjtowie, burmistrz i starosta jak najbar-
dziej chÍtnie chcieli nam pomÛc zorganizo-
waÊ to i zorganizowaliúmy w≥aúnie w Kolbu-
szowej, nie w innej gminie, bo chcieliúmy
pokazaÊ nasz powiat.

Rozmawia≥ Marcin Mazur

Mszπ åwiÍtπ odprawionπ w koúciele pw.
Wszystkich åwiÍtych w Kolbuszowej przez
proboszcza ks. Jana Guta rozpoczπ≥ siÍ IV
Piknik So≥tysÛw WojewÛdztwa Podkar-
packiego. Po mszy uczestnicy pikniku uda-
li siÍ do Starostwa na spotkanie w formie
konferencji na temat aktualnej sytuacji wsi
polskiej, oraz dalszego funkcjonowania so-
≥ectw i so≥tysÛw w kontekúcie wejúcia do Unii
Europejskiej.

W dniu 19 lipca br. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej by≥o miejscem spotka-
nia so≥tysÛw z terenu wojewÛdztwa podkarpackiego z udzia≥em parlamentarzy-
stÛw, przedstawicieli rzπdu, oraz samorzπdu wojewÛdzkiego.

Zjazd so³tysów
W konferencji uczestniczy≥o ponad stu

so≥tysÛw zorganizowanych w Stowarzyszeniu
So≥tysÛw WojewÛdztwa Podkarpackiego na
czele z jego prezesem Stanis≥awem Lawe-
rπ, oraz prezesem ko≥a powiatowego w Kol-
buszowej Janem BaÒkowskim. WúrÛd za-
proszonych goúci obecni byli: Prezes Ma≥opol-
skiego Stowarzyszenia So≥tysÛw Antoni Ra-
pacz, senatorowie RP Janina Sagatowska
i Mieczys≥aw Janowski, z-ca dyr. Krajowe-

go Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
ObszarÛw Wiejskich Krzysztof Moúcicki,
marsza≥ek Sejmiku Leszek Deptu≥a, radny
Sejmiku Stanis≥aw Koúcielny, przewodni-
czπcy Rady Powiatu JÛzef Kardyú, starosta
Bogdan Romaniuk, wicestarosta Walde-
mar Macheta, cz≥onek Zarzπdu Powiatu
Dariusz Büdzikot, radni Rady Powiatu
Marian ZieliÒski ñ so≥tys w Ostrowach Ba-
ranowskich i Adam Chlebowski ñ so≥tys w
Hucinie StaszÛwce, przewodniczπcy Rady
Miejskiej Jan Wiπcek, burmistrz Zbigniew
Chmielowiec, oraz wÛjtowie wszystkich
gmin powiatu kolbuszowskiego.

Gospodarz powiatu starosta kolbuszow-
ski Bogdan Romaniuk witajπc ñ jak to
okreúli≥ ñ kwiat so≥tysÛw podkarpacia w nowo
wybudowanym budynku Starostwa przypo-
mnia≥ historiÍ powiatu i jego stan obecny ñ
62 tys. mieszkaÒcÛw øyjπcych w 50 so≥ec-
twach. Nawiπza≥ takøe do pozycji so≥tysa
dawniej i dziú. Wed≥ug jego s≥Ûw ñ so≥tys jako
instytucja towarzyszy naszemu narodowi od
czasÛw niepamiÍtnych. W czasach gdy ziemi
by≥o duøo a ludzi ma≥o krÛlowie, ksiπøÍta,
panowie i duchowni zak≥adajπc wioski stano-
wili w nich so≥tysÛw czyli zwierzchnikÛw.
So≥tysi mieli obowiπzek starania siÍ o nowych
osadnikÛw, zarzπdzaÊ gromadπ, poprawiaÊ
drogi i mosty, strzec sta≥oúci granic, odbieraÊ
daniny, dziesiÍciny i czynsze.

Tak jak dawniej jesteúcie paÒstwo orga-
nizatorami øycia spo≥ecznego w waszych so-
≥ectwach. Jesteúcie przyk≥adem, øe okrÍgi
jednomandatowe, bo was przecieø tak wybra-
no, dzia≥ajπ w sposÛb dostatecznie dobry. To
paÒstwo wspÛlnie z Ochotniczπ Straøπ Poøar-
nπ, KÛ≥kami Rolniczymi i Ko≥ami GospodyÒ
organizujecie øycie kulturalne waszych miej-
scowoúci. Warto tu wspomnieÊ o bardzo waø-
nej, pozwalajπcej przetrwaÊ czasy zaborÛw

Jana Bañkowskiego

- S≥abo ta gospodarka teraz idzie panowie. Nie ma po co pÛjúÊ w pole - powiedzia≥ zmartwiony so≥tys
LigÍza. Obok senator RP Mieczys≥aw Janowski. Fot. A. Sondej.

prezesa ko≥a powiatowego w Kolbuszowej Stowarzyszenia
So≥tysÛw WojewÛdztwa Podkarpackiego, so≥tysa wsi Werynia.

nnnn nTrzy pytania do...
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funkcji OSP, ktÛre pozwala≥y od XIX w. na
samoorganizacjÍ øycia wsi polskiej.

XXI wiek, nowe wyzwania, nowe ocze-
kiwania spo≥eczne ludnoúci zamieszkujπcej
wiejskie osady. Przed nami wiele nieznane-
go. Po pozytywnym referendum unijnym pro-
cesy historyczne zapewne nabiorπ przyúpie-
szenia. SπdzÍ øe pozycja so≥tysÛw nie ulegnie
zatraceniu. Wymogi czasu i tu zapewne wy-
muszπ zmiany. Na nowo trzeba bÍdzie zdefi-
niowaÊ obecnoúÊ w øyciu publicznym i pozy-
cjÍ so≥tysÛw. Z kaødym rokiem rosnπ wyma-
gania mieszkaÒcÛw wsi co do jakoúci øycia i
to paÒstwo, panie i panowie so≥tysi bÍdziecie
tymi, ktÛrzy te potrzeby bÍdziecie artyku≥o-
waÊ na wszystkich gremiach.

Juø sam fakt, øe paÒstwo jesteúcie tutaj
tak licznie úwiadczy o tym, øe dokonujecie
procesu samoorganizacji w konkretnych ce-
lach. Najbliøsze lata byÊ moøe bÍdπ decydo-
wa≥y o losie nas wszystkich. Czy rozp≥ynie-
my siÍ w procesach unifikacji, czy przetrans-
formujemy je tak, øe nie utracimy narodowej
toøsamoúci i wniesiemy swÛj wk≥ad w rozwÛj
europejskiego kontynentu. WierzÍ g≥Íboko øe
przebrniemy ten proces pomyúlnie, z korzy-
úciπ dla kaødego Polaka, øe staniemy siÍ spo-
≥eczeÒstwem obywatelskim.

Po burzy oklaskÛw jakimi so≥tysi przy-
jÍli wystπpienie starosty g≥os zabra≥ gospo-
darz miasta nad Nilem burmistrz Zbigniew
Chmielowiec. Zwracajπc siÍ do uczestnikÛw
konferencji z øyczeniami owocnych obrad
przypomnia≥, iø miasto i gmina Kolbuszowa
liczy 25 tys. mieszkaÒcÛw, 14 so≥ectw i 14
so≥tysÛw, oraz trzech so≥tysÛw w mieúcie, czy-
li przewodniczπcych ZarzπdÛw Osiedli. ñ So≥-
tysi w gminie Kolbuszowa ñ stwierdzi≥ bur-
mistrz ñ majπ do dyspozycji 155 tys. z≥. bu-
døetu miasta na wydatki zwiπzane z dzia≥al-
noúciπ poszczegÛlnych so≥ectw. Dzielone sπ
proporcjonalnie do iloúci mieszkaÒcÛw w da-
nej miejscowoúci. Nie sπ to wydatki inwesty-
cyjne. Na inwestycje úrodki w budøecie sπ
osobno.

Prowadzπcy konferencjÍ prezes Jan
BaÒkowski ñ so≥tys wsi Werynia przedsta-
wi≥ krÛtko strukturÍ i dzia≥alnoúÊ ko≥a powia-
towego Stowarzyszenia So≥tysÛw, po czym
g≥os zabierali kolejno zaproszeni goúcie. Pani
senator Janina Sagatowska wyrazi≥a wiel-
kie uznanie dla dzia≥alnoúci so≥tysÛw jako
tego pierwszego ogniwa samorzπdu w Polsce.
ñ Od was wszystkich zaleøy rola jakπ odegra
Polska w Unii Europejskiej ñ powiedzia≥a
pani senator. ñ Czes≥aw Mi≥osz piÍknie pisa≥,
øe ñ Ñlawina bieg od tego zmienia po jakich
toczy siÍ kamieniachî. Jakimi wy bÍdziecie
ludümi bÍdzie w≥aúnie zaleøa≥o wiele rzeczy.
Czy bÍdziecie takimi wspania≥ymi szlachet-
nymi kamieniami, ktÛre bÍdπ jak najlepiej
wyznacza≥y drogi naszej przysz≥oúci w Euro-
pie? Ja wierzÍ øe bÍdziecie.

Dyrektor Krzysztof Moúcicki w swo-
im referacie pt. Wieú polska w UE i co dalej,
nakreúli≥ przewidywany obraz polityki rolnej
po wejúciu do Unii Europejskiej. Nawiπzujπc
do dop≥at dla rolnikÛw stwierdzi≥ m. in. iø ñ
rolnicy muszπ zadbaÊ o to by mogli pobraÊ
pieniπdze ze wszystkich moøliwych ürÛde≥
ktÛre siÍ pojawiajπ. To jest obowiπzek obywa-
telski. Polska zap≥aci sk≥adkÍ i tπ sk≥adkÍ
trzeba odzyskaÊ. Øeby odzyskaÊ to do rolni-
kÛw muszπ trafiÊ te wszystkie dop≥aty bezpo-
úrednie. UrzÍdnicy rzπdowych oúrodkÛw do-

radztwa i agencji, urzÍdnicy samorzπdÛw
gminnych i powiatowych majπ obowiπzek
okazaÊ rolnikom wszelkπ pomoc. Majπ  im po-
wiedzieÊ jakie pieniπdze im siÍ naleøπ, oraz
instruowaÊ na bieøπco jak majπ te pieniπdze
otrzymaÊ, co trzeba zrobiÊ.

Senator Mieczys≥aw Janowski zanim
zreferowa≥ temat pt. Aktualne prace nad
ustawami samorzπdowymi zrobi≥ niespodzie-
wany, aczkolwiek bardzo mi≥y gest wobec
najstarszego wiekiem obecnego na sali so≥ty-
sa Jana LigÍzy z Cmolasu. W dowÛd uzna-
nia za kilkudziesiÍcioletniπ pracÍ spo≥ecznπ
wrÍczy≥ mu swojπ (zdjÍtπ z klapy marynar-
ki) odznakÍ senatora RP. Wzruszony LigÍza
dziÍkujπc za to uznanie wspomnia≥, øe funk-
cjÍ so≥tysa sprawowa≥ 29 lat, obecnie ukoÒ-
czy≥ 83 lata i jest mianowany so≥tysem hono-
rowym, proszonym na wszystkie sesje. Kie-
rujπc siÍ w stronÍ sto≥u prezydialnego stwier-
dzi≥: - S≥abo ta gospodarka teraz idzie pano-
wie. Nie wiem co siÍ sta≥o. Jest okropnie. Nie
ma po co pÛjúÊ w pole. Zaczyna siÍ u nas na
nowo Puszcza Sandomierska. Za PRL ñ u
przysz≥y øniwa, piÍkne has≥o by≥o realizowa-
ne przez w≥adze ñ ÑKaødy k≥os na wagÍ z≥o-
taî, a jak juø zaczÍli kosiÊ zboøa to ñ ÑZiemia
pachnie chlebemî. Dzisiaj nikt nikomu nie
kaøe robiÊ w polu. Ludzie darujcie...

Odnoszπc siÍ do prac nad ustawami sa-
morzπdowymi, nowymi bπdü nowelizowany-
mi senator Janowski poinformowa≥, iø jest
przygotowywana ustawa o dochodach samo-
rzπdu, druga o finansach publicznych. Prosi≥
przy tym so≥tysÛw by siÍgali do projektÛw
ustaw i nie bali siÍ wyraøaÊ opinii, by odwa-
øyli siÍ zabieraÊ g≥os z poziomu swoich so-
≥ectw, by wykorzystali znakomite narzÍdzie
jakim jest internet. ñ My dok≥adamy wszel-
kich staraÒ, pan prezes Lawera jest úwiad-
kiem ñ kontynuowa≥ senator ñ aby zmieniÊ to
co siÍ da zmieniÊ w odniesieniu do so≥ectw i
so≥tysÛw. Jestem ca≥ym sercem za, øeby zapis
dotyczπcy so≥ectw i Rad So≥eckich by≥ inny,
mocniejszy. Tu chodzi teø o pieniπdze. By≥bym
wdziÍczny gdyby w≥adze krajowe Stowarzy-
szenia So≥tysÛw wyrazi≥y swojπ opiniÍ na te-
mat potrzeby takich zmian w ustawach.

Krytycznie do senatora Janowskiego
odniÛs≥ siÍ prezes Antoni Rapacz ñ by≥y so≥-
tys, obecnie burmistrz Rabki. Zarzuci≥ rzπ-
dzπcym od 1990 r. ekipom, øe zamiast obie-

cywanej samorzπdowcom decentralizacji fak-
tycznie robiπ centralizacjÍ. Z gmin do powiatÛw
zabrano komunikacjÍ, potem geodezjÍ, teraz
budownictwo. Jak tak dalej pÛjdzie to gminy
bÍdπ zabieraÊ co siÍ da so≥tysom. Przestrzeg≥
przed wykorzystywaniem politycznie so≥tysÛw.

Po wystπpieniach goúci g≥os zabierali
niektÛrzy so≥tysi wyraøajπc swoje poglπdy na
temat sytuacji w kraju, wsi i rolnictwa, obo-
wiπzujπcych ustaw, sytuacji prawnej so≥ectw,
potrzeby posiadania w≥asnych budøetÛw
przez so≥ectwa, itp. Pad≥o wiele wnioskÛw,
postulatÛw, ale i ostrych, gorzkich s≥Ûw pod
adresem ekip rzπdzπcych, wywodzπcych siÍ
zarÛwno z lewicy jak i z prawicy. So≥tys Ja-
kiel ze wsi JaÊmierz w pow. sanockim zwra-
cajπc siÍ do parlamentarzystÛw i innych
w≥adz powiedzia≥ wprost: - Z tego co widaÊ to
tych rolnikÛw zaganiacie do bagna ca≥kowi-
cie. Sprzedaliúcie ich i ca≥π PolskÍ i nie wie-
cie nawet za ile. My jako so≥tysi jesteúmy
parobkami albo takimi krzakami przydroø-
nymi. O so≥tysach przypominacie sobie wte-
dy gdy robicie takie zjazdy, konferencje, ale
w parlamencie nikt z was nie stanie za so≥-
tysem. Jak sπ wybory to so≥tys jest potrzeb-
ny, øeby so≥tys wam nagania≥ i fotele robi≥
wygodne. Tak siÍ mi zdaje, øe to dzisiaj to jest
pod jakieú wybory... Pieniπdze z Warszawy
jak sz≥y tak idπ nie tam gdzie sπ potrzebne,
tylko tam gdzie jest jaki pose≥ albo senator,
tak jak to przys≥owie ñ ÑKto ma ksiÍdza w ro-
dzinie to go bida nie bodzieî.

DotkniÍty s≥owami niektÛrych mÛwcÛw,
w tym prezesa Rapacza senator Janowski
prosi≥ by nie uogÛlniaÊ. ñ Sπ zapisy co kto
robi≥, jak g≥osowa≥. Ja zawsze by≥em za umoc-
nieniem gmin, by≥em przeciwny zabieraniu
geodezji i budownictwa. Reforma samorzπdo-
wa w Polsce jest najbardziej udanπ reformπ.
Krytykujmy to co trzeba krytykowaÊ, ale idü-
my jednak do przodu. Za duøo w to wszystko
wkrad≥o siÍ polityki i to w kiepskim wydaniu
ñ odpar≥ senator.

Po konferencji z auli Starostwa uczest-
nicy pikniku udali siÍ na obiad, zwiedzanie
kolbuszowskiego skansenu i spotkanie towa-
rzyskie z udzia≥em zespo≥u obrzÍdowego
ÑGÛrniacyî i kapeli ÑWidelanieî.

Benedykt Popek
zdjÍcia Antoni Sondej

So≥tysi z wielu powiatÛw woj. podkarpackiego przed budynkiem Starostwa.
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WrÛÊmy do kwot tzw. dop≥at bezpo-
úrednich. Czy dla przeciÍtnego rolnika
pow. kolbuszowskiego, ktÛry uprawia
przyk≥adowo 4 ha gospodarstwo rolne
bÍdπ to jakieú znaczπce pieniπdze?

- Rolnikowi naszego powiatu, ktÛry ma
uøytku rolnego úrednio 4 ha te dop≥aty nie
pozwolπ na inwestowanie w gospodarstwo. To
bÍdπ dop≥aty jakby socjalne. Szacunkowo
moøna przyjπÊ, øe dostanie oko≥o 1 200 ñ 1 500
z≥. na rok, ale tylko z tytu≥u dop≥at bezpoúred-
nich. Po akcesji do UE przewidziane jest uru-
chomienie planu rozwoju obszarÛw wiejskich
i sektorowego programu operacyjnego. Tam sπ
pieniπdze dla rolnikÛw aktywniejszych, czyli
starajπcych siÍ m.in. øeby byÊ gospodarstwem
towarowym, czyli sprzedajπcym na rynek.
Taki rolnik bÍdzie mÛg≥ uzyskaÊ na gospodar-
stwo od 5 tys. z≥. rocznie do 25 tys. z≥. Z tym
øe tam sπ pewne kryteria okreúlone, im. in.
podnoszenie standardÛw sanitarno ñ wetery-
naryjnych w gospodarstwie. Tam jest waru-
nek øe rolnik musi przedstawiÊ uproszczony
plan rozwoju gospodarstwa na te 3 ñ 5 lat. Po-
dejrzewam, øe s≥uøby doradcze bÍdπ zobligo-
wane do opracowywania tych planÛw. S≥o-
wem, rolnik nieaktywny niewiele uzyska, na-
tomiast aktywniejszy moøe uzyskaÊ nawet
czterokrotnie wiÍcej, w granicach 6 ñ 7 tys. z≥.
rocznie na gospodarstwo. Czyli bÍdzie siÍ li-
czy≥a aktywnoúÊ rolnika.

MÛwiπc o podnoszeniu standardÛw
sanitarno ñ weterynaryjnych mia≥ pan na
myúli wchodzenie do stajni w bia≥ych far-
tuchach?

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

Ktoú te pieniπdze
weümie ñ c.d.

Z Aleksandrem Szafranem ñ kierownikiem Powiatowego Zespo≥u
Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej ñ rozmawia Benedykt Popek

- Nie. NiektÛrzy straszπ, øe úciany i pod-
≥ogi obory powinny byÊ wy≥oøone p≥ytkami.
Nie. åciana powinna byÊ zmywalna. Wystar-
czy pomalowaÊ úcianÍ ñ lamperie odpowiedniπ
farbπ olejnπ øeby powierzchnia by≥a zmywalna.
Zmieni≥ siÍ juø system skupu mleka. Nie moø-
na go ch≥odziÊ w studni bo nie spe≥nia norm.
Nasze normy nie sπ jednak tak ostre jak w Unii,
ale juø dla szeregu rolnikÛw jest to nie do spe≥-
nienia, poniewaø nasz rolnik chce, ale nie ma
úrodkÛw finansowych. Ma≥e gospodarstwo nie
jest zdolne kupiÊ, a zaciπgajπc kredyt na rozwÛj
gospodarstwa nie ma pewnoúci øe go sp≥aci.

Jak pan ocenia szanse rolnikÛw na-
szego powiatu po wejúciu do Unii. Majπ
jakieú szanse, przetrwajπ?

- Ja bym to okreúli≥ tak. Rolnicy ktÛrzy
sπ w úrednim wieku i majπ nastÍpcÛw nie po-
winni patrzeÊ tylko na dop≥aty bezpoúrednie
dla gospodarstwa ale staraÊ siÍ o pomoc w tym
planie rozwoju obszarÛw wiejskich, staraÊ siÍ
podnieúÊ standard sanitarno ñ weterynaryjny,
oraz staraÊ siÍ szukaÊ pomocy, øeby z gospo-
darstwa niskotowarowego staÊ siÍ gospodar-
stwem towarowym, produkowaÊ i sprzedawaÊ
na rynek, zaistnieÊ na rynku. WiÍkszoúÊ, czy-
li 80% rolnikÛw w naszym powiecie nastawio-
nych jest na samozaopatrzenie. Gospodarstw
towarowych jest 20%. Tu jest duøa szansa
skorzystania z tych pieniÍdzy. Same dop≥aty
nie za≥atwiπ niczego. årednio 1 500 z≥. moøe
mieÊ gospodarstwo w naszym powiecie tylko
z dop≥at. Ale rolnik aktywniejszy moøe mieÊ
7 000 z≥. Szansa jest tutaj w wiÍkszej aktyw-
noúci rolnika. Ekonomia jest nieub≥agalna.

Nie moøna przy trzech krowach wyøywiÊ ro-
dziny piÍcioosobowej. Jeúli ktoú ma 4 ñ 5 krÛw
to powinien zwiÍkszyÊ to stado do 7 ñ 10 i ku-
powaÊ samemu albo z sπsiadami sch≥adzalnik
mleka. Tu siÍ liczy ekonomia od 5 sztuk
wzwyø, przy tucznikach od 50 tucznikÛw
wzwyø. Moøe nie trzeba wpadaÊ w molochy
tak jak w UE. Trzeba bÍdzie rÛwnieø zwiÍk-
szyÊ powierzchniÍ gospodarstwa. Obecnie
úrednia powierzchnia gospodarstwa w powie-
cie kolbuszowskim wynosi ok. 4,2 ha, w woj.
podkarpackim 3,8 ha. To jest drobnica. Roz-
drobnienie szalone i towarowoúÊ tych gospo-
darstw jest bardzo niska.

Øeby rolnik mÛg≥ byÊ rolnikiem musi
mieÊ zbyt na produkty rolne. Czy pana
zdaniem po wejúciu do Unii ten zbyt siÍ
poprawi czy pogorszy?

- Konkretnie jeúli chodzi o zwiπzanie pro-
ducentÛw z zak≥adami przetwÛrstwa rolno-
spoøywczego, jak na razie najwiÍcej umÛw jest
ze spÛ≥dzielniami mleczarskimi. Tu muszπ byÊ
jeszcze szukane rozwiπzania na dostawÍ owo-
cÛw, pomidorÛw, ogÛrkÛw, truskawek, pozio-
mek, marchwi, burakÛw i warzyw korzenio-
wych. Teren powiatu kolbuszowskiego jest
nieskaøony. Jest tu zdrowa øywnoúÊ. Ona nie
ma certyfikatu zdrowej øywnoúci, ale moøna
powiedzieÊ, øe np. w øywieniu zwierzπt nie sπ
stosowane øadne substancje determinujπce
jakoúÊ mleka czy miÍsa, ktÛre mogπ byÊ zagro-
øeniem dla unijnego konsumenta. Ten atut
trzeba wykorzystaÊ w promocji naszych rolni-
kÛw. Owoce, ktÛre przed chwilπ wymieni≥em
wielu rolnikÛw w przesz≥oúci produkowa≥o na
umowy. Sprzedawali do Hortexu, Alimy. Te
umowy zosta≥y zerwane. W ostatnich kilkuna-
stu latach transformacja naszego rolnictwa
przebiega≥a bardzo niekorzystnie. Zrobi≥ siÍ
wolny rynek a to nic gorszego dla rolnika jak
zderzenie z wolnym rynkiem. Rolnika do tego
nie przygotowanego. W UE nie ma wolnego
rynku. My tylko wprowadziliúmy wolny ry-
nek. W Unii jest wszystko limitowane. Tam
rolnik wie co produkowaÊ, ile i za ile, po mini-
malnie op≥acalnej cenie. Rolnik wie ile dosta-
nie w przeciπgu roku za dany surowiec, np. litr
mleka czy kilogram øywca wieprzowego. W
Polsce na razie jak widzimy niedostateczna
jest interwencja Agencji Rynku Rolnego. Ta
agencja nie spe≥nia swojego zadania.

Jest wiÍc nadzieja, øe po wejúciu do
Unii to siÍ zmieni?

- To siÍ musi zmieniÊ. W UE te agencje
interwencyjne funkcjonujπ doskonale. Zapobie-
gajπ tak drastycznym spadkom cen produktÛw
rolnych. Rolnik w Unii jest otoczony parasolem
ochronnym. Moøe nie od razu w takim zakre-
sie, ale docelowo to na pewno ten nasz rolnik
kolbuszowski, bardziej aktywny, bÍdzie widzia≥
konkretne korzyúci ze swojej pracy, w≥aúciwe
dochody. BÍdzie wiÍc ten rolnik ñ jak pan to po-
wiedzia≥ ñ mÛg≥ byÊ rolnikiem.

 DziÍkuje panu za rozmowÍ.
Pierwsza czÍúÊ wywiadu opublikowana

zosta≥a w majowym numerze ÑPrzeglπduî.

Cztery krowy u rolnika na kolbuszowskiej wsi to juø dziú rzadkoúÊ.          Fot. B. Popek
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 857, fax 017/ 22 71 523.
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Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Turystyki w powiecie kol-
buszowskim ÑJaskÛ≥kaî zorganizowa≥o Powiatowπ LigÍ Pi≥ki Noø-
nej M≥odziczek i M≥odzikÛw. Do rozgrywek zg≥osi≥o siÍ 13 druøyn,
jednak przed startem wycofa≥y siÍ druøyny ch≥opcÛw UKS SP Cmo-
las i UKS Kolbusz Nowa Wieú. Mecze rozgrywane by≥y na obiektach
szkolnych, na boisku wystπpi≥o 6 zawodnikÛw z rocznika 1990 i
m≥odsi. Najlepszπ druøynπ w kategorii ch≥opcÛw zosta≥ UKS TKKF
SP RaniøÛw, ktÛry wygra≥ wszystkie mecze, podobnie jak  I druøyna
dziewczπt UKS-u DwÛjka Kolbuszowa. Najskuteczniejszymi zawod-
nikami ligi byli: Anna Wilk (DwÛjka) strzeli≥a 24 bramki i Krzysztof
Lenart (DwÛjka) 13 bramek.

Tabele koÒcowe PLPN-2003
M≥odziczki

1. UKS DwÛjka I Kolbuszowa 6 18 52 - 3
2. UKS DwÛjka II Kolbuszowa 6 12 38 - 6
3. UKS SokÛ≥ Kolbuszowa Dolna 6 6 19 - 22
4. UKS DwÛjka III Kolbuszowa 6    0 2 - 80

M≥odzicy
1. UKS TKKF SP RaniøÛw 6 18 38 - 6
2. SKS SP Werynia 6 15 23 - 5
3. UKS DwÛjka i Kolbuszowa 6   12 33 - 20
4. UKS SokÛ≥ Kolbuszowa Dolna 6    9 18 - 19
5. UKS SP TrzÍsÛwka 6    6 5 - 16
6. UKS DwÛjka II Kolbuszowa 6    3 6 - 16
7. UKS DwÛjka III Kolbuszowa 6    0 7 - 48

Czo≥owe druøyny i najskutaczniejsi zawodnicy otrzymali pu-
chary i dyplomy.

mif

Brπzowe medale
dziewczπt UKS DwÛjka

M≥ode pi≥karki DwÛjki Kolbuszowa - Katarzyna Czyøewska,
Anna Wilk, Sabina Wargacka i Katarzyna Plis odnios≥y wielki suk-
ces zdobywajπc brπzowe medale Mistrzostw Polski dziewczπt do lat
13-tu organizowanych przez Polski Zwiπzek Pi≥ki Noønej. Kolbu-
szowskie futbolistki sπ reprezentantkami Podkarpackiego Zwiazku
Pi≥ki Noønej w tej kategorii wiekowej.

Pi≥karska Liga M≥odziczek
i M≥odzikÛw na Mecie

Wszystkie sπ uczennicami Szko≥y Podstawowej Nr 2 im.K.K.Ba-
czyÒskiego, chodzπ do VI klasy, z wyjπtkiem Anny Wilk, ktÛra jest
uczennicπ klasy V i w nastÍpnym sezonie dalej graÊ bÍdπ w tej re-
prezentacji. Trenerem klubowym dziewczπt jest Micha≥ Franczyk.

W drodze do brπzowego medalu druøyna Podkarpacia roze-
gra≥a turnieje w Nowinach k/Kielc, Poniatowej k/Lublina i w So-
snowcu. Zanotowa≥a nastÍpujπce wyniki:åwiÍtokrzyski Zwiπzek Pi≥-
ki Noønej 2 : 2 i 1 : 0 , Lubelski ZPN 2 : 3 i 1 : 0 , ålπski ZPN 0 : 4. Jest
to najwiÍkszy sukces w kilkuletniej dzia≥alnoúci sekcji pi≥ki noønej
na Kolbuszowszczyünie.

mif

Brπzowe medalistki Mistrzostw Polski dziewczπt do lat 13. Stojπ od lewej:
Katarzyna Czyøewska, Anna Wilk, Sabina Wargacka i Katarzyna Plis.

Ekipa Podkarpackiego ZPN z brπzowymi medalami MP.
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz

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

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

Trzecim dzieckiem Jerzego Janusza i £ucji
Franciszki z Lubomirskich TyszkiewiczÛw by≥
Wincenty Ferreriusz Jerzy Tadeusz urodzony w
Kolbuszowej 10 kwietnia 1795r.  i zaraz ochrzczo-
ny tutaj przez ksiÍdza Kazimierza KapuúciÒskie-
go, Ûwczesnego kolbuszowskiego proboszcza.
Fakt ten odnotowany jest w kolbuszowskiej pa-
rafialnej ksiÍdze ochrzczonych z lat 1786 - 1831,
na stronie 35 i brzmi: Vincentus Ferrerius Giorgis
Thadeus purer Illustris Georgii Comitis Tyszkie-
wicz et Lucia Francisca Principissa Lubomirska.
Parentes Illustrius Thadeus Comes Tyszkiewicz
et Gene Catherina  Szatkowska Virgo Nobile. Ex
sola aqua.

W tym czasie, po upadku powstania ko-
úciuszkowskiego, Tyszkiewiczowie przebywali w
Kolbuszowej w obawie przed represjami. PÛüniej
powrÛcili nad Niemen i tam rodzi≥y siÍ im ich
kolejne dzieci. Moøna przypuszczaÊ, øe jako m≥o-
dy ch≥opiec powrÛci≥ z rodzinπ do Kolbuszowej
na poczπtku XX wieku. By≥ odwaønym ch≥opcem,
ale los doúwiadczy≥ go wielkim nieszczÍúciem.

Wieczorem 27 maja 1811r.  zastrzeli≥ w kol-
buszowskim pa≥acu swojπ matkÍ £ucjÍ Francisz-
kÍ, lubiπcπ p≥ataÊ figle. O tej tragedii pisa≥y Ûw-
czesne galicyjskie gazety. Wspomnia≥ o tym po
latach w swoim ÑPamiÍtnikuî Tadeusz Chamski.,

ktÛry podawa≥, øe Wincenty by≥ ukochanym
dzieckiem £ucji. Matka na jego imieniny w kwiet-
niu tegoø roku sprawi≥a mu w Wiedniu nowπ
strzelbÍ. W ten tragiczny wieczÛr jego matka wrÛ-
ci≥a na bia≥o ubrana z goúci i postanowi≥a sp≥ataÊ
figla swojemu ukochanemu synkowi Wicentemu.
W dobrym humorze jak zjawa stanÍ≥a w oknie
sypialnego pokoju  wystraszonego szesnastolat-
ka. Ten wypali≥ ze strzelby w okno raniπc matkÍ
úmiertelnie. £ucja Franciszka zosta≥a pochowana
w krypcie kolbuszowskiego koúcio≥a, a pogrzeb
Ñprzypadkiem zabitejî odnotowa≥  ks. KapuúciÒ-
ski w kolbuszowskiej ksiÍdze parafialnej. Po la-
tach jej metalowπ trumnÍ przeniesiono wraz z in-
nymi trumnami do podziemnej krypty kaplicy
grobowej TyszkiewiczÛw na kolbuszowskim
cmentarzu przez Zdzis≥awa hr. Tyszkiewicza w
koÒcu XIX wieku. Podobno - krzyk boleúci zro-
dzony w chwili rodzinnej tragedii trawi≥ Wincen-
tego przez ca≥e øycie.

Wiemy, øe Wincenty Tyszkiewicz s≥uøy≥ w
armii KrÛlestwa Polskiego w randze pu≥kowni-
ka w drugim pu≥ku jazdy. Zanotowa≥ to w ÑTysz-
kiewicianieî z 1903r. JÛzef Tyszkiewicz, syn Mi-
cha≥a z Birz. Atmosfera w armii narzucona przez
ks.Konstantego nie odpowiada≥a Wicentemu i
wystπpi≥ z wojska. By≥ w Kolbuszowej w latach

W czasie gdy Fundacja  prowadzi≥a impo-
nujπcπ rozbudowÍ szko≥y, Ministerstwo Oúwia-
ty przeprowadzi≥o w Polsce reformÍ szkolnic-
twa. Ograniczy≥o szko≥y podstawowe do 6-klas
i wprowadzi≥o 3-letnie gimnazja  jako szko≥y
pÛ≥úrednie. Po tej reformie w starym budynku
(ul. ObroÒcÛw Pokoju) pozosta≥a Szko≥a Podsta-
wowa a w nowym Gimnazjum Nr 2  im. Jana
Paw≥a II. Dyrektorem Szko≥y Podstawowej Nr
2 jest pan Jerzy Sitko, a Gimnazjum Nr 2 pan
Miros≥aw Kaczmarczyk. Szko≥a Podstawowa Nr
2 w Kolbuszowej w roku szkolnym 2002-2003
liczy≥a 573 uczniÛw.

Do kadry dydaktyczno - wychowawczej
naleøπ: Barbara Batory, Grzegorz Biesiadecki,
Stanis≥awa Burek, Tadeusz Ca≥ka, Barbara Cza-
chor, Eløbieta Czachor, £ucja Czachor, Krysty-

na Dra≥us, Micha≥ Franczyk, Teresa Franczyk,
Jolanta JagodziÒska, Ma≥gorzata JagodziÒska,
Bogna KamiÒska, Urszula Kaczmarczyk, Hali-
na Lelek, Anna Kogut, Renata KokoszyÒska,
Grzegorz Kornak, Ma≥gorzata Korzuchowska,
Magdalena £agowska, Katarzyna Mianowska,
Alicja Pawe≥ek, Dariusz Pawlina, Danuta Pierz-
cha≥a, Klaudia Serafin, Wioletta Sito, Eløbieta
SzymaÒska, Magdalena Tomaszewska, Lidia
Wiktor, Urszula Winiarska, Wioletta Wyka, Woj-
ciech Zawada. W Gimnazjum, ktÛrego dyrekto-
rem jest pan Miros≥aw Kaczmarczyk w roku
szkolnym 2002-2003 uczy≥o siÍ 483 gimnazjali-
stÛw. Nauczycielami sπ: Dorota Bia≥ek, Maciej
CichoÒ, Bogus≥aw Cieúla, Anna Januszek, Bogna
KamiÒska, Helena Kiwak, Agnieszka Kliú, Do-
rota Haptaú, Grzegorz GÍbarowski, Eløbieta

Gut, Magda Kornak, Boøena Koümic, Marta
Krawczyk, Maria Kuku≥a, Jolanta Lasota, Hele-
na Mazan, Pawe≥ Michno, Beata Mierzwa, Ewa
Nowak, Renata OøÛg, W≥adys≥aw Plis, Irena
Salach, Magdalena Salach, Anna Sitko, Halina
Snopkowska, Marta Sitko-SkowroÒska, Eløbie-
ta SkowroÒska, Lucyna StagraczyÒska, Witold
StagraczyÒski, Krystyna Styga, Edyta TÍcza,
Ewa WÛjcicka, Dorota Wyzga, Magdalena Ze-
mbrowska, Joanna Zio≥o, Sebastian Zuber, Elø-
bieta Miko≥ajczyk.

Najstarszπ øyjπcπ uczennicπ Szko≥y ØeÒ-
skiej w Kolbuszowej jest pani Sydonia Biesia-
decka. Ja autorka tych s≥Ûw by≥am teø uczenni-
cπ tej szko≥y.

Halina DudziÒska

20-tych XIX wieku na úlubie siostry Klementyny
i brata Jerzego. Ale polskich panÛw przyciπga≥y
urodzajne ziemie ruskie. Henryk, brat Wicentego
oøeni≥ siÍ na Kresach Wschodnich i zamieszka≥
w Oczeretni  w gubernii kijowskiej. Wincenty po-
zna≥ wtedy siostrÍ øony Henryka, FebroniÍ. Fe-
bronia by≥a juø kobietπ zamÍønπ. Zawiπza≥o siÍ
miÍdzy nimi uczucie. Febronia rozwiod≥a siÍ z
mÍøem i w 1827r. wziÍ≥a úlub z Wincentym hr.
Tyszkiewiczem.  cdn.

Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz.

Halina DudziÒska

22 czerwca 2003 roku zmar≥
przeøywszy 81 lat

Franciszek  JACHYRA
Øo≥nierz Armii Krajowej - podporucznik.

Wyprowadzenie zw≥ok nastπpi≥o
w dniu 24 .06.2003 r, o godz. 1500

z domu ú.p. Franciszka Jachyra po≥oøonego
w Kolbuszowej Dolnej, ul. Mielecka 49

do Koúcio≥a Parafialnego pw. Wszystkich åwiÍtych
w Kolbuszowej.

Po odprawionej Mszy åwiÍtej pochowany zosta≥
na Cmentarzu Parafialnym w grobowcu rodzinnym.

O czym powiadamiajπ pogrπøeni w øa≥obie
Rodzina i Kombatanci Zwiπzku Armii Krajowej.

Na zawsze pozostanie
w naszych modlitwach i pamiÍci

Sk≥adamy serdeczne wyrazy wdziÍcznoúci za okazanπ nam
pomoc, a takøe udzia≥ i uúwietnienie ceremonii poøegnania

Drogiego nam TATY

ú.p. Franciszka JACHYRY
a w szczegÛlnoúci:

- ksiÍdzu Ryszardowi Kiwakowi, kapelanowi Zwiπzku
KombatantÛw Armii Krajowej, ksiÍdzu proboszczowi

z Paleúnicy Adamowi Mokrzyckiemu, ksiÍøom z parafii
pw. Wszystkich åwiÍtych, Pocztom Sztandarowym

Zwiπzku Armii Krajowej Zwiπzku BojownikÛw o WolnoúÊ i
Niepodleg≥oúÊ, Gminnej SpÛ≥dzielni Samopomoc Ch≥opska w
Kolbuszowej, panu Przewodniczπcemu åwiatowego Zwiπzku

Armii Krajowej Mieczys≥awowi Godlewskiemu,
panu mgr inø. W≥adys≥awowi Mytych - prezesowi Zwiπzku

SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu SCh w Kolbuszowej oraz
ChÛrowi MÍskiemu.

Serdeczne BÛg Zap≥aÊ wszystkim uczestniczπcym w pogrzebie.
Rodzina
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Wielkim wydarzeniem w latach 60-tych by≥o otwarcie linii kolejo-
wej RzeszÛw - Kolbuszowa. UroczystoúÊ odby≥a siÍ 7 czerwca 1964r. Po
wielu latach nasze okolice uzyska≥y po≥πczenie kolejowe ze úwiatem. Nikt
dzisiaj nie zdaje sobie sprawy ile wysi≥ku zosta≥o w≥oøone przez ludnoúÊ
i Ûwczesne w≥adze naszego powiatu w budowÍ tej linii. Kiedy rozpoczÍ-
to budowÍ dalszego odcinka Kolbuszowa - Nowa DÍba, wierzono øe ko-
lej poprawi warunki dojazdu do pracy i szkÛ≥. Niestety w ZarÍbkach przy-
stanku kolejowego nie zaplanowano. Najbliøszy otrzyma≥ Cmolas i Maj-
dan KrÛlewski. Rozgoryczeni mieszkaÒcy ZarÍbek postanowili walczyÊ
o swoje prawa. By≥ rok 1971  - czerwiec. Zosta≥o zwo≥ane zebranie wiej-
skie, na ktÛrym rzucono has≥o: budowa przystanku kolejowego w ZarÍb-
kach si≥ami spo≥ecznymi. PrzytoczÍ wypowiedü jednego z mieszkaÒcÛw,
Piotra Rzπsy, ktÛry powiedzia≥ Ñøeby nas potem pokolenia nie przeklina-
≥y, jak zaprzepaúciliúmy takπ szansÍî.Postanowiono zabraÊ siÍ do pracy,
wybrano spo≥eczny komitet budowy. Do komitetu zostali wybrani: PiÛ-
rek Jan, Rzπsa Piotr, Halat JÛzef, Blicharz Stanis≥aw, Stanis≥aw Biesiadec-
ki. Pozostali mieszkaÒcy obiecali wszelkπ pomoc. CiÍøki obowiπzek prze-
wodniczπcego spad≥ na mnie. Stara≥em siÍ nie przyjπÊ tego awansu, bo
wiadomo jaka odpowiedzialnoúÊ spoczÍ≥aby na moich barkach. W przy-
sz≥oúci siÍ o tym przekona≥em. Wszelkie sprawy zwiπzane z dalszπ orga-
nizacjπ i wymaganiami wyjaúni≥ nam zaproszony inwestor nadzorujπcy
budowÍ ca≥ego odcinka inø. Czes≥aw Rudy z Krakowa, ktÛry od poczπt-
ku sprzyja≥ naszemu przedsiÍwziÍciu. Kto wie czy zdecydowalibyúmy siÍ
na ten czyn wiedzπc jakie wymagania postawi DOKP w Krakowie. Mia≥
stanπÊ murowany budynek, nowoczesny peron o d≥ugoúci 200m., stud-
nia, sanitariaty i odcinek drogi o d≥ugoúci 250m. Na wszystko wymagane
by≥y zezwolenia Ministerstwa Komunikacji i £πcznoúci. Strach nas ogar-
nπ≥ gdy zobaczyliúmy kosztorys i dokumentacjÍ opracowanπ za pieniπ-
dze zebrane od mieszkaÒcÛw. By≥y chwile zwπtpienia, jednak nie zrezy-
gnowaliúmy. Teren, na ktÛrym mia≥ stanπÊ obiekt by≥ okropny. Droga do-
jazdowa tonÍ≥a w b≥ocie. Tam, gdzie mia≥ stanπÊ budynek, znajdowa≥a siÍ
gÛra twardego i≥u.

W≥aúciciel terenu, na ktÛrym zaplanowano obiekt nie stawia≥ prze-
szkÛd. By≥ to pan Czapka z Czarnej ko≥o SÍdziszowa Ma≥opolskiego. Po-
wiedzia≥ ÑTo bÍdzie dla przysz≥ych pokoleÒ, niech to bÍdzie mÛj wk≥ad
w to waøne dzie≥oî. ZaczÍ≥y siÍ ciÍøkie pracowite dni. Na poczπtku duøa
iloúÊ osÛb bra≥a udzia≥ w pracach, po pewnym czasie pozostali twardzi i
uparci. By≥ to ogrom pracy, jednak z kaødym dniem wy≥ania≥ siÍ kszta≥t
przysz≥ego dzie≥a. Moja wiara w ludzi dawa≥a stopniowo rezultaty. Wspa-
nia≥a m≥odzieø szkolna tych czasÛw, w ktÛrπ zawsze wierzy≥em pokazy-
wa≥a, øe zdolna jest do poúwiÍceÒ dla wspÛlnej sprawy. Nie odbywa≥o siÍ
to kosztem lekcji. Moøna powiedzieÊ, øe zapa≥ udziela≥ siÍ na kaødym
kroku. Dnia 27 listopada 1971r.  w naszym powiecie odby≥o siÍ pamiπtko-
we wydarzenie, powitanie pierwszego pociπgu na nowo otwartej linii
DÍba - Kolbuszowa.

Na rozpoczÍtej budowie przystanku kolejowego w ZarÍbkach, m≥o-
dzieø szkolna oraz mieszkaÒcy wsi witali premiera rzπdu PRL Piotra Ja-
roszewicza, oraz towarzyszπce mu osoby, zdπøajπce na uroczyste otwar-
cie do Kolbuszowej. ZespÛ≥ szkolny akordeonistÛw na powitanie zagra≥
marsza oraz inne melodie. Przez ca≥y czas w miarÍ moøliwoúci pomocy
udziela≥a nam Powiatowa Rada Narodowa w Kolbuszowej i jej przewod-
niczπcy Micha≥ Hawro. Nad budowπ od poczπtku nadzÛr techniczny spra-
wowali: wielki entuzjasta budowy ca≥ej linii inø., Micha≥ Hrycyszyn, a w
pÛüniejszym czasie inø. Stanis≥aw Blicharz. Powiatowy Zarzπd DrÛg Lo-
kalnych udziela≥ nam fachowej pomocy szczegÛlnie przy wykonaniu
skomplikowanego peronu. RÛwnieø Gromadzka Rada Narodowa w Kol-
buszowej Dolnej ze swoim przewodniczπcym Stanis≥awem Ingramem
wspomaga≥a nas w miarÍ swoich moøliwoúci. Nie odmÛwi≥a nam pomo-
cy dyrekcja Kolbetu, udostÍpniajπc nam spychacz, ktÛry pomÛg≥ podczas
zmagaÒ w ciÍøkiej pracy. Osobne podziÍkowanie po tych latach naleøy
siÍ Ûwczesnemu PrzedsiÍbiorstwu ÑElnodî, ktÛre dokona≥o elektryfikacji
obiektu. SzczegÛlne podziÍkowanie naleøy z≥oøyÊ inø. Czes≥awowi Ru-
demu, inwestorowi, za jego sta≥π, bezinteresownπ pomoc i doradztwo.
Nie naleøy teø zapominaÊ o Straøy Poøarnej z ZarÍbek, ktÛra zaoferowa≥a
swojπ pomoc w czasie budowy. Po trzech latach ciÍøkiej pracy, dziÍki
wysi≥kowi ludzi powsta≥ piÍkny obiekt kolejowy, ktÛry zosta≥ odebrany
bez usterek przez DyrekcjÍ Kolei w Krakowie i udostÍpniony do ruchu.
Waøne by≥o to, øe podczas pracy przy ruchu pociπgÛw nie by≥o øadnego
wypadku. Uroczysty dzieÒ otwarcia nastπpi≥ w pogodne, niedzielne po-
po≥udnie 24 czerwca 1974r. M≥odzi i starzy mieszkaÒcy ZarÍbek i okolic
zebrali siÍ przed budynkiem przystanku PKP. W oczach mieli øywy ob-
raz z minionych dni, kiedy to powoli realizowali swÛj øyciowy plan.

O godzinie 1450 przy düwiÍkach orkiestry powitany zosta≥ pociπg
nadjeødzajπcy od strony Tarnobrzegu, ustrojony zielonymi, m≥odymi brzo-
zami. W oczach zebranych mieszkaÒcÛw pojawi≥o siÍ wzruszenie i ≥zy.
Zosta≥a przeciÍta wstÍga i pociπg odjecha≥ w stronÍ Kolbuszowej. Kolej-

Moje wspomnienia z tamtych lat

�Ocaliæ od zapomnienia�

Otwarcie przystanku PKP w ZarÍbkach, 23.VI.1974.

Panu

Stefanowi ORZECHOWI
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia po stracie

TATY
sk≥ada

Redakcja "Przeglπdu Kolbuszowskiego"

twieniaî uczniowie naszej szko≥y przystπpili do niego. By≥ to cykl oúwia-
towy ÑWychowanie Obywatelskie dla kl.VIII. Po og≥oszeniu wynikÛw
szko≥a otrzyma≥a list uznania od Redakcji Oúwiatowej. W zwiπzku z tym
wyrÛønieniem odwiedzi≥a nas telewizja i nagra≥a program, ktÛry w na-
stÍpnych audycjach by≥ emitowany w TVP. Jaka by≥a wielka radoúÊ dla
uczniÛw gdy wsiadali do pociπgu w ZarÍbkach i udawali siÍ na wyciecz-
kÍ do Krakowa, Zakopanego, Sandomierza. PowrÛt bez k≥opotÛw odby-
wa≥ siÍ w pÛünych godzinach nocnych. Pociπgami ludzie dojeødøali do
pracy a uczniowie do szkÛ≥. Trudno siÍ dziú z tym pogodziÊ, øe dorobek
ciÍøkiej pracy ludzi zosta≥ unicestwiony. Nasuwa siÍ pytanie, - Dlaczego
tak siÍ sta≥o? Kto jest winien, øe spo≥eczeÒstwo pozbawione zosta≥o tego
dobrodziejstwa. Obecnie podrÛøowanie pociπgiem czy przewoøenie to-
warÛw zosta≥o zastπpione niebezpiecznym t≥okiem na szosach. Czy w in-
nych krajach kolej spotka≥ ten sam los? Czas najwyøszy, øeby to siÍ wszyst-
ko zmieni≥o. Moøe w≥adze w nastÍpnych latach zrozumiejπ, øe likwidacja
waønych linii kolejowych jest pomy≥kπ i b≥Ídem. Wspomnienie to poúwiÍ-
cam wszystkim tym, ktÛrzy okazali siÍ wielkimi spo≥ecznikami dla wspÛl-
nej sprawy w trudnych czasach. Czy dzisiaj jest duøo takich ludzi?

Przykro jest patrzeÊ na tory kolejowe, po ktÛrych parÍ lat temu prze-
mieszcza≥y siÍ pociπgi. Cisza rÛwnieø na kolbuszowskim peronie poro-
s≥ym chwastami. A jak wyglπda dziú niegdyú piÍkny dworzec kolejowy,
duma mieszkaÒcÛw powiatu. Przykro patrzeÊ na wandalizm. Jak moøna
by≥o do tego dopuúciÊ? Jedynie most kolejowy  w ZarÍbkach, nie tak daw-
no odmalowany, dumnie wznosi siÍ nad rzekπ. Pod nim p≥ynie sobie  kol-
buszowski Nil, zabierajπc po drodze wodÍ z innych rzek i juø pod innπ
nazwπ zdπøa do Wis≥y, nastÍpnie do polskiego morza. A most czeka i cze-
ka i doczekaÊ siÍ nie moøe, kiedy zastukajπ znÛw na nim ko≥a pociπgu,
zdπøajπcego z po≥udnia Polski nad Ba≥tyk. Kiedy rozpocznie siÍ rywali-
zacja miÍdzy naszπ rzekπ a pociπgiem? Ludzie czekajπ i czekajπ na ten
dzieÒ. cdn.

Stanis≥aw Biesiadecki

nym punktem programu by≥y przemÛwienia ze strony w≥adz. W czÍúci
artystycznej wystπpi≥ szkolny zespÛ≥ taneczny z taÒcami ludowymi. By≥a
to niepowtarzalna uroczystoúÊ. Od tego dnia zosta≥a zapoczπtkowana
normalna ≥πcznoúÊ z Ojczyznπ i úwiatem. 13 pociπgÛw codziennie poko-
nywa≥o odleg≥oúÊ z Rzeszowa do Tarnobrzega i z powrotem. Pociπgi wy-
znacza≥y godziny dnia. Czy ktoú mÛg≥ przypuszczaÊ, øe kiedyú zniknπ  a
tory porastaÊ bÍdπ trawπ.

W zwiπzku z og≥oszeniem przez TVP konkursu ÑSprawy do za≥a-
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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!!!

Kolbuszowa, ul. Krakowska 72
Oferuje:

rrrrr wÍgiel kostka - 415-430 z≥
rrrrr wÍgiel ORZECH - 395 z≥
rrrrr wÍgiel groszek - 300 z≥
rrrrr wÍgiel mia≥ - 210-240 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 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
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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 - trudnodostêpne
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AUTO MAR-JAN
CZ å∆I I AKCESORIA

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

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

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

DO SAMOCHOD”W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

przeglπd
KOLBUSZOWSKI

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

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

Oferuje:
, wczasy
, wycieczki
, bilety autokarowe - krajowe

i miÍdzynarodowe
, bilety lotnicze - krajowe

i miÍdzynarodowe
, ubezpieczenia
, XERO

Zapraszamy w godz. 900-1700

w soboty  900-1300

KOLUMBUS
Biuro

Podró¿y

przy zakupie:
AMORTYZATOR”W, T£UMIK”W, OLEJ”W I FILTR”W - WYMIANA GRATIS!

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

Sprzedaø detaliczna
Oferujemy czÍúci zamienne i akcesoria do samochodÛw

krajowych, zachodnich i japoÒskich

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 017/ 227 28 00, 227 58 00

Czynne w godz. 7.00 - 17.00, w soboty 7.00 - 13.00

WARSZTAT SAMOCHODOWY

przy zakupie:
MONTAØ KLOCK”W, SZCZ K LUB TARCZY HAM. - TYLKO 10 Z£.

Oferujemy:
r naprawÍ zawieszenia
r naprawÍ uk≥adu hamulcowego
r wymianÍ amortyzatorÛw
r wymianÍ klockÛw, szczÍk i tarcz hamulcowych
r wymianÍ olejÛw, filtrÛw
r wymianÍ t≥umikÛw
r toczenie tarcz i bÍbnÛw hamulcowych

SKLEP MOTORYZACYJNY

vvvvv akcesoria samochodowe
vvvvv czÍúci zamienne do samochodÛw

krajowych i zagranicznych

FHU

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

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

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

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

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


