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MIESI CZNIK POWIATOWY

- DzieÒ dzisiejszy, 6 wrzeúnia 2003 roku jest dniem niezwy-
kle uroczystym i szczegÛlnie zapisze siÍ na kartach historii
Powiatu Kolbuszowskiego.

Po dwÛch latach budowy juø na trwa≥e zostaje oddany do uøytku
mieszkaÒcom nowy budynek, siedziba Starostwa. PiÍkna architekto-
nicznie bry≥a budynku, funkcjonalne i estetycznie zaprojektowane
wnÍtrze, dogodne po≥oøenie na terenie miasta Kolbuszowa to atuty tego
obiektu, ktÛry s≥uøyÊ bÍdzie efektywnie przez wiele nastÍpnych dzie-
siπtek lat mieszkaÒcom powiatu kolbuszowskiego ñ powiedzia≥ sta-
rosta Bogdan Romaniuk podczas ceremonii otwarcia nowego bu-
dynku Starostwa Powiatowego.

Starostwo ukoÒczone
i poúwiÍcone

Miniony miesiπc sierpieÒ to czas pielgrzymowania do Sanktu-
ariÛw Maryjnych.  Nie trzeba pielgrzymowaÊ zbyt daleko, bo na tere-
nie powiatu kolbuszowskiego, gdzie niegdyú szumia≥a Puszcza Sando-
mierska, od wiekÛw istnieje w koúciele w Ostrowach Tuszowskich ≥a-
skami s≥ynπcy wizerunek Madonny z Puszczy datowany A.D. 1630.

Parafia w Ostrowach Tuszowskich to jedyne Sanktuarium Ma-
ryjne w kolbuszowskim dekanacie. Kult Madonny z Puszczy siÍga XVII
wieku i zwiπzane sπ z nim dwie legendy. Dawno, dawno temu w nie-
dzielÍ - jak podaje przekaz - w dniu poúwiÍconym Bogu, dniu wolnym

od pracy, pewien rycerz wybra≥ siÍ na
polowanie. SzczÍúcie mu sprzyja≥o i
upolowa≥ piÍknego jelenia. Rani≥ go
oszczepem, a krew wyp≥ywajπca z
rany obla≥a mu oczy i oúlep≥. Upad≥ na
ziemiπ i proszπc MatkÍ Boskπ o ratu-
nek øa≥owa≥ za grzechy. Wtem us≥y-
sza≥ g≥os: Ñgrzeb w piasku do≥ek i ob-
myj siÍ wodπ, ktÛra wyp≥ynieî. Tak
wiÍc uczyni≥ i odzyska≥ wzrok. èrÛde≥-
ko istnieje do dziú. Druga legenda
mÛwi, øe w miejscu gdzie stoi koúciÛ≥,
znuøony polowaniem rycerz zasnπ≥
pod modrzewiem.

We únie objawi≥a mu siÍ Matka
Boska i powiedzia≥a: Przysz≥am tu z
W≥och i tu mi postawisz koúciÛ≥. Ry-

cd. na str. 2

Wywiad z  wicestarostπ Walde-
marem Machetπ , czytaj na str. 7

- Staramy siÍ o pozyska-
nie duøych pieniÍdzy z SA-
PARD-u i mniejszych na
inne zadania. Kaøde pieniπ-
dze wp≥ywajπce do staro-
stwa i zainwestowane w
nasz powiat procentujπ.
Polepszajπ standard øycia
mieszkaÒcÛw powiatu...

Wspólnie odpowiadamy
za powiat...

Przewodniczπcy Rady przekazuje klucze do budynku Staroúcie.

Czytaj na str.9
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cerz nie øa≥owa≥ kosztÛw. Zabrano siÍ do pra-
cy. Istotnie, ≥askami s≥ynπcy wizerunek Ma-
donny z Puszczy jest kopiπ cudownego obra-
zu Matki Boøej ånieønej z rzymskiej bazyliki
Santa Maria Maggiore. Poczπtki kultu Ma-
donny z Puszczy siÍgajπ prze≥omu XVII i
XVIII wieku o czym úwiadczπ wota odnotowa-
ne w Inventarium z tamtych lat. Zosta≥y one
w 1794r. ÑprzejÍteî przez AustriakÛw, a dekret
z dnia 9 II 1784r. zakazywa≥ tych praktyk.
Mimo tych zakazÛw  kult nadal trwa≥ o czym
úwiadczπ wydarzenia z drugiej po≥owy XIX
wieku.

W 1882r. Ûwczesny proboszcz stary wize-
runek zastπpi≥ obrazem Matki Boøej RÛüaÒco-
wej. Nag≥π úmierÊ koúcielnego, zarazÍ szerzπ-
cπ siÍ w parafii a takøe úmierÊ ks.proboszcza
po 3 dniowej mÍczarni wierni uznali  za boøπ
karÍ. Po tych tragicznych w skutkach wyda-
rzeniach wizerunek Madonny z Puszczy
umieszczono ponownie na g≥Ûwnym o≥tarzu.
Odrodzenie kultu Madonny z Puszczy w wol-
nej juø Polsce zawdziÍczamy wieloletniemu

proboszczowi ks.Dominikowi LitwiÒskiemu z
lat 1934 - 1969. W 1954r. ks. LitwiÒski rozpo-
czπ≥ pisanie ÑKsiÍgi £askî, ktÛra jest ujmujπ-
cym zapisem doznanych ≥ask, a obecne wota
sπ dokumentami trwajπcego kultu.

W ostatnich latach wizerunek Madonny
z Puszczy sta≥ siÍ symbolem powiatu kolbu-
szowskiego. 12 czerwca 1999r. w Sandomierzu
radni powiatu kolbuszowskiego podarowali
papieøowi Janowi Paw≥owi II kopiÍ obrazu
Madonny z Puszczy, a przy projekcje herbu po-
wiatu kolbuszowskiego siÍgano do ikonogra-
fii s≥ynπcego ≥askami obrazu. Jednak ten pro-
jekt nie zyska≥ akceptacji wiÍkszoúci radnych
-a szkoda. UroczystoúÊ odpustowa w tej para-
fii odbywa siÍ w jedno z najwiÍkszych polskich
maryjnych úwiπt - 15 sierpnia.

Od 1996r. okoliczni myúliwi w dzieÒ úw.
Huberta przybywajπ corocznie przed oblicze
Madonny z Puszczy by siÍ modliÊ w dniu ich
úwiÍta. Ja piszπcy te s≥owa chylÍ czo≥a przed
obliczem Madonny z Puszczy. Zesz≥ego roku
trafi≥em do Kolbuszowskiego szpitala. Tam w
moje rÍce trafi≥ bogato ilustrowany album
ÑZiemia Kolbuszowskaî, w ktÛrym pod nr 70

znajduje siÍ fotokopia obrazu Madonna z
Puszczy £askami S≥ynπca w Ostrowach Tu-
szowskich A.D. 1630. By≥o to moje pierwsze
spotkanie z Madonnπ z Puszczy. By≥o ono tym
bardziej bolesne, øe do choroby z ktÛrπ przy-
szed≥em do szpitala do≥πczy≥o siÍ nag≥e pogor-
szenie wzroku. Mia≥em duøe problemy z od-
czytaniem duøych i grubych liter umieszczo-
nych pod fotokopiπ. Westchnπ≥em - Czy bÍdÍ
kiedyú normalnie go≥ym okiem czytaÊ i pisaÊ?
Mam takπ pasjÍ øyciowπ, gdzie czytanie i pi-
sanie jest jej podstawπ. Czyta≥em i pisa≥em
tylko przy pomocy okularÛw. Po oko≥o dwÛch
tygodniach zaczπ≥em czytaÊ nawet drobny
druk bez pomocy optyki. Tym czasopismem,
ktÛry uwiadomi≥ mi, øe czytam juø bez okula-
rÛw by≥ ÑPrzeglπd Kolbuszowskiî. Pozosta-
wiam to bez komentarza.

Wszystkich zainteresowanych historiπ ≥a-
skami s≥ynπcego obrazu Madonny z Puszczy od-
sy≥am do pracy ks.S≥awomira Zycha pt. ÑZarys
dziejÛw parafii w Ostrowach Tuszowskichî wy-
danej przez kolbuszowskie wydawnictwo ÑVa-
riaî i ÑHistorii koúcio≥a i ≥askami s≥ynπcego ob-
razu Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszow-
skichî autorstwa ks.Dominika LitwiÒskiego.

(-)

moúÊ, øe w przypadku naruszenia niniejsze-
go oúwiadczenia, ciπøy na mnie odpowiedzial-
noúÊ itp...î  W taki oto sposÛb przypieczÍto-
wana jest dyktatura Zarzπdu, ktÛry nie wie,
øe pracownicy SpÛ≥dzielni sπ rÛwnieø jej
cz≥onkami i majπ prawo g≥osu. Tak zwany
niepotrzebny majπtek sprzedaje siÍ, by sp≥a-
caÊ zaciπgniÍte kredyty.

Zmodernizowano obiekty handlowe i ga-
stronomiczne, a w szczegÛlnoúci restauracjÍ
o europejskim standarcie, ktÛra mia≥a przy-
nosiÊ kolosalne zyski. Funkcjonuje dwa dni
w tygodniu. Ostatniπ inwestycjπ by≥a moder-
nizacja ciastkarni i piekarni. Znowu zaciπ-
gniÍto potÍøne kredyty.

Obiekt oddano do uøytku z wielkπ pom-
pπ i nie zapomniano o telewizji. Zaproszeni
goúcie i prasa zachwyca≥a siÍ obiektem i
smacznymi wyrobami. Euforia by≥a tak wiel-
ka, øe Prezes nie dotrzyma≥ tajemnicy s≥uø-
bowej i ujawni≥, ile kosztowa≥a inwestycja.
Modernizujπc ten obiekt nie pomyúlano o ryn-
ku zbytu, by inwestycja ta by≥a op≥acalna.

Prasa wychwala≥a zas≥ugi Prezesa, za-
pominajπc, øe SpÛ≥dzielnia to takøe, a moøe
przede wszystkim, pracownicy i cz≥onkowie.
Zdobπdümy siÍ na odwagÍ, zacznijmy mÛwiÊ
g≥oúno o naszej spÛ≥dzielni. Chwalmy co jest
dobre, gaÒmy co jest z≥e, bo moøemy w nie-
dalekiej przysz≥oúci podzieliÊ los SpÛ≥dzielni
Mleczarskich i innych zak≥adÛw.

Czy dzisiaj spÛ≥dzielnia s≥uøy swoim
cz≥onkom  gdy decyduje o niej jedna osoba?
Czy pracownicy-cz≥onkowie sπ w≥aúciwie do-
wartoúciowani. Na te i inne nasuwajπce siÍ
pytania Szanowni Czytelnicy niech odpowie-
dzπ sobie sami.

Drodzy bezrobotni, starajcie siÍ dostaÊ
do takiej SpÛ≥dzielni, moøe i was spotka taki
dobrobyt.

Co s≥ychaÊ w SpÛ≥dzielni?
- Jak zwykle same dobre nowiny. Tro-

chÍ siÍ remontuje, modernizuje, sprzedaje i
rozdaje. Sponsoruje siÍ rÛøne imprezy i przy-
jÍcia. To teraz modne, w≥aúciwe, nie tylko z
konta SpÛ≥dzielni, takøe z Funduszu Socjal-
nego. Szkoda, øe zapomina siÍ przy tym o
pracownikach i ich dzieciach. Co na to Zwiπ-
zek Zawodowy OPZZ, kierownicy zak≥adÛw,
placÛwek handlowych i Rada Nadzorcza?
Kierownicy nie robiπ nic.

Na posiedzeniach Zarzπdu s≥uchajπ tyl-
ko Prezesa i przytakujπ aby siÍ nie naraziÊ.
Nie wiedzπ, øe posiedzenia sπ po to aby
wspÛlnie rozwiπzywaÊ problemy dotyczπce
tak SpÛ≥dzielni jak i pracownikÛw. Posiedze-
nia Zarzπdu SpÛ≥dzielni, jak za dobrych so-
cjalistycznych czasÛw odbywajπ siÍ pod dyk-
tando Prezesa, a wiÍkszoúÊ spraw za≥atwia
siÍ w úcis≥ej s≥uøbowej tajemnicy.

Ostatnio úciúle utajnionπ sprawπ by≥o
przyznanie jednej pani podwyøki w wysoko-
úci 500 z≥., a wiÍkszoúÊ pracownikÛw pracu-
jπcych úwiπtek, piπtek zarabia w≥aúnie úred-
nio 500 z≥. Gdzie pozostali pracownicy, dla-
czego Prezes o nich zapomnia≥.

Czyøby nie umieli pracowaÊ? Ciekawie,
jak moøna zapomnieÊ o 199 pracownikach?
Syn w/w pani zosta≥ zatrudniony w tej SpÛ≥-
dzielni. Nie by≥oby w tym nic szczegÛlnego
gdyby nie fakt, øe jest zatrudniony na pÛ≥tora
etatu. Po co ma pracowaÊ za parÍ groszy jak
pozostali. Jest to niesprawiedliwe i rÛønicuje
pracownikÛw. A o to chyba Prezesowi chodzi.
Pracownicy mÛwiliby o tym i g≥oúniej, ale majπ
zwiπzane usta takim oto oúwiadczeniem:

ÑOúwiadczam, øe zobowiπzujÍ siÍ do úci-
s≥ego zachowania w tajemnicy wszelkich in-
formacji i danych ekonomiczno-finansowych
dotyczπcych SpÛ≥dzielni i jej pracownikÛw.
RÛwnoczeúnie oúwiadczam, iø mam úwiado-

Kwitnπca SpÛ≥dzielnia

cd. ze str. 1

Czytelnicy piszπ...

SpÛ≥dzielca

Po¿egnanie
wakacji

Ponad tysiπc osÛb bawi≥o siÍ w niedzie-
lÍ 31 sierpnia na stadionie w Kolbuszowej .

ImprezÍ "Poøegnanie wakacji" zorgani-
zowa≥ Zarzπd Osiedla nr 2 dziÍki hojnoúci
Burmistrza Kolbuszowej.

Na goúcinnym terenie Fundacji na
Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
serwowano kie≥baski i napoje, a chÍtni prÛ-
bowali si≥ w karaoke.

DziÍki sponsorom : firmie ICI Dulux
oraz Gazecie Codziennej Nowiny  kaødy
uczestnik konkursu otrzyma≥ nagrodÍ.

Dzieci i nie tylko spÍdza≥y czas na we-
so≥ym miasteczku.

Na estradzie krÛlowa≥o "mocne uderze-
nie"- rozgrza≥ nas kolbuszowski " Pavor noc-
turnus"- m≥odzi ludzie o niesamowitej eks-
presji.

W dynamicznym przekazie znalaz≥o siÍ
miejsce na skrzypce, ktÛre w delikatnych
rÍkach wokalistki úwietnie kontrastowa≥y z
"metalowym" brzmieniem.

To by≥ wstÍp do koncertu gwiazdy wie-
czoru - rzeszowskiego Taxi Skafander.

Duøa dawka dobrej muzyki, ciekawe
aranøacje i subtelny g≥os Almy w po≥πczeniu
z rockowym brzmieniem to pomys≥ na dobrπ
zabawÍ.

Na kilkugodzinny program sk≥ada≥o siÍ
kilkadziesiπt kompozycji znanych gwiazd
rocka, przeplatanych przebojami dla wszyst-
kich.

Szkoda tylko øe pod koniec wieczoru
zaczπ≥ kropiÊ deszcz, ale mimo to licznie
zgromadzona publicznoúÊ úwietnie siÍ bawi-
≥a.

Opady da≥y nam odczuÊ øe tegoroczne
wakacje przechodzπ do historii.  Do zobacze-
nia za rok.

/rs/
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KOLBUSZOWA. Tradycyjnie jak co
roku w mieúcie Kolbuszowa zosta≥y  zorga-
nizowane przez Polski Komitet Pomocy Spo-
≥ecznej ñ Zarzπd Miejsko Gminny w Kolbu-
szowej dwa turnusy pÛ≥kolonii letnich w
budynku åwietlicy Profilaktyczno-Wycho-
wawczej przy ulicy Janka Bytnara 3.

PÛ≥kolonia rozpoczÍ≥a siÍ z dniem

NIEZAPOMNIANA  PÓ£KOLONIA 2003
01.07.03. i trwa≥a do 31.07 br. roku, w godz.
od 7.30 ñ 15.30. Pod czujnym okiem wy-
chowawcÛw p. M. Furga≥, p. A. Rozmus, p. E.
Borowskiej wypoczywa≥o 65 dzieci z Kolbu-
szowej i okolic, ktÛre mia≥y zapewnione únia-
danie, dwudaniowy obiad i  podwieczorek.

Kaødy dzieÒ pÛ≥kolonii rozpoczyna≥ siÍ
apelem i porannπ gimnastykπ, nastÍpnie

dzieci uczestniczy≥y w zajÍciach tematycz-
nych, a takøe odbywa≥y siÍ zajÍcia integra-
cyjne majπce na celu rozwÛj osobowoúci
dziecka, ponadto codziennie pÛ≥koloniúci
uczestniczyli w wycieczkach terenowych.

Dodatkowπ atrakcjπ w pierwszym tur-
nusie by≥ wyjazd do Portu Lotniczego w Ja-
sionce oraz zwiedzenie Zak≥adu Ceramiki
ÑBiegoniceî w Kupnie.

W drugim turnusie dzieci mia≥y nato-
miast okazjÍ zobaczyÊ FabrykÍ Wyrobu Ba-
niek ,,ByliÒskiî w Nowej DÍbie , a takøe
obiekt Zalewu w tej miejscowoúci. W trakcie
trwania drugiego turnusu zostaliúmy zapro-
szeni przez Powiatowe Centrum Kultury w
Kolbuszowej na III Powiatowy Turniej Re-
kreacyjno-Sportowy do Liceum OgÛlnokszta≥-
cπcego, z ktÛrego wrÛciliúmy z medalami.

DziÍki kadrze kierowniczej PKPS p. A.
Furga≥ , p. Z. Chodorowskiej, p. D. Kulig
dzieci mi≥o wspominajπ tegoroczne wakacje.

(-)

JARMARK W KOLBUSZOWEJ
Ostatnia niedziela tegorocznych wakacji

dowid≥a, øe powrÛt do tradycji jarmarkÛw cie-
szy siÍ zainteresowaniem mieszkaÒcÛw nie
tylko duøych aglomeracji, ale i ma≥ych miaste-
czek, a kulturotwÛrcze moøliwoúci ulicznych
spotkaÒ kupcÛw i kupujπcych sπ nie mniejsze
niø kilka wiekÛw temu.

31 sierpnia br. na ulicy Mickiewicza w
Kolbuszowej odby≥ siÍ I Kolbuszowski Jar-
mark Uliczny, zorganizowany wed≥ug pomy-
s≥u pana A. Weso≥owskiego przez Miejski Dom
Kultury i Kolbuszowski Inkubator PrzedsiÍ-
biorczoúci, przy wsparciu finansowym UrzÍdu
Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Pusta i spokojna zwykle ulica tego dnia
wype≥ni≥a siÍ straganami z wyrobami rÍko-
dzielniczymi, obrazami, meblami, ksiπøkami,
wyrobami z wikliny oraz artyku≥ami ogrodni-
czymi i ceramicznymi.

Mimo niepewnej pogody wystawcy nie
mogli narzekaÊ na brak zainteresowanych ich
towarami. Liczba odwiedzajπcych tego dnia
ulice Mickiewicza przeros≥a najúmielsze ocze-
kiwania organizatorÛw, siÍgnÍ≥a szacunkowo
oko≥o 4 tysiÍcy osÛb.

Od godziny 1000 do ostatnich minut jar-
marku na placu udostÍpnionym dziÍki uprzej-
moúci SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu, trwa≥y
wystÍpy zaproszonych grup artystycznych.
Rozpoczπ≥ je rzeszowski Teatr ÑJARUGAî,
przyby≥y do Kolbuszowej z paradπ clownÛw,
pokazami sztuki iluzji, popisami kabaretowy-
mi ... i olbrzymim øywym wÍøem. WúrÛd wi-
dzÛw znalaz≥ siÍ jeden odwaøny kolbuszowia-
nin, ktÛry groüne zwierze za≥oøy≥ sobie na szy-
jÍ. Angaøowanie publicznoúci w przebieg wi-
dowiska by≥o niewπtpliwie podstawπ sukcesu
wystÍpu rzeszowskich aktorÛw.

Nie mniejszym zainteresowaniem wúrÛd
niedzielnych bywalcÛw ulicy Mickiewicza cie-
szy≥y siÍ koncerty grup ÑSunday Night Bandî,
ÑMediumî, ÑGolden Timeî i ÑBlu Inkî oraz
konkursy i ÑLoteria Balonikowaî. Pan A. We-
so≥owski - kolekcjoner staroci i mi≥oúnik histo-
rii  - udostÍpni≥ dla zwiedzajπcych swoje zbio-
ry, organizujπc wystawÍ ÑW S≥uøbie Najja-
úniejszego Panaî.

Sukces jarmarku bardziej niø  samych
entuzjastÛw, zaskoczy≥ sceptykÛw imprezy, bo
i takich nie brakowa≥o i zapewne nie zabrak-
nie przy jej kolejnej edycji. Juø dziú organiza-

torzy zapewniajπ, øe do≥oøπ wszelkich staraÒ,
aby w przysz≥ym roku rÛwnieø na jeden dzieÒ
zmieniÊ cichπ uliczkÍ w centrum kulturalno-
handlowe miasta. Jednoczeúnie sk≥adajπ ser-
deczne podziÍkowania dla wszystkich, ktÛrzy
udzielili im wsparcia finansowego, bπdü jakie-
gokolwiek innego, a zw≥aszcza  SpÛ≥ce ÑNeme-
sisî Klub ÑK2î braci Makockich, C.K. ÑGalicja
i Roz≥ogiî A. Weso≥owskiego, SpÛ≥dzielni Za-
opatrzenia i Zbytu, Zak≥adu Us≥ug Komunal-
nych, funkcjonariuszom Straøy Miejskiej oraz
wszystkim ul. Mickiewicza za wyrozumia≥oúÊ
i øyczliwoúÊ okazywanπ  wszystkim uczestni-
kom jarmarku.

Marzena Styga

PodziÍkowanie
 ZR PCK w Kolbuszowej serdecznie

dziÍkuje darczyÒcom: FIN SA., p.J.F. Dar-
te, A.Fita≥owi, p.M.Korbeckiej za przeka-
zanie úrodkÛw przeznaczonych na szkole-
nie InstruktorÛw I Pomocy Przedmedycz-
nej z Certyfikatem Unii Europejskiej.

Zarzπd PCK
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Kilkunastoletnie  doúwiadczenie  w
pracy  z  dzieÊmi  w  Szkole  Podstawowej  w
Przedborzu  a  od  trzech  lat  takøe  w  Gim-
nazjum  nr  2  im.  Jana  Paw≥a  II  w  Kolbu-
szowej  i  efekty  twÛrczej  pracy  z  uczniami
w  wielu  dziedzinach,  a  szczegÛlnie  ekolo-
gicznej  zainspirowa≥y  mnie  do  zorganizo-
wania  dla  uczniÛw  szkÛ≥  podstawowych  z
powiatu  kolbuszowskiego  konkursu  na
Tomik  Literacki  M≥odych  AutorÛw  o  tema-
tyce  przyrodniczej.

Organizujπc  ten  konkurs  pomyúla≥am,
øe  warto  po≥πczyÊ  twÛrczoúÊ  literackπ  z
plastyczno ñ edytorskπ  i  zorganizowaÊ  taki
konkurs,  w  ktÛrym  dzieci  w  sposÛb  lite-
racki  wyraøπ  emocje  zwiπzane  z  przeøy-
waniem  piÍkna  przyrody  oraz  wskaøπ  jak
jπ  chroniÊ,  a  podczas  tworzenia  prac  wy-
kaøπ  siÍ  swojπ  pomys≥owoúciπ  plastycznπ
przygotowujπc  w≥asne  ksiπøeczki.  Gdy
wp≥ywa≥y  prace  dzieci  z  rÛønych  szkÛ≥
(ponad  20)  juø  moøna  by≥o  zauwaøyÊ,  øe
wiÍkszoúÊ  z  nich  to  by≥y  prawdziwe  dzie-
≥a  sztuki.  Z  zewnπtrz  zachwyca≥y  orygi-
nalnym  kszta≥tem  ok≥adki,  doborem  ma-
teria≥Ûw,  ciekawπ  technikπ  plastycznπ,  a
w  úrodku  poziomem  literackim  utworÛw  i
ilustracji.  W≥asna  ksiπøka ñ to  forma  twÛr-
czoúci  rozwijajπca  i  stymulujπca  kreatyw-
noúÊ  u  dzieci.

Czo≥owym  zadaniem  konkursu  by≥o
po≥πczenie  wiedzy  z  szeroko  pojÍtπ  eduka-
cjπ  ekologicznπ  i  nowatorskπ  formπ  kszta≥-
cenia,  a  takøe  poszerzenie  wachlarza  ak-
cji  majπcych  na  celu  ochronÍ  úrodowiska
i  rozwÛj  twÛrczoúci  literackiej. W  efekcie
tego  przedsiÍwziÍcia  powsta≥y  niepowta-
rzalne  wydawnictwa  wyraøajπce  swojπ  tre-
úciπ  i  wyglπdem  wraøliwπ  osobowoúÊ  ich
autorÛw.

Najwspanialszym  jego aspektem  jest
to,  øe  s≥uøy  rozwijaniu  zdolnoúci  i  zainte-
resowaÒ  dzieci  oraz  promowania  talentÛw.
Do  tego  jest  okazjπ  do  tworzenia,  gdzie
dziecko  bez  stawianych  granic  moøe  wy-
kazaÊ  siÍ  kunsztem  literackim  i  plastycz-
nym.  Konkurs  sta≥  siÍ  waønym  wydarze-
niem  w  promowaniu  literackiej  i  ekologicz-
nej  twÛrczoúci  dzieciÍcej  w  powiecie  kol-
buszowskim.

Temat  przyrody,  ktÛry  towarzyszy
temu  konkursowi  okaza≥  siÍ  wyjπtkowo
twÛrczy.  Dzieci  w  swoich  utworach  udo-
wodni≥y,  øe  posiadajπ  ogromnπ  wraøliwoúÊ
na  piÍkno  przyrody  i  potrafiπ  w  rÛønorod-
ny  i  wyjπtkowy  sposÛb  ujπÊ  to  w  s≥owa.
Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci,  ale
aktywizuje  rÛwnieø  doros≥ych,  przede
wszystkim  nauczycieli,  ale  czÍsto  takøe
rodzicÛw.  DziÍki  ich  zaangaøowaniu,  po-
mocy  merytorycznej  i  cennym  wskazÛwkom
udzielanym  uczniom  powsta≥y  wyjπtkowe
i  niepowtarzalne  prace,  ktÛre  by≥y  na
naprawdÍ  wysokim  poziomie.

Konkurs  na  Tomik  Literacki  M≥odych
AutorÛw  jest  dotychczas  jedynπ  imprezπ  na
terenie  powiatu  ≥πczπcπ  moøliwoúÊ  zapre-
zentowania  edytorskiej  i  plastycznej  twÛr-

Tomik literacki m≥odych autorÛw ze szkÛ≥ powiatu kolbuszowskiego

Najm³odsi poeci o przyrodzie
czoúci  dzieciÍcej  i  ukazanie  w≥aúciwego
stosunku  cz≥owieka  do  przyrody.

Jest on teø  doskona≥ym  momentem  na
zaprezentowanie  i  porÛwnanie  efektÛw
pracy  dzieci  i  nauczycieli  z  rÛønych  szkÛ≥
powiatu  kolbuszowskiego. To  przedsiÍwziÍ-
cie  bÍdπc  juø  sprawdzonπ  i  atrakcyjnπ
formπ  edukacji  ekologicznej  bÍdzie  konty-
nuowane  w  przysz≥ym  roku  (regulamin
zostanie  zamieszczony  w  paüdziernikowym
numerze),  gdyø  twÛrczoúÊ  dzieciÍca  w  ktÛ-
rej  przewodniπ  rolÍ  zajmuje  przyroda  jest
naprawdÍ  piÍkna. DziÍkujÍ  przede  wszyst-
kim  uczestnikom  konkursu,  bez  ktÛrych
udzia≥u  i  zaangaøowania  konkurs  by  siÍ
nie  odby≥,  oraz  sponsorom,  za  ich  finan-
sowe  wsparcie  i  szlachetny  gest.

Impreza  fina≥owa  odby≥a  siÍ  13
czerwca  2003 r,  gdzie  stawili  siÍ  niemal
wszyscy  laureaci  konkursu  (by≥o  ich  ra-
zem  27  osÛb)  z  12  szkÛ≥,  otrzymali  w
prezencie  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe
(ksiπøki,  artyku≥y  szkolne  i  s≥odycze  ufun-
dowane  przez  sponsorÛw).  Natomiast  lau-
reaci  I  nagrÛd  otrzymali  dodatkowo  albu-
my  ufundowane  przez  Starostwo  Powiato-
we  w  Kolbuszowej  pt.  ÑZiemia  Kolbuszow-
skaî.

Sponsorami  konkursu  by≥  Urzπd  Mia-
sta  i  Gminy  w  Kolbuszowej,  Starostwo
Powiatowe,  FIN  S.A,  Bank  SpÛ≥dzielczy  w
Kolbuszowej,  Prefabet  Kolbuszowa  S.A,
SpÛ≥dzielnia  zaopatrzenia  i  Zbytu  ÑS.Chî
w  Kolbuszowej,  Inspektorat  PZU  S.A  w
Kolbuszowej,  Firma  ÑOrzechî  z  Kolbuszo-
wej. Za  poúrednictwem  Redakcji  dziÍkujÍ
serdecznie  sponsorom  konkursu   i  juø  dziú
zachÍcam  do  udzia≥u  w  kolejnej  edycji.

Laureaci konkursu w kategorii
  klas od I ñ III:

I nagroda ñ Angelika KopeÊ ( klasa III, Szko≥a
Podstawowa w Wide≥ce)

II nagroda ñ Natalia Hahn ( kl. III, Dzikowiec)
II nagroda ñ Natalia Wit ( kl. I, Lipnica)
III nagroda ñ Katarzyna Serafin ( kl. III, Dziko-

wiec)
III nagroda ñ Tomasz Tylutki ( kl. I, Lipnica)
III nagroda ñ Ewelina Gul ( kl. III, PrzedbÛrz)

W kategorii klas IV ñ VI:
I nagroda ñ Katarzyna  Olszowy ( kl. VI, Domat-

kÛw)
I nagroda ñ Paulina TÍcza ( kl. VI, Dzikowiec)
II nagroda ñ Agnieszka Wojdy≥o ( kl. IV, Dziko-

wiec)
II nagroda ñ Daria Stan ( kl. VI, Cmolas)
II nagroda ñ Agnieszka Dudek ( kl. VI, ..........)
III nagroda ñ Maria Wo≥owiec ( kl. V, Cmolas)
III nagroda ñ Barbara Wilk ( kl. V, TrzesÛwka)
III nagroda ñ Joanna Wit ( kl. VI, Lipnica)

Eløbieta Gut
nauczycielka  SP  w  Przedborzu

organizatorka  konkursu
Wiersze najm≥odszych poetÛw z terenu

naszego powiatu bÍdziemy zamieszczaÊ w
najbliøszych kilku numerach ÑPrzeglπdu
Kolbuszowskiegoî.

            Bocian
Powiem  wam  nowinÍ  waønπ
Przylecia≥  bociek  na  w≥asne  gniazdo.
Poruszy≥  skrzyd≥ami
i  zaklekota≥  radoúnie:
juø  jestem  z  wami.
Tu  bÍdÍ  klekota≥,
wúrÛd  ≥πk  szuka≥  øabek
tu  dzieci  swoje  wychowam
jak  mÛj  ojciec  i  dziadek.

                 Tomasz  Tylutki
uczeÒ kl.  I  laureat III  nagrody

    ze  Szko≥y  Podstawowej  w  Lipnicy

LIST OTWARTY DO
PASJONAT”W SZTUK•

FOTOGRAFII

STOWARZYSZENIE TW”RC”W
ARTYSTYCZNYCH ÑSOK”£î PRZY

MIEJSKIM DOMU KULTURY
W KOLBUSZOWEJ

Zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych rozwojem twÛrczoúci plastycznej do
zg≥aszania udzia≥u w spotkaniach, ktÛre od-
bywajπ siÍ w kaødy ostatni  czwartek mie-
siπca o godzinie 1830 w Galerii Pod Soko≥em
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

Cz≥onkowie Stowarzyszenia bÍdπ mie-
li moøliwoúÊ uczestnictwa w wystawach, ple-
nerach malarskich, zajÍciach warsztato-
wych, wycieczkach kulturoznawczych, dys-
kusjach i spotkaniach ze znanymi twÛrca-
mi z ca≥ej Polski.

SzczegÛ≥owe informacje uzyskaÊ moø-
na w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszo-
wej pod numerem telefonu 22-71-563, lub
u Prezesa Stowarzyszenia Pana Ryszarda
Szilera.

Na terenie naszego miasta i jego oko-
lic dzia≥a wiele niezwykle utalentowanych
osÛb interesujπcych siÍ fotografiπ i sztukπ
filmowπ.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
pragnie poprzez integracjÍ úrodowiska do-
prowadziÊ do intensywniejszego rozwoju
tych dziedzin sztuki. S≥uøyÊ temu moøe po-
wo≥anie do istnienia klubu, ktÛry skupia≥by
wszystkich zainteresowanych. W planach
prac klubu znajdπ siÍ plenery fotograficzne,
wycieczki, wystawy, zajÍcia warsztatowe,
dyskusje i spotkania z ciekawymi ludümi.

Wszystkich, ktÛrzy chcieliby uczestni-
czyÊ w pracach klubu prosimy o kontakt z
Miejskim Domem Kultury w Kolbuszowej,
pod numerem telefonu 22-71-563, bπdü pa-
nem Janem Mazurkiewiczem.
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20 sierpnia 2003 roku odby≥a siÍ XI
sesja IV kadencji Rady Miejskiej.

Porzπdek Obrad obejmowa≥ miÍdzy in-
nymi: Informacje o dzia≥alnoúci Burmistrza
MiG w okresie miÍdzy sesjami, informacje o
przygotowaniu szkÛ≥ do nowego roku szkol-
nego oraz informacje z wykonania budøetu
za pierwsze pÛ≥rocze 2003 roku, obsadzenie
mandatu radnego Rady Miejskiej oraz pod-
jÍcie uchwa≥: w sprawie uchwalenia wielo-
letnich programÛw inwestycyjnych, w spra-
wie zmian w budøecie oraz w sprawie naby-
cia do zasobÛw komunalnych niezabudowa-
nej  nieruchomoúci gruntowej po≥oøonej w
Kolbuszowej

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Na poczπtku czÍúci informacyjnej sesji

Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa Zbi-
gniew Chmielowiec omÛwi≥ swojπ dzia≥al-
noúÊ w okresie miÍdzy sesjami. NastÍpnie
Przewodniczπca Komisji Oúwiaty, Kultury,
Kultury Fizycznej, Opieki Spo≥ecznej i Zdro-
wia Ewa WÛjcicka przedstawi≥a wyniki
przeprowadzonej kontroli we wszystkich
szko≥ach na terenie gminy. Zaznaczy≥a, øe
za wyjπtkiem dwÛch szkÛ≥ pozosta≥e sπ juø
przygotowane do nowego roku szkolnego.
Przewodniczπca opowiedzia≥a o remontach
jakie zosta≥y przeprowadzone w szko≥ach
oraz o potrzebach dalszych remontÛw, na
koniec podziÍkowa≥a w imieniu ca≥ej Komi-
sji Oúwiaty w≥adzπ miasta za przekazanie
úrodkÛw na remonty placÛwek oúwiatowych.
Na koniec czÍúÊ informacyjnej sesji Skarb-
nik Miasta i Gminy Stanis≥aw Zuber oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmie-
lowiec przedstawili sprawozdanie z wykona-
nia budøetu gminy za pierwsze pÛ≥rocze
2003 roku.

OBSADZENIE MANDATU RADNEGO
RADY MIEJSKIEJ

Z uwagi na wygaúniÍcie mandatu rad-
nego Stanis≥awa Mazura nastÍpnym kandy-
datem z tej samej listy by≥ Pan JÛzef Rybic-

Z Obrad Rady Miejskiej
ki. Wyrazi≥ on zgodÍ na objÍcie mandatu
radnego i Rada Miejska podjÍ≥a jednog≥oúnie
uchwa≥Í w tej sprawie. NastÍpnie Pan JÛzef
Rybicki z≥oøy≥    úlubowanie.

Przewodniczπcy Rady miejskiej Jan
Wiπcek zaproponowa≥ by uzupe≥niÊ sk≥ad
dwÛch Komisji, ktÛre po wygaúniÍciu man-
datu Radnego Stanis≥awa Mazura pracujπ w
niepe≥nym sk≥adzie. Po wyraøeniu zgody
przez nowo wybranego radnego na pracÍ w
Komisji Oúwiaty, Kultury, Kultury Fizycz-
nej, Opieki Spo≥ecznej i Zdrowia oraz Komi-
sji FinansÛw i Gospodarki Komunalnej, Rada
Miejska jednog≥oúnie przyjÍ≥a uchwa≥Í w
sprawie zmiany sk≥adu osobowego komisji.

INWESTYCJE W RAMACH
PROGRAMU SAPARD

Rada Miejska podjÍ≥a uchwa≥y w spra-
wie uchwalenia wieloletnich programÛw in-
westycyjnych pod nazwπ:

ÑPoprawa gospodarki úciekowej w gmi-
nie Kolbuszowaî

îPoprawa infrastruktury drogowej w
gminie Kolbuszowaî

realizacja programÛw ma rozpoczπÊ siÍ
w 2003 roku i potraÊ do 2006 roku. Realiza-
cja programÛw na s≥uøyÊ stworzeniu warun-
kÛw sprzyjajπcych ochronie úrodowiska na-
turalnego oraz stworzeniu warunkÛw sprzy-
jajπcych nowym inwestycjom poprzez popra-
wÍ infrastruktury drogowej w gminie. Oby-
dwa programy wspÛ≥finansowane bÍdπ w
ramach dzia≥ania 3 programu SAPARD.
Ca≥kowity koszt tych inwestycji wyniesie
3.650 tys. z czego 1.260 tys. to úrodki z re-
fundacji wydatkÛw z programu SAPARD.

NABYCIE NIERUCHOMOåCI
GRUNTOWEJ

Rada Miejska podjÍ≥a rÛwnieø
uchwa≥Í w sprawie nabycia do zasobÛw
komunalnych niezabudowanej  nierucho-
moúci gruntowej od PrzedsiÍbiorstwa
Przemys≥u BetonÛw ÑPREFABETî Kolbu-
szowa S.A., po≥oøonej w Kolbuszowej z
przeznaczeniem na utworzenie ciπgu ko-
munikacyjnego, za cenÍ uzgodnionπ w
drodze negocjacji.

WSP”£FINANSOWANIE
MODERNIZACJI DROGI

POWIATOWEJ
Na koniec Radni wyrazili zgodÍ na par-

tycypacjÍ w kosztach modernizacji drogi po-
wiatowej nr 378 PrzedbÛrz ñ PorÍby KupieÒ-
skie przebiegajπcej przez gminÍ Kolbuszo-
wa. Modernizacja realizowana bÍdzie na
odcinku ok. 2 km przez Starostwo Powiato-
we w Kolbuszowej w ramach programu SA-
PARD. Radni zdecydowali o przekazaniu na
ten cel kwoty 150 tys. z≥ w roku 2004.

K. W.

Op³ata za alkohol
Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej

przypomina wszystkim podmiotom gospo-
darczym posiadajπcym zezwolenia na sprze-
daø napojÛw alkoholowych /≥πcznie z piwem/
o obowiπzku wniesienia III  raty Ñop≥aty za
korzystanie z zezwolenia na sprzedaø napo-
jÛw alkoholowych za  rok 2003î w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30 wrzeúnia
2003 r.

Kolbuszowa, dnia  28 sierpnia  2003 r

Doøynki Gminne w Bukowcu
24 sierpnia br. w Bukowcu odby≥y siÍ Doøynki Gminne gminy Kolbuszowa. UroczystoúÊ doøyn-

kowπ swπ obecnoúciπ zaszczycili: Pose≥ na Sejm RP Jan Tomaka, przedstawiciele duchowieÒstwa
oraz w≥adze samorzπdowe jak rÛwnieø licznie zgromadzeni mieszkaÒcy gminy Kolbuszowa. W imprezie
wziÍ≥y udzia≥ zespo≥y wieÒcowe z 12 so≥ectw.

Tegoroczne doøynki zorganizowane
zosta≥y w Bukowcu na placu Szko≥y Pod-
stawowej w piÍknej plenerowej aurze. Na
nowo wybudowanej scenie zawieszono

duøy obraz przedstawiajπcy panoramÍ
Kolbuszowej widzianπ oczami mieszkaÒ-
cÛw Bukowca.

åwiÍto PlonÛw rozpoczÍ≥o siÍ Mszπ

Burmistrz Kolbuszowej p. Zbigniew Chmielowiec oraz ks. Stanis≥aw Marczewski proboszcz parafii
DomatkÛw z grupπ wieÒcowπ z so≥ectwa Bukowiec. Fot. Krzysztof WÛjcicki
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åwiÍtπ koncelebrowanπ, przez KsiÍdza
Dziekana Dekanatu Kolbuszowskiego Ka-
zimierza Szkaradka, odprawionπ przy ka-
plicy w Bukowcu. NastÍpnie zespo≥y wieÒ-
cowe wraz z zaproszonymi goúÊmi uda≥y
siÍ na plac Szko≥y. Na poczπtku czÍúci ofi-
cjalnej rolnicy z gminy Kolbuszowa prze-
kazali bochny chleba z tegorocznych plo-
nÛw na rÍce Pos≥a Jana Tomaki, Burmi-
strza Miasta i Gminy Kolbuszowa Zbignie-
wa Chmielowca oraz KsiÍdza Proboszcza
Parafii DomatkÛw Stanis≥awa Marczew-
skiego. Goúcie obdarowani chlebem po-
dzielili go i rozdali wúrÛd bardzo licznie
przyby≥ej publicznoúci. NastÍpnie zespo≥y
wieÒcowe wraz z so≥tysami z poszczegÛl-
nych wsi gminy Kolbuszowa przekazali
wieÒce wyrÛønionym przez siebie osobom.
W czÍúci artystycznej swoich wystπpieÒ
rolnicy w przyúpiewkach dziÍkowali w≥a-
dzom gminnym i powiatowym za inwesty-
cje przeprowadzone w ich so≥ectwach oraz
prosili o dalsze úrodki na drogi, szko≥y,
wodociπgi i inne kosztowne remonty. Te-
goroczne wieÒce otrzymali:
1. Zbigniew Chmielowiec ñ Burmistrz

Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz Sta-
nis≥aw Marczewski Ks. Proboszcz Pa-
rafii DomatkÛw ñ so≥ectwo Bukowiec

2. Bogdan Romaniuk ñ Starosta Kolbu-
szowski ñ so≥ectwo Wide≥ka

3. Marek Gil ñ ZastÍpca Przewodniczπce-
go Rady Miejskiej ñ so≥ectwo Werynia

4. Waldemar Macheta ñ ZastÍpca Staro-
sty Kolbuszowskiego ñ so≥ectwo åwier-
czÛw

5. Sarama Maria - rolnik ñ so≥ectwo
PrzedbÛrz

6. Jan Zuba ñ ZastÍpca Burmistrza Mia-
sta i Gminy ñ so≥ectwo PorÍby KupieÒ-
skie

7. JÛzef Jakubczyk ñ Przewodniczπcy Ko-
misji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mie-
nia ñ so≥ectwo Kupno

8. Droødø Mieczys≥aw - rolnik ñ so≥ectwo
Kolbuszowa GÛrna

9. Stanis≥aw Zuber ñ Skarbnik Miasta i
Gminy Kolbuszowa ñ so≥ectwo Kolbu-
szowa Dolna

10. W≥adys≥aw Wachnicki ñ Kierownik wy-
dzia≥u Komunikacji Starostwa Powia-
towego ñ so≥ectwo K≥apÛwka

11. Tadeusz Serafin ñ Wiceprezes Zarzπdu
Powiatowego OSP - so≥ectwo Huta
Przedborska

12. W≥adys≥aw Paduch ñ rolnik ñ so≥ectwo
DomatkÛw

WÛjcicki Krzysztof

sprzedam....

szycie....

ceg≥Í pe≥nπ z Dobrzechowa.
tel. 017. 22 73 658

ko≥der i przerÛbki z pierza.
tel. 017. 22 73 649

cd. ze str. 5

ÑBπdümy razemî
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-

pe≥nosprawnym w Kolbuszowej powsta≥o w
1999 r. Jego celem, jak wskazuje sama na-
zwa, jest pomoc osobom niepe≥nosprawnym
z terenu gminy, a nawet powiatu w rehabi-
litacji fizycznej i spo≥ecznej, integracji z oto-
czeniem, z osobami zdrowymi oraz doradz-
two prawne w rozwiπzywaniu problemow
osÛb niepe≥nosprawnych. Stowarzyszenie
skupia oko≥o 100 osÛb. W ramach jego dzia-
≥alnoúci organizowane sπ wyjazdy na basen,
spotkania op≥atkowe, DzieÒ Dziecka, wyjaz-
dy rehabilitacyjne, ogniska. Co roku organi-
zowany jest takøe festyn charytatywny, z
ktÛrego dochÛd przeznaczony jest na dzia≥al-
noúÊ Stowarzyszenia.

     W tym roku festyn taki pod has≥em
ÑBπdümy razemî zorganizowano 7 wrzeúnia
na stadionie sportowym w Kolbuszowej przy
wspÛ≥pracy MDK i Fundacji na Rzecz Roz-
woju Kultury Fizycznej i Sportu. W progra-
mie festynu znalaz≥y siÍ wystÍpy zespo≥Ûw
MDK, integracyjne zawody sportowe dla
dzieci i m≥odzieøy, koncert Jacka Lecha i ze-
spo≥u Mr. Pollack Band, loteria fantowa i
zabawa taneczna.

     Zawody sportowe dla dzieci i m≥o-
dzieøy rozegrano w trzech grupach wieko-
wych: I - od 5 do 8 lat, II ñ od 9 do 12 lat i
III ñ od 13 do 18 lat. Dzieci najm≥odsze ry-
walizowa≥y w wyúcigach na weso≥o, przecho-
dzeniu przez szarfÍ i wyúcigach z pi≥kπ.
WúrÛd tej grupy wiekowej I miejsce zajÍli:
Ziobro Kamil,, Pyrzak Alicja, Piπtkowski
Wojciech, Sobejko Jakub. WyrÛønienia
otrzymali: Czachor Jadwiga, Wanat Iwona,
BieleÒ Sylwia, Sondej Micha≥ i KuczyÒski
Arkadiusz. W nagrodÍ dzieci otrzyma≥y se-
gregatory, kolorowe teczki, kredki, noøycz-
ki, flamastry i maskotki od Mc Donalds.

Druga grupa wiekowa rywalizowa≥a w
wyúcigach w workach, ze skakankπ, z pi≥ecz-
kπ na ≥yøce i z woreczkiem na g≥owie. I miej-
sce w tej grupie zajÍli: Pleban Mateusz, Oko
Iwona, Panek Karolina. Miejsce drugie : Fus
Katarzyna, Depa Karolina i Burda  Anna.
WyrÛønienia otrzymali: PotÍpa Micha≥, Ko-
bylarz Magdalena, Zuber Janek, Kobylarz
Natalia, MargaÒski Mateusz, MargaÒska
Ma≥gorzata, Piπtkowski Dominik, Piπtkow-
ski Sebastian, Sitan Daniel, Fryc Jakub,
Mazan Magdalena i Mazan Sylwia. WúrÛd
nagrÛd dla tej grupy znalaz≥y siÍ: kalkula-
tory, albumy, etui na klucze, zeszyty, zesta-
wy linijek, d≥ugopisy.

Najstarsza grupa wiekowa rywalizo-
wa≥a w wyúcigach w workach, ze skakankπ,
z pi≥kπ i na torze przeszkÛd. I miejsce w tej
grupie zajπ≥ Mateusz Szypu≥a natomiast
wyrÛønienia otrzymali: Pawe≥ Lelek, Woj-
ciech Micha≥ek, Robert Karkut, Mateusz
Sitasz, Paulina Sarama i Paulina Mica≥.
Nagrodami by≥y tu plecak, farby plakatowe,
zestawy d≥ugopisÛw, piÛrniki.

     Dla sprawy festynu pozyskano wie-
le sponsorÛw i ludzi dobrej woli. Organiza-
torzy dziÍkujπ firmom: Orlen Petro Tank Sp.
z.o.o. Wide≥ka, P.H.U Bud Rol Kolbuszowa,
Comercial Union oddzia≥ w Rzeszowie, PAK-
FOL Kolbuszowa, DREBUD Huta Komo-
rowska, SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu w
Kolbuszowej, Centrum-Plus Kolbuszowa,
Wilk-Pol Kolbuszowa, Multi-Trade Kolbu-
szowa, Dolno-Bud Kolbuszowa, Hurtowni
Aga Kolbuszowa, Hurtowni Elmar Kolbu-
szowa, sklepowi Lupus Kolbuszowa i
wszystkim, ktÛrzy wziÍli udzia≥ w festynie.

Ma≥gorzata Sondej, Halina Lelek
Eløbieta Czachor

- SERWIS  SPRZ•TAJ•CY -
36-100 Kolbuszowa
ul. Tarnobrzeska 74

tel: 0 507 014 005 ,  0 501 456 002
fax: 017/ 2271 273

Oferujemy:

r Gruntowe sprzπtanie wnÍtrz i obiektÛw wszelkiego typu
r Codzienna pielÍgnacja i utrzymanie porzπdku na powierzonych  jednostkach
r Mechaniczne czyszczenie pod≥oøa tekstylnego (wyk≥adziny, dywany)
r Czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
r Mycie okien oraz innych oszklonych powierzchni
r Czyszczenie i konserwacja pod≥oøa kamiennego, PCV
r Nak≥adanie pow≥ok sta≥ych (akryl., polimer)
r Prace doczyszczania obiektÛw po pracach remontowych i budowlanych
r Sprzπtanie obiektÛw o duøych powierzchniach (sklepy, supermarkety, korytarze)
r Na øyczenie klienta uzupe≥niamy rÛwnieø materia≥y sanitarne w toaletach (papier

toaletowy, myd≥o w p≥ynie, rÍczniki papierowe itd.)

           ZAPRASZAMY DO WSP”£PRACY

Wszelkie prace wykonywane sπ urzπdzeniami firmy:
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P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

Co by pan chcia≥ powiedzieÊ o sobie
mieszkaÒcom powiatu, ktÛrzy stosunko-
wo niedawno o panu us≥yszeli?

ñ Chcia≥bym powiedzieÊ, øe w samo-
rzπdzie pracujÍ od po≥owy 1992 roku, a
przez bodajøe piÍÊ lat by≥em kierownikiem
Wydzia≥u Rolnictwa i Gospodarki Grunta-
mi UrzÍdu Miasta i Gminy w Kolbuszowej.
Stπd wynika moja znajomoúÊ realiÛw ist-
niejπcych w mieúcie i na obszarach wiej-
skich. Pozna≥em miasto i poszczegÛlne wio-
ski, bardzo wielu ludzi, ich codzienne pro-
blemy, troski i radoúci. Przyznam, øe za-
wsze by≥em zwolennikiem w≥aúciwego trak-
towania i przyjmowania ludzi, szczerych
rozmÛw z ludümi. Nie akceptujÍ sytuacji w
ktÛrych petent úciska czapkÍ, przestÍpuje
z nogi na nogÍ, boi siÍ odezwaÊ do urzÍdni-
ka, dyrektora, burmistrza czy starosty.
Pracowa≥em rÛwnieø na kierowniczym sta-
nowisku w firmie Orlen Petro-Tank w Wi-
de≥ce, w firmie znaczπcej, bardzo ekspan-
sywnej na rynku. To da≥o mi spojrzenie na
wspÛ≥czesny czas, na to jak siÍ zachowujπ
podmioty gospodarcze, jakimi kryteriami
siÍ ocenia i pracÍ i ludzi. Oglπda≥em ten
kapitalizm jaki znamy w tej chwili, ktÛry
ma niestety nieludzkπ twarz. Praca w
Szwecji, praca we Francji i na koÒcu d≥uø-
szy pobyt i praca w Stanach Zjednoczonych
w rÛønych firmach, teø uczy≥a mnie poko-
ry, innego spojrzenia, w szerszej perspek-
tywie, na to co siÍ dzieje na úwiecie, co siÍ
dzieje w Polsce.

Czy oprÛcz tego, øe mieszka pan w
Kolbuszowej coú jeszcze wiπøe pana z
tym miastem?

ñ Przede wszystkim øona zwiπza≥a
mnie z tym miastem. Poznaliúmy siÍ na
studiach w Krakowie. Studiowaliúmy na
Uniwersytecie JagielloÒskim w Instytucie
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ja
skoÒczy≥em politologiÍ, øona dziennikar-
stwo. Tam dowiedzia≥em siÍ po raz pierw-
szy o tym Ñmiasteczkuî, dla mnie uroczym,
pomimo okreúlonej specyfiki ktÛrπ posiada
chyba kaøde miasteczko w Polsce.

Czym zajmuje siÍ wicestarosta w
kolbuszowskim Starostwie?

ñ Moøe najpierw powiem za co odpo-
wiada wicestarosta. Odpowiadam za
wszystkie wydzia≥y, nazwÍ je, Ñgospodar-

Z Waldemarem Machetπ, wicestarostπ powiatu kolbuszow-
skiego, rozmawia Benedykt Popek

Wspólnie odpowiadamy za powiat...

czeî Starostwa, to jest za geodezjÍ i karto-
grafiÍ, rÛwnieø zasÛb kartograficzny i oúro-
dek dokumentacji, za ochronÍ úrodowiska
i tej przypisanej powiatowi malutkiej czÍ-
úci rolnictwa. Jeúli chodzi o rolnictwo to
tutaj znakomicie wychodzimy dalej poza to
co nam wyznacza ustawa. Odpowiadam za
wydzia≥ komunikacji, ktÛry jest waøny w
naszym urzÍdzie. Wiele osÛb postrzega i
ocenia Starostwo przez wydzia≥ geodezji i
w≥aúnie komunikacji. Podlega mi  rÛwnieø
architektura i budownictwo. I tutaj ostat-
nia zmiana ustawy z lipca br. wyznacza
nam te zadania ktÛre dotπd realizowa≥y
gminy. Podlegajπ mi rÛwnieø drogi powia-
towe, ktÛre sπ jakby drugim po ZOZ-ie
Ñoczkiem w g≥owieî obecnej kadencji. Z tym,
øe tutaj koncepcja mojego szefa-starosty
jest taka, øe wspÛlnie dzielimy siÍ tπ odpo-
wiedzialnoúciπ.

A w praktyce ...
ñ W praktyce jest tak, øe ze starostπ

wiele rzeczy omawiamy i decydujemy
wspÛlnie. Jeüdzimy wszÍdzie wspÛlnie.
Ostatnio mamy  bardzo duøo wyjazdÛw do
Warszawy, do poszczegÛlnych ministerstw
czy innych urzÍdÛw centralnych po prostu
jeüdzimy obaj. Ja myúlÍ, øe to dobra kon-
cepcja dlatego, øe zawsze uzupe≥niamy siÍ,
stanowimy jakπú reprezentacjÍ, na bieøπco
wszystko uzgadniamy. NiektÛre sprawy
rodzπ siÍ nagle i trzeba reagowaÊ natych-
miast. Chociaø w praktyce wspÛ≥decyduje-
my to oczywiúcie kaødy zna swoje miejsce
w szyku. Ja jestem wicestarostπ, ale w sto-
sunku do starosty tylko wicestarostπ. Ina-
czej rodzi≥aby siÍ anarchia. Na marginesie
dodam, øe od demokracji do anarchii jest
krÛtka droga.

Podobnie jak starosta Romaniuk od
rana do pÛünego popo≥udnia jest pan
ciπgle ìw ruchu, ciπgle zagoniony. Pan
tak lubi pracowaÊ?

ñ Ja uwielbiam øycie usystematyzo-
wane. LubiÍ pracÍ ktÛra ma okreúlony plan
dzia≥ania, gdzie jest wszystko wiadome co
do godziny, lubiÍ z gÛry realizowaÊ za≥oøo-
ny scenariusz. Niestety w tej pracy, w tej
Ñz≥otej klatceî jak niektÛrzy to okreúlajπ
jest to niemoøliwe. Jest tak duøo spraw z
rÛønych dziedzin dzia≥ania Starostwa i jed-
nostek podleg≥ych, øe trzeba na bieøπco re-

agowaÊ i rozwiπzywaÊ codziennie dziesiπt-
ki powaønych problemÛw. A przecieø musi-
my jeszcze wyjeødøaÊ do Rzeszowa, War-
szawy i w inne miejsca, øeby staraÊ siÍ o
úrodki na planowane zadania.

Na jakie inwestycje powiatowe úciπ-
gacie obecnie úrodki?

Jak juø powiedzia≥em, staramy siÍ.
Takim newralgicznym tematem, zapomnia-
nym przez lata sπ drogi powiatowe, ktÛrych
na dzieÒ dzisiejszy mamy 322,5 km. £atwo
wiÍc sobie wyobraziÊ, øe gdyby je Ñrozwi-
nπÊî i u≥oøyÊ w prostπ to by≥o by dalej niø
do Warszawy. Drogi o z≥ym stanie na-
wierzchni, poboczy i rowÛw. To wszystko
naleøy naprawiÊ a w najgorszym razie
utrzymaÊ. Jako Zarzπd i Rada Powiatu
idziemy teraz w kierunku potÍønych inwe-
stycji, jeúli chodzi o koszty, inwestycji SA-
PARDñowskich. Chcemy dokonaÊ absorbcji
úrodkÛw na kwotÍ w granicach 1 800 000 z≥.
Ca≥oúÊ inwestycji na drogach to 3 600 000
z≥. BÍdπ to trzy drogi: Droga w gminie Dzi-
kowiec relacji Wilcza Wola ñ BojanÛw, oko-
≥o 3 tys. metrÛw, podobny odcinek w gmi-
nie Cmolas, w kierunku TrzÍsÛwki, i dro-
ga na terenie gminy Kolbuszowa w PorÍ-
bach KupieÒskich. To sπ te inwestycje wiel-
kie w skali powiatu. OprÛcz tego bÍdπ wy-
konywane inwestycje ze úrodkÛw w≥asnych
polegajπce na remontach i modernizacji
odcinka drogi w gminie Niwiska. BÍdziemy

cd. na str. 8
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staraÊ siÍ o úrodki na ratownictwo medycz-
ne w SP ZOZ Kolbuszowa, prowadziÊ dal-
sze remonty oúrodkÛw zdrowia. Planujemy
wykonanie projektu hali sportowej przy
Zespole SzkÛ≥ Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych w miejscowoúci Werynia, przy party-
cypacji miejmy nadziejÍ Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Pozosta≥e inwestycje to bÍdπ
przede wszystkim remonty szkÛ≥, zw≥asz-
cza dachÛw na tych obiektach. S≥owem, sta-
ramy siÍ o pozyskanie duøych pieniÍdzy z
SAPARD-u i mniejszych na inne zadania.
Kaøde pieniπdze wp≥ywajπce do starostwa
i zainwestowane w nasz powiat procentu-
jπ. Polepszajπ standard øycia mieszkaÒcÛw
powiatu.

Do inwestycji na drogach powiato-
wych dok≥adajπ gminy. To sπ jakieú
znaczπce kwoty?

ñ Remonty robimy sami, natomiast w
programie SAPARD  rzeczywiúcie wchodzi-
my z partycypacjπ gmin, wÛjtÛw ñ Klechy i
Galka, oraz burmistrza Chmielowca. W za-
leønoúci od gminy sπ to rÛøne kwoty. Gmi-
na Dzikowiec daje 120 000 z≥, w tym roku
wy≥oøy≥a 70 000 z≥. Gmina Cmolas daje 220
000 z≥, a gmina Kolbuszowa 150 000 z≥, w
tym roku da≥a juø 100 000 z≥. Jest to znacz-
na pomoc. Gminy partycypujπ w oko≥o 1/3
zadania tj przy montaøu úrodkÛw z SA-
PARD-u 980 000 z≥. w przysz≥oúci planuje-
my inwestycje w pozosta≥ych gminach tj.
gminie Niwiska i RaniøÛw i prawdopodob-
nie gminie Majdan KrÛlewski, gdzie obec-
nie zakoÒczyliúmy sapardowskπ inwestycjÍ
drogowπ.

Czyli wspÛ≥praca powiatu z gmina-
mi uk≥ada siÍ pomyúlnie?

ñ Uwaøam, øe w tej kadencji jest i bÍdzie
bardzo dobra wspÛ≥praca. Musimy jedno pod-
kreúliÊ, øe wÛjtowie poszczegÛlnych gmin i
burmistrz sπ doúwiadczonymi samorzπdow-
cami. Oni naprawdÍ wiedzπ jak rzπdziÊ, po co
i jak absorbowaÊ úrodki. Z takimi ludümi siÍ
dobrze rozmawia bo to sπ zawodowcy.

Czy moøna mÛwiÊ rÛwnieø o dobrej
wspÛ≥pracy z UrzÍdem Miasta i Gminy
w Kolbuszowej?

ñ Oczywiúcie øe tak. W trakcie zago-
spodarowywania terenu wokÛ≥ Starostwa
Urzπd Miasta poniÛs≥ ciÍøar wykonania
drogi dojazdowej do dworca i na parking
Starostwa. Po drugiej stronie ul. 11-Listo-
pada rÛwnieø Burmistrz zainwestowa≥.
Chcielibyúmy w przysz≥oúci z ul. 11-Listo-
pada zrobiÊ takπ reprezentacyjnπ ulicÍ.
WÛwczas naleøa≥oby siÍ zastanowiÊ nad
zmianπ organizacji ruchu, wykonaniem
innego oúwietlenia, stylowych lamp. itd.

W ostatnim czasie rÛwnieø i stacja PKS
zmieni≥a swÛj wyglπd. Czy jπ teø moøna
zaliczyÊ do inwestycji powiatowych?

- Nie. Nie naleøy do powiatu. Po pro-
stu, po ktÛrejú z sesji, gdzie sprawa ta by≥a
podnoszona,  pojechaliúmy wspÛlnie ze sta-
rostπ Romaniukiem, panem Walatem i wi-
ceprzewodniczπcym Rady Miejskiej Frycem
do dyrektora PKS w Rzeszowie pana Lam-
parta z proúbπ o zainwestowanie w remont
dworca, ktÛry jest w≥asnoúciπ PKP. Spotka-
liúmy siÍ ze zrozumieniem. Uda≥o siÍ. Bu-
dynek juø nie jest taki obskurny i nie ma

tego dysonansu miÍdzy obiektem dworca a
Starostwem.

Te wszystkie dzia≥ania, ktÛre pan wy-
mieni≥ mogπ byÊ realizowane m.in. dziÍ-
ki dobrej wspÛ≥pracy z cz≥onkami Zarzπ-
du i z Radπ Powiatu. Czy potwierdza pan
to co na ten temat powiedzia≥ starosta
Romaniuk w ostatnim wywiadzie?

ñ Starosta wyrazi≥ siÍ bardzo oszczÍd-
nie. Ja uwaøam, øe wspÛ≥praca, jeøeli cho-
dzi o Zarzπd i wiÍkszoúÊ radnych uk≥ada siÍ
wspaniale. PoszczegÛlni cz≥onkowie Zarzπ-
du wk≥adajπ serce i rozum w tπ pracÍ. Pro-
szÍ mnie dobrze zrozumieÊ panie redakto-
rze, naprawdÍ praca w Zarzπdzie z tymi
ludümi uk≥ada siÍ wzorowo. Tego nie moø-
na popsuÊ. Jeøeli trzeba potrafiπ mieÊ w≥a-
sne zdanie, potrafiπ go wyartyku≥owaÊ,
zwrÛciÊ uwagÍ przy podejmowaniu poszcze-
gÛlnych decyzji, ale nigdy nie przeszkadza-
jπ w dzia≥aniu. Nie zdarzy≥o siÍ do tej pory,
øeby ktÛryú z cz≥onkÛw Zarzπdu z pobudek
prywatnych w jakiejkolwiek sprawie, w ja-
kikolwiek sposÛb wystπpi≥ przeciw intere-
sowi powiatu, przeciwko staroúcie. I to jest
bardzo cenne. Funkcjonuje zgrany zespÛ≥.
Korzystamy rÛwnieø z doúwiadczenia d≥u-
goletniego samorzπdowca kolbuszowskiego
JÛzefa Kardysia przewodniczπcego Rady
Powiatu. Swoimi rozleg≥ymi koneksjami
dzieli siÍ z nami pan Stefan Orzech wice-
przewodniczπcy Rady Powiatu

Obecnie juø nie ma za≥atwiania w≥a-
snych prywatnych interesÛw?

- Nie zdarzy≥o siÍ nic takiego i myúlÍ,
øe nie zdarzy siÍ. Ludzie ci posiadajπ okre-
úlone doúwiadczenia, przeszli juø prÛbÍ w
pierwszej kadencji i dostali wyborczy man-
dat zaufania. Nastπpi≥a   weryfikacja. Moøe
jest to moje subiektywne odczucie, nie
mniej jednak powiem, øe bardzo duøπ sym-
patiπ zawsze darzy≥em pana Stanis≥awa
Mazana, podobny stosunek mam do Darka
Büdzikota i i pani Stasi Stec. OprÛcz tych
osÛb ktÛre wymieni≥em Zarzπd korzysta
rÛwnieø z doúwiadczeÒ zawodowych pani
sekretarz Eli WrÛbel, ktÛrej rola jest istot-
na. To dobry pracownik, doúwiadczony sa-
morzπdowiec i merytorycznie jest dobrze
przygotowana do funkcji jakπ sprawuje.
Takie same superlatywy mogÍ kierowaÊ
pod adresem pani skarbnik Gosi Letniow-
skiej i wiÍkszoúci kierownikÛw, ktÛrzy do-
pasowujπ siÍ do naszego stylu dzia≥ania.

Moøe wobec tego teraz zapytam
pana jako politologa. Nie jest przecieø
tajemnicπ, øe poszczegÛlni cz≥onkowie
Zarzπdu, w tym rÛwnieø starosta i wi-
cestarosta wywodzπ siÍ z rÛønych opcji
politycznych jak LPR, UP, PSL jak to
siÍ dzieje øe w Zarzπdzie, w Starostwie
nie s≥ychaÊ o øadnych konfliktach z
tego powodu. To nie pasuje do polskiej
rzeczywistoúci ...

ñ To prawda, øe gdzie siÍ znajdzie
dwÛch PolakÛw tam sπ trzy zdania i kon-
flikt polityczny... A teraz serio. Polityka
jakaú istnieje. Ona by≥a i bÍdzie. Nato-
miast nie wolno wprowadzaÊ innego czyn-
nika bardzo groünego, mianowicie ideolo-
gii, bo ideologia to pewna doktryna. Jeøe-
li cz≥owiek jest zbyt doktrynalny to nie
potrafi znaleüÊ p≥aszczyzny porozumienia.
Jeúli chodzi o moje preferencje polityczne,

zawsze twierdzi≥em i twierdzÍ, øe w sferze
ekonomicznej i gospodarczej powinno siÍ
stosowaÊ zasadÍ rÛwnoúci, sprawiedliwe-
go podzia≥u dÛbr. Czym innym jest jednak
sfera wiary, duchowoúci, stosunku do na-
uki spo≥ecznej Koúcio≥a. W tym przypadku
jestem konserwatystπ. Powiem jeszcze
jednπ rzecz  bardzo istotnπ. We wszystkich
úrodowiskach kolbuszowskich mam swo-
ich przyjaciÛ≥,  i nie dzielÍ ich na czerwo-
nych, czarnych, zielonych, rÛøowych czy
innych. Po prostu w kaødej z partii poli-
tycznych sπ dla mnie osobiúcie ludzie war-
toúciowi, partnerzy do rozmowy. Nie moø-
na autorytatywnie stwierdziÊ, øe monopol
na prawdÍ, czy w≥aúciwπ postawÍ ma tyl-
ko jedno z ugrupowaÒ. Nie przesπdzam, øe
jedni sπ gorsi, drudzy lepsi. A wracajπc do
Zarzπdu i do Rady to w spawach podsta-
wowych dla ktÛrych tutaj znajdujemy siÍ,
tutaj urzÍdujemy, trzeba wznieúÊ siÍ po-
nad podzia≥y i naleøy wspÛlnie robiÊ
wszystko øeby nasz powiat mÛg≥ siÍ rozwi-
jaÊ. SπdzÍ, øe w≥aúnie tego spo≥eczeÒstwo
od nas oczekuje i z tego bÍdzie nas na ko-
niec kadencji rozliczaÊ. Nie z uprawiania
polityki, tylko z konkretnej roboty.

Naleøy rozumieÊ, øe zarÛwno w Za-
rzπdzie Powiatu jak i w Radzie nie ma
tarÊ politycznych?

- W odniesieniu do Zarzπdu absolut-
nie nie ma. Jeøeli sπ rÛønice wynikajπ one
z uwarunkowaÒ merytorycznych, typowo
samorzπdowych, w≥asnych punktÛw wi-
dzenia, postrzegania niektÛrych spraw, a
nigdy nie sπ one podyktowane rÛønicami
poglπdÛw politycznych, sympatii czy anty-
patii. I myúlÍ, øe to jakby leøy u podstaw
tego, øe w tym Zarzπdzie mi siÍ bardzo
dobrze pracuje. Nasi przeciwnicy mogπ
nam zarzuciÊ wiele, natomiast nie mogπ
postawiÊ zarzutu, øe ma≥o pracujemy.

 A jednak powiedzia≥ pan, øe macie
przeciwnikÛw. Kim sπ ci przeciwnicy?

ñ Oczywiúcie. Kaøda w≥adza ma swo-
jπ opozycjÍ tzw. Ñszczura na plecachî. Ubo-
lewam jednak nad tym, øe tutaj zosta≥a
naruszona i pogwa≥cona jakby øelazna za-
sada, ktÛra powinna obowiπzywaÊ w cy-
wilizowanych demokracjach i w naszym sa-
morzπdzie powiatowym rÛwnieø. Argumenty
tych przeciwnikÛw kierowane sπ czÍsto Ñad
personaî, a nie Ñad remî, czyli odnoszπce siÍ
do osoby a nie do istoty rzeczy, nie sπ mery-
toryczne. Jest w≥aúciwe kiedy opozycja jest
konstruktywna, natomiast jeøeli kieruje siÍ
zasadπ destrukcji wÛwczas wystÍpuje zjawi-
sko niedobre dla samorzπdu powiatowego i
dla w≥asnej spo≥ecznoúci.

Sπ przyk≥ady tej destrukcji?
- No niestety tak. Nie bÍdÍ wymienia≥

nazwisk, ale powiem øe ma to miejsce.
Aczkolwiek zdecydowanπ wiÍkszoúÊ Rady
Powiatu stanowiπ ludzie ktÛrzy rozumie-
jπ problematykÍ samorzπdowπ i pracujπ
spokojnie dla rozwoju powiatu.

årodowiska ma≥ych miast majπ to
do siebie, øe jeúli jakaú zgrana grupa
robi spokojnie coú dobrego i ich noto-
wania idπ w gÛrÍ, pojawiajπ siÍ ludzie
zawistni, ktÛrzy usi≥ujπ miÍdzy nich
wbijaÊ kliny. Niech pan nie mÛwi, øe
Kolbuszowa jest wolna od tego?

cd. ze str. 7

cd. na str. 12
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Po dwÛch latach intensywnych prac w stolicy powiatu kolbuszowskiego oddany zosta≥ do uøytku piÍk-
ny i nowoczesny budynek administracyjny Starostwa. Powiatowe jednostki i instytucje dotychczas porozrzu-
cane w dziesiÍciu odleg≥ych od siebie zakπtkach miasta teraz znajdujπ siÍ w jednym miejscu, przy stacji PKS.
Nowy powiat kolbuszowski ma wreszcie swojπ siedzibÍ.

Starostwo ukoñczone
i po�wiêcone

Zgodnie z polskπ tradycjπ, w sobotÍ 6
wrzeúnia br. dokonano otwarcia i poúwiÍce-
nia, czyli oficjalnego oddania do uøytku
nowo zbudowanego budynku administracyj-
nego Starostwa Powiatowego w Kolbuszo-
wej. Chociaø budynek uøytkowany by≥ od
lutego br. to prace wykoÒczeniowe w nim i
wokÛ≥ niego trwa≥y do sierpnia.

Uroczystoúci rozpoczÍ≥a Msza úw. w
intencji mieszkaÒcÛw powiatu odprawiona
w koúciele farnym przez ks. bpa ordynariu-
sza Kazimierza GÛrnego, w asyúcie ks.
dziekana Kazimierza Szkaradka probosz-
cza parafii Cmolas, proboszcza parafii p.w.
Wszystkich åwiÍtych w Kolbuszowej ks.
Jana Guta, b. dziekana  ks. Stanis≥awa
WÛjcika, oraz proboszcza parafii Spie ks.
Stanis≥awa PÛ≥ch≥opka. W wyg≥oszonej
homilii bp ordynariusz ñ spoglπdajπc w stro-
nÍ parlamentarzystÛw i samorzπdowcÛw
wszystkich szczebli, oraz przedstawicieli
rÛønych w≥adz ñ nawiπza≥ m.in. do polityki,
jej znaczenia i sposobu uprawiania.

- Polityka jako sposÛb urzπdzania ca≥o-
úci jest jedna - zaznaczy≥ biskup. RÛøne sπ
natomiast metody jej uprawiania. Trzeba by
na politykÍ i na ludzi, ktÛrzy siÍ polityce
oddajπ patrzeÊ z szacunkiem i domagaÊ siÍ
kompetencji, opanowania, bezstronnoúci,
aby wyprowadzaÊ ze wszystkich dzia≥aÒ do-
bro wspÛlne. Prawdziwy polityk, wed≥ug
zasad chrzeúcijaÒskich winien zawsze szu-
kaÊ dobra wspÛlnego, zaangaøowania na
rzecz ca≥oúci a nie na rzecz jednego tylko cz≥o-

wieka, czy grupy, czy jakieú partii ñ powie-
dzia≥ z naciskiem biskup. ñ Obecnie obser-
wujemy w Polsce jak wielu skπdinπd uczci-
wych ludzi dba tylko o interesy swojej partii
i swojej jakieú grupy ludzi. I to powoduje
ciπg≥π s≥aboúÊ, øe jesteúmy ciπgle s≥abi. Wi-
dzieÊ dobro wspÛlne, widzieÊ dobro Ojczyzny
to umieÊ rezygnowaÊ z nieistotnych nieraz
spraw, umieÊ prowadziÊ dialog, umieÊ s≥u-
øyÊ. UmieÊ s≥uøyÊ! Serdecznie øyczÍ wam moi
drodzy bracia w starostwie, w gminach, ktÛ-

rzy podejmujecie s≥uøbÍ publicznπ byúcie
umieli s≥uøyÊ. Kochajcie zawsze PolskÍ, ko-
chajcie narÛd i starajcie siÍ s≥uøyÊ.

Dalej biskup zacytowa≥ jednego z kar-
dyna≥Ûw wietnamskich, ktÛry po wyjúciu z
wiÍzienia napisa≥ wiele na temat politykÛw,
w tym kilka b≥ogos≥awieÒstw:

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry ma g≥Íbokπ
úwiadomoúÊ swojej roli.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛrego osobo-
woúÊ sk≥ania do wierzenia mu.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry pracuje dla
wspÛlnego dobra a nie dla w≥asnego interesu.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry zachowuje
wiernie swojπ toøsamoúÊ.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry jest ürÛd≥em
jednoúci.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry jest zaanga-
øowany w realizacjÍ dobrych zmian.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry umie s≥u-
chaÊ.

B≥ogos≥wiony polityk, ktÛry siÍ nie boi.

Zaproszeni goúcie zbierajπ siÍ przed nowym budynkiem Starostwa.

Przedstawiciel RESBUD-u przekazuje noøyczki Przewodniczπcemu Rady. WstÍgÍ przecina Starosta.

cd. na str. 10
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Po Mszy úw. uczestnicy uroczystoúci ñ
gospodarze powiatu, pracownicy Starostwa,
zaproszeni goúcie, oraz mieszkaÒcy Kolbu-
szowej ñ zebrali siÍ przed budynkiem Staro-
stwa, gdzie odby≥a siÍ ceremonia jego otwar-
cia i poúwiÍcenia. Tam starosta Bogdan
Romaniuk wraz z paniπ sekretarz Eløbie-
tπ WrÛbel powitali zgromadzonych, po
czym poprosili o wys≥uchanie hymnu paÒ-
stwowego i przeciÍcie wstÍgi. W pierwszej
kolejnoúci wstÍgÍ przecina≥ J.E. ks. bp Ka-
zimierz GÛrny, po nim zas≥uøony dla reak-
tywowania powiatu rodak kolbuszowski
Marian Krzaklewski, wiceprezes firmy
ÑResbudî S.A. Zbigniew SerwaÒski, prze-
wodniczπcy Rady Powiatu pierwszej kaden-
cji Dariusz Büdzikot, przewodniczπcy
Rady Powiatu obecnej kadencji JÛzef Kar-
dyú, wicestarosta Waldemar Macheta i
jako ostatni starosta Bogdan Romaniuk. Po
przeciÍciu wstÍgi przewodniczπcy Rady Po-
wiatu wrÍczajπc symboliczne klucze do bu-
dynku staroúcie jako jego gospodarzowi i
zwierzchnikowi administracji zwrÛci≥ siÍ z
apelem ñ aby wszyscy ktÛrzy siÍ w tym bu-
dynku kiedykolwiek znajdπ byli obs≥ugiwa-
ni mile i prawid≥owo, bez wzglÍdu na wyzna-
nia czy przekonania polityczne, øeby zawsze
wszyscy pracujπcy w nim urzÍdnicy mieli
przekonanie, øe to oni sπ dla ludzi a nie od-
wrotnie... NastÍpnie starosta dokona≥ sym-
bolicznego otwarcia drzwi budynku, po czym
zwrÛci≥ siÍ do J. E . ks. biskupa w imieniu
w≥asnym, Rady Powiatu, Zarzπdu Powiatu,
pracownikÛw Starostwa i wszystkich zgro-
madzonych o poúwiÍcenie budynku, aby ñ
jak powiedzia≥ ñ nad wszystkimi, ktÛrzy tam
pracujπ czuwali Pan BÛg i Matka Boøa, i aby
udzielali im jakøe potrzebnego b≥ogos≥awieÒ-
stwa. W tym miejscu  bp ordynariusz doko-
na≥ ceremonii poúwiÍcenia.

Dalsza czÍúÊ uroczystoúci odby≥a siÍ
wewnπtrz budynku. Hejna≥ z wieøy Staro-
stwa rozpoczπ≥ XI uroczystπ sesjÍ Rady Po-
wiatu. W wielkiej sali konferencyjnej za-
siad≥o ponad dwieúcie osÛb. Byli wúrÛd
nich radni poprzedniej kadencji, wicesta-
rosta Jerzy Wilk i cz≥onkowie Zarzπdu,
oraz radni obecnej kadencji, Zarzπd, pra-
cownicy Starostwa i szefowie jednostek
podleg≥ych. Nie zabrak≥o w≥adz miasta
Kolbuszowa z przewodniczπcym Janem
Wiπckiem i burmistrzem Zbigniewem
Chmielowcem oraz przewodniczπcych
Rad i wÛjtÛw pozosta≥ych gmin powiatu.
SzczegÛlnymi goúÊmi byli dwaj zastÍpcy
starosty zaprzyjaünionego powiatu s≥o-
wackiego Levocza Juraj Faltin i Vladi-
mir Pekarczik. W sesji uczestniczyli
rÛwnieø tak znamienici goúcie jak wymie-
nieni wyøej ksiÍøa z biskupem ordynariu-
szem, senatorowie RP Janina Sagatow-
ska i Mieczys≥aw Janowski, pos≥owie
Halina Murias i Marek Jurek, wicewo-
jewoda Stanis≥aw D≥ugosz i wicemarsza-
≥ek Norbert Mastalerz. Obecni byli rÛw-
nieø wybitni Kolbuszowianie jak dr Ma-
rian Krzaklewski i prof.  Stanis≥aw
Droødø.

Uroczystπ sesjÍ otworzy≥ i prowadzi≥
przewodniczπcy Rady Powiatu JÛzef Kar-
dyú. Starosta Romanik, ktÛry jako pierw-
szy zabra≥ g≥os przedstawi≥ m. in. krÛtki
rys historyczny powiatu kolbuszowskiego,

cd. ze str. 9

Budynek poúwiÍca Biskup Ordynariusz.

Starosta przyjmuje dar od przedstawicieli s≥owackiego powiatu Levocza.

Prowadzπcy sesjÍ Przewodniczπcy Rady Powiatu w gronie najwaøniejszych goúci.
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Wyst¹pienie Starosty Kolbuszowskiego

oraz historiÍ budowy gmachu Starostwa.
Na koniec podziÍkowa≥ wszystkim tym
ktÛrzy przyczynili siÍ w jakikolwiek spo-
sÛb do powstania tej inwestycji. (Pe≥ny
tekst wystπpienia starosty z uwagi na za-
warte w nim interesujπce wiadomoúci z
historii powiatu i budowy starostwa za-
mieszczamy w formie odrÍbnego artyku-
≥u). Po staroúcie g≥os zabierali kolejno:
zastÍpca komendanta woj. policji Janusz
Ziobro, senator Janowski, pos≥anka Mu-
rias, wicewojewoda, wicemarsza≥ek, za-
stÍpca prednosty Faltin - ktÛry to przeka-
za≥ na rÍce starosty dar w postaci kopii
rzeüby mistrza Paw≥a z Levoczy (ucznia
Wita Stwosza) przedstawiajπcej popiersie
úw. Jakuba. Po nim g≥os zabierali: pose≥
Jurek, Marian Krzaklewski, by≥y prze-
wodniczπcy Rady Powiatu Büdzikot, bp or-
dynariusz Kazimierz GÛrny i przewodni-
czπcy Rady Miejskiej Wiπcek - ktÛry jako
dar od samorzπdu miejskiego przekaza≥
starostwu obraz namalowany przez Jani-
nÍ OøÛg ñ Czarnowskπ, przedstawiajπcy
koúciÛ≥ w Kolbuszowej.

Po wystπpieniach goúci i wzniesieniu
lampki szampana przewodniczπcy Rady
podziÍkowa≥ wszystkim za udzia≥ w uro-
czystoúci i zaprosi≥ do zwiedzania budyn-
ku Starostwa. Zwiedzajπcy mieli moøli-
woúÊ nabycia wydanej specjalnie na tÍ

okolicznoúÊ ksiπøki pt. Silva Rerum po-
wiatu kolbuszowskiego. Pomys≥odawca
i redaktor wydania Wies≥aw Walat zebra≥
i zamieúci≥ na 88 stronicach ponad dwa-
dzieúcia artyku≥Ûw rÛønych autorÛw, za-

wierajπcych podstawowe informacje o po-
wiecie. Czegoú takiego jeszcze nie by≥o.
KsiπøkÍ moøna nabyÊ w Starostwie.

Benedykt Popek
ZdjÍcia. Stanis≥aw Nagaú

Jego Ekscelencjo KsiÍøe Biskupie,
Szanowni ksiÍøa Dziekani i Proboszczowie
Panie, Panowie Senatorowie,
Panie, Panowie Parlamentarzyúci,
Panie Wojewodo
Panie Marsza≥ku,
Szanowni PaÒstwo!

W art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 1
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czytamy:
ÑJednostki samorzπdu terytorialnego majπ
osobowoúÊ prawnπ. Przys≥uguje im prawo
w≥asnoúci i inne prawa majπtkowe. Zadania
publiczne s≥uøπce zaspokajaniu potrzeb
wspÛlnoty samorzπdowej sπ wykonywane
przez jednostkÍ samorzπdu terytorialnego
jako zadania w≥asne.î Powo≥ujπc siÍ na w/w
zapisy Konstytucji z dumπ pragnÍ podkreúliÊ,
øe powiat kolbuszowski godnie wpisuje siÍ w
treúÊ tych zapisÛw.

Ekscelencjo, Szanowni PaÒstwo! DzieÒ
dzisiejszy 6 wrzeúnia 2003 r. jest dniem nie-
zwykle uroczystym, bo oto po 2 latach budo-
wy juø na trwa≥e oddajemy do uøytku miesz-
kaÒcom powiatu nowy budynek ñ siedzibÍ
Starostwa, pod ktÛry kamieÒ wÍgielny prze-
bywajπc w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.
poúwiÍci≥ Papieø Jan Pawe≥ II, zaú otwarcia
i poúwiÍcenia budynku w dniu 06.09.2003 r.
dokona≥ Jego Ekscelencja Biskup Ordyna-
riusz Kazimierz GÛrny. W tym miejscu pra-
gnÍ zacytowaÊ s≥owa pierwszego z rodu Po-
lakÛw, ktÛry tak pisze: ÑCzujÍ siÍ odpowie-
dzialny za to wielkie, wspÛlne dziedzictwo,

ktÛremu na imiÍ Polska. To imiÍ nas wszyst-
kich okreúla. To imiÍ nas wszystkich zobo-
wiπzuje. To imiÍ nas wszystkich kosztuje...
To co kosztuje, w≥aúnie stanowi wartoúÊ. Nie
pragnijmy takiej Polski, ktÛra by nas nic nie
kosztowa≥a. Natomiast czuwajmy przy
wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzic-
two pokoleÒ starajπc siÍ wzbogaciÊ to dzie-
dzictwo. NarÛd zaú jest przede wszystkim bo-
gaty ludümi. Bogaty cz≥owiekiem. Bogaty
m≥odzieøπ. Bogaty kaødym, ktÛry czuwa w
imiÍ prawdy, ona bowiem nadaje kszta≥t mi-
≥oúci.î

Korzystajπc z tak podnios≥ej chwili pra-
gnÍ PaÒstwu przypomnieÊ kilka wydarzeÒ,
ktÛre kreúlπ rys historyczny powiatu.

Po pierwszym rozbiorze Polski nasz re-
gion przeszed≥ pod panowanie Austrii. Pod-
czas pierwszego podzia≥u administracyjnego
Galicji w≥πczono go do cyrku≥u pilünieÒskie-
go, a po jego likwidacji w 1782 r. zachodnia
czÍúÊ z Kolbuszowπ znalaz≥a siÍ w cyrkule
tarnowskim, natomiast czeúÊ wschodnia (z
Weryniπ) w rzeszowskim. Cyrku≥y zarzπdza-
ne by≥y przez StarostÛw podleg≥ych guber-
nium we Lwowie. Jesieniπ 1855 r. po zmia-
nach polityczno ustrojowych w Austrii cyrku-
≥y przekszta≥cono w okrÍgi i podzielono na
nowe jednostki terytorialne tzw. powiaty.
Siedzibπ jednego z powiatÛw w okrÍgu tar-
nowskim zosta≥a wÛwczas Kolbuszowa. W
tym samym czasie utworzono w okrÍgu rze-
szowskim powiat z siedzibπ w Soko≥owie. Oba

powiaty utrzyma≥y siÍ do roku 1867, w ktÛ-
rym to utworzono w wyniku kolejnej juø re-
organizacji starostwo powiatowe w Kolbuszo-
wej, w≥πczajπc powiat soko≥owski. Po wybu-
chu II Wojny åwiatowej i utworzeniu 26 paü-
dziernika 1939 r. generalnej Guberni, oku-
pant niemiecki dokona≥ nowego podzia≥u te-
rytorialnego w wyniku ktÛrego po≥udniowo ñ
wschodnia czeúÊ powiatu kolbuszowskiego
znalaz≥a siÍ w okrÍgu rzeszowskim. Nato-
miast 2/3 powiatu po wysiedleniu ludnoúci
wy≥πczono spod administracji cywilnej i prze-
kazano w zarzπd Komendantom trzech poli-
gonÛw wojskowych i SS.  Powiat przywrÛco-
no dopiero po zakoÒczeniu zadaÒ wojennych
w sierpniu 1944 r. zaú 1975 r. dokonano ad-
ministracyjnej likwidacji powiatu kolbuszow-
skiego.  Jednak nie na d≥ugo. Prze≥om lat 80-
tych i 90-tych wywo≥a≥y burzliwe dyskusje na
temat poøπdanej wizji ≥adu spo≥eczno-poli-
tycznego naszego kraju. Mimo braku zgodno-
úci co do wielu zasadniczych kwestii ustrojo-
wych w elitach politycznych, od poczπtku
panowa≥a zgoda co do koniecznoúci przepro-
wadzenia reformy administracji publicznej,
a zw≥aszcza stworzenia samorzπdu teryto-
rialnego. Kwestia jego utworzenia i konsty-
tucyjnego umocowania by≥a podnoszona juø
w trakcie obrad okrπg≥ego sto≥u (w protokole
koÒcowym grupy roboczej do spraw samorzπ-
du terytorialnego zapisano, øe zapewnienie
tego prawa nie bÍdzie moøliwe bez uprzed-
miotowienia spo≥ecznoúci lokalnych, co ozna-
cza, øe samorzπd terytorialny musi staÊ siÍ
podmiotem w≥adzy publicznej). I tak w okre-
sie sprawowania rzπdÛw przez gabinet Jerze-

WúrÛd wielu zaproszonych na sesjÍ goúci , radni ubieg≥ej oraz obecnej kadencji.

 Bogdana Romaniuka podczas otwarcia
XI uroczystej sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

cd. na str. 12
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go Buzka 1 stycznia 1999 r. zgodnie z nowym
podzia≥em administracyjnym Rzeczpospolitej
Polskiej, powiaty wrÛci≥y do øycia spo≥eczne-
go i ostatecznie utworzono w kraju 308 po-
wiatÛw i 65 miast na prawach powiatu. Jed-
nym z nich jest powiat kolbuszowski, ktÛry
zajmuje powierzchnie 774 km2 z liczbπ miesz-
kaÒcÛw ok. 62 tys. osÛb. Siedzibπ w≥adz po-
wiatowych jest miasto Kolbuszowa. Ponad
85% mieszkaÒcÛw stanowi spo≥ecznoúÊ wiej-
ska, jest powiatem o profilu rolniczym, posia-
dajπcym ogromne walory turystyczne. Po≥o-
øony jest w úrodkowej czÍúci kotliny sando-
mierskiej i obejmuje 2/3 obszaru p≥askowyøu
kolbuszowskiego. Powiat kolbuszowski gra-
niczy z powiatami: mieleckim, tarnobrze-
skim, stalowowolskim, ropczycko ñ sÍdzi-
szowskim, niøaÒskim oraz rzeszowskim. W
jego sk≥ad wchodzi 6 gmin: Miasto i Gmina
Kolbuszowa, oraz gminy wiejskie ñ Cmolas,
Dzikowiec, Majdan KrÛlewski, Niwiska, Ra-
niøÛw. Struktura administracyjna powiatu
obejmuje nadto 54 so≥ectwa oraz 51 miejsco-
woúci.

Od samego poczπtku dzia≥ania struktur
powiatowych wy≥oni≥ siÍ problem, gdzie nowo
powsta≥e starostwo bÍdzie funkcjonowaÊ.
Brakowa≥o bowiem odpowiednich lokali.
WynajÍte ostatecznie, porozrzucane po mie-
úcie, nie przystosowane lokale w duøym stop-
niu utrudnia≥y prace urzÍdu jak i dostÍp do
niego. Bardzo szybko Zarzπd Powiatu podjπ≥
decyzjÍ o budowie w≥asnej siedziby staro-
stwa z dogodnπ lokalizacjπ dla mieszkaÒ-
cÛw (okolice dworca PKS). I Rada Powia-
tu w tej sprawie podjÍ≥a uchwa≥Í 6 marca
1999 r. w ktÛrej czytamy: ÑPodejmuje siÍ
decyzje o przygotowaniu i realizacji inwe-
stycji powiatowej pod nazwπ: Budowa bu-
dynku administracyjnego starostwa Po-
wiatowego. Wykonanie planuje siÍ na
okres od 1999 r. do 2004 r.î

 Do prac zwiπzanych z budowπ bu-
dynku Starostwa przystπpiono energicz-

nie i zlecono w wyniku przetargu prace
projektowe firmie P.U.H. ÑPROHAMATî
S.C. z Rzeszowa. G≥Ûwnym projektantem
by≥ architekt W≥adys≥aw S≥aby. Zaú w
wyniku kolejnego przetargu realizatorem
ca≥oúci przedsiÍwziÍcia by≥a rzeszowska
firma RESBUD S.A., ktÛra zrealizowa≥a
ten obiekt w okresie od sierpnia 2001 roku
do czerwca 2003 roku. Kierownikiem bu-
dowy by≥ Marek Skop. NadzÛr nad reali-
zacjπ ze strony inwestora prowadzi≥ inø.
Stanis≥aw Malinowski. Budynek podpiw-
niczony na ca≥ej powierzchni posiada od 2
do 5 kondygnacji, jego powierzchnia uøyt-
kowa wynosi 2 828 m2, a kubatura 11 800
m3. WewnÍtrzny parking przewidziany
jest dla 76 pojazdÛw samochodowych, od
strony ulic dojazdowych sπ jeszcze dwa
parkingi po 5 miejsc dla osÛb niepe≥no-
sprawnych. Budynek wyposaøony jest w
windÍ, przy g≥Ûwnym wejúciu do budynku
wmurowane zosta≥y dwie tablice pamiπt-
kowe. Jedna o treúci: ÑKamieÒ wÍgielny
pod budynek Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej wmurowani A.D. 19 marzec
2001 r. i druga ÑOjciec åwiÍty Jan Pawe≥
II przebywajπc w Sandomierzu 12 czerw-
ca 1999 r. poúwiÍci≥ kamieÒ wÍgielny pod
budynek Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej i pob≥ogos≥awi≥ mieszkaÒcom po-
wiatu. Na szczycie segmentu B zosta≥
umieszczony elektroniczny zegar z kuran-
tem wykonany w firmie REK ze Szczecina.
Sygna≥ czasu przekazywany jest drogπ sa-
telitarnπ.

KoÒczπc pragnÍ serdecznie po-
dziÍkowaÊ tym wszystkim, ktÛrzy
przyczynili siÍ w jakikolwiek sposÛb
do powstania tej inwestycji. I tak
dziÍkujÍ: Bogu, Papieøowi Janowi
Paw≥owi II za poúwiÍcenie kamienia
wÍgielnego, KsiÍdzu Biskupowi Ordy-
nariuszowi Kazimierzowi GÛrnemu
za poúwiÍcenie nowego Starostwa,
KsiÍdzu Biskupowi Sufraganowi

Wyst¹pienie starosty...
cd. ze str. 11

Edwardowi Bia≥og≥owskiemu za
wmurowanie kamienia wÍgielnego,
Radzie Powiatu ubieg≥ej kadencji na
czele z Przewodniczπcym ñ Dariu-
szem Büdzikotem, Zarzπdowi ubieg≥ej
kadencji na czele ze Starostπ Zbignie-
wem Lenartem, Radzie Powiatu obec-
nej kadencji na czele z Przewodniczπ-
cym JÛzefem Kardysiem, Zarzπdowi
obecnej kadencji, Radzie Miasta i
Gminy oraz Zarzπdowi na czele z bur-
mistrzem Chmielowcem za przekaza-
nie dzia≥ki pod budynek Starostwa,
pani Skarbnik Ma≥gorzacie Letniow-
skiej, Pani Sekretarz Eløbiecie WrÛ-
bel, pracownikom starostwa i podle-
g≥ych jednostek. W sposÛb szczegÛlny
chcia≥bym podziÍkowaÊ by≥emu Wice-
staroúcie, a obecnemu WÛjtowi Gminy
Majdan KrÛlewski Jerzemu Wilkowi,
ktÛry ca≥ym sercem przyk≥ada≥ siÍ do
tej inwestycji. Z nie mniejszym zaan-
gaøowaniem prowadzi≥ jπ inø. Stani-
s≥aw Malinowski, za co rÛwnieø dziÍ-
kujÍ. Wreszcie sk≥adam ogromne po-
dziÍkowania projektantowi, firmie
PROHAMAT na czele z inø. W≥adys≥a-
wem S≥abym i wykonawcy firmie
RESBUD na czele Prezesem Zarzπdu
Markiem Pawlikiem, ktÛra dobrze i w
tak szybkim tempie upora≥a siÍ z tπ
inwestycjπ.

Szanowni PaÒstwo, mam úwiado-
moúÊ, øe jako pierwszy gospodarz tego
budynku zobowiπzany jestem do tego, by
na co dzieÒ o niego dbaÊ i szanowaÊ. Obie-
cujÍ. ObiecujÍ rÛwnieø, øe bÍdzie on s≥uøy≥
jak najlepiej naszym mieszkaÒcom i posta-
ramy siÍ, by kaøda nawet najmniejsza
sprawa za≥atwiona by≥a w≥aúciwie.

ñ Sk≥ama≥bym w tym momencie panie
redaktorze gdybym stwierdzi≥, øe takich
prÛb nie ma. One by≥y, sπ i na pewno bÍdπ.
Tak naprawdÍ, starosta i ja mamy za sobπ
wiele doúwiadczeÒ i podobne dzia≥ania sπ
dla nas od razu czytelne.

Moøe jednak pomÛwimy o przyjem-
niejszych sprawach.

ñ Czy  mam opowiedzieÊ jakiú pikant-
ny dowcip...?

No nie. Nie moøemy gorszyÊ czytelni-
kÛw naszej gazety. Na najbliøszej sesji
musia≥by siÍ pan przed radnymi opozy-
cji z tego t≥umaczyÊ. Niech pan powie
lepiej gdzie pan spÍdzi≥ urlop?

ñ W maju mia≥em konieczny wyjazd do
StanÛw Zjednoczonych. Razem z øonπ i
dwiema cÛreczkami przebywaliúmy w Ke-
netiket. A w Polsce, przebywaliúmy przez
d≥ugi weekend z burmistrzem Chmielow-

cem ñ z ktÛrym od lat ≥πczπ mnie dobre sto-
sunki koleøeÒskie ñ razem z rodzinami w
Zakopanem.

 No to spotka≥o siÍ dwÛch smakoszy
whisky...

ñ Zadziwiajπco szczegÛ≥owe informa-
cje. Faktycznie, jeøeli mia≥bym siÍ opowia-
daÊ za jakimú trunkiem to whisky jest jed-
nak dla mnie the best ...

Czego w imieniu czytelnikÛw ÑPrze-
glπduî øyczyÊ panu wicestaroúcie?

- MyúlÍ, øe przede wszystkim zdro-
wia... to warunkuje osiπgniecie sukcesÛw.
Trzeba naprawdÍ duøo zdrowia w tym co
robimy i w jakim tempie pracujemy.

A co wicestarosta chce øyczyÊ czytel-
nikom?

- Øyczy≥bym przede wszystkim tego,
øeby wszyscy ludzie ktÛrzy zostali zmiana-
mi systemowymi w kraju w jakiú sposÛb
dotkniÍci, wszyscy ludzie skrzywdzeni, wy-

korzystywani, bez pracy, odnaleüli siÍ w
tych trudnych czasach, øeby by≥o dla nich
wiÍcej moøliwoúci  pracy na terenie powia-
tu i øeby mogli wiÍcej zarabiaÊ. A oprÛcz
tego, øyczÍ tego samego co sobie bym øy-
czy≥, przede wszystkim zdrowia.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.

Wspólnie odpowiadamy za powiat...
cd. ze str. 8

Waldemar Macheta, ur. 1962
r. w miejscowoúci Do≥hobyczÛw
(woj. lubelskie), wykszta≥cenie
wyøsze ñ politolog. W Kolbuszo-
wej mieszka od 1988 r., øonaty,
øona Eløbieta rodowita Kolbu-
szowianka, dwoje dzieci ñ Joasia
i Ola. Radny Rady Powiatu obec-
nej kadencji z listy ÑPowiatowa
WiÍü Gospodarczaî, w dn. 10
grudnia 2002 r. wybrany na wi-
cestarostÍ powiatu kolbuszow-
skiego.

Relacje z sesji
Relacje z X i XII sesji Rady Powia-

tu zamieúcimy w nastÍpnym - paü-
dziernikowym numerze "Przeglπdu".

(red.)
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Dariusza BŸdzikota
przewodniczπcego Rady Powiatu pierwszej kadencji,

obecnie cz≥onka Zarzπdu Powiatu w Kolbuszowej.

nnnn nTrzy pytania do...

Wzniesienie tego piÍknego budynku
Starostwa Powiatowego to miÍdzy inny-
mi i pana zas≥uga. Jako przewodniczπcy
Rady Powiatu od poczπtku kadencji
robi≥ pan wszystko, øeby go wybudowaÊ.

- Kiedy zaczynaliúmy poprzedniπ ka-
dencjÍ okaza≥o siÍ, øe nie ma budynku Sta-
rostwa. Administracja UrzÍdu Rejonowego
mieúci≥a siÍ w starych, ciasnych pokoikach
wynajmowanych za s≥onπ op≥atπ u SpÛ≥-
dzielni ÑP≥ugî. Brakowa≥o odpowiedniego
pomieszczenia do odbywania sesji, konfe-
rencji, rÛønego rodzaju szkoleÒ, narad.
Mimo øe Kolbuszowa przygotowujπc siÍ do
objÍcia funkcji miasta powiatowego obiecy-
wa≥a taki budynek, potem jakoú to siÍ roz-
wia≥o. Nie ma co wracaÊ do historii. Samo-
rzπdowcy historiÍ muszπ tworzyÊ. Szybko
zauwaøyliúmy jak ludzie z terenu powiatu,
ktÛrzy zaczÍli KolbuszowÍ coraz czÍúciej
odwiedzaÊ, b≥πdzili po ca≥ym mieúcie, øeby
cokolwiek za≥atwiÊ. Mam na myúli zwyk≥ych
ludzi. Marzy≥o mi siÍ sprowadzenie tych
wszystkich urzÍdÛw do jednego miejsca,
gdzie ≥atwo i szybko, za jednym razem moø-
na by by≥o wszystko za≥atwiÊ. Z lokalizacjπ
teø by≥y trudnoúci. Tutaj trzeba chyliÊ czo≥o
wicestaroúcie Ûwczesnemu Jurkowi Wilkowi
z Majdanu. On pilotujπc tπ inwestycjÍ z ra-
mienia Zarzπdu Powiatu nie tylko znalaz≥
odpowiednie miejsce, ale doprowadzi≥ do
szybkiego wzniesienia murÛw. ZarÛwno on
jak i ja nigdy nie mieliúmy wπtpliwoúci, øe
taki budynek powinien powstaÊ w Kolbuszo-
wej. Na poczπtku ten budynek wydawa≥ siÍ
przeogromny, teraz jak widaÊ jest w sam raz.

Czy ten budynek, juø wykoÒczony i
uøytkowany spe≥ni≥ paÒskie oczekiwania?

- Z perspektywy przewodniczπcego
Rady, obecnie cz≥onka Zarzπdu, majπc za
sobπ wszelkie doúwiadczenia z okresu kon-
tynuowania tej wielkiej jak na nasz powiat
inwestycji mogÍ stwierdziÊ, øe ryzyko siÍ
powiod≥o. Cieszy mnie, øe nawet tym najbar-
dziej krytycznym wobec budowy mieszkaÒ-
com Kolbuszowej budynek zaczyna siÍ do-
brze kojarzyÊ. ZarÛwno sami Kolbuszowia-
nie, jak i przyjeødøajπcy do Kolbuszowej
mieszkaÒcy gmin majπ wreszcie wszystko w
jednym miejscu. Chcπc coú za≥atwiÊ oszczÍ-
dzajπ teraz duøo czasu i zdrowia. MieszkaÒ-
cy powiatu i nie tylko, mogπ przyjechaÊ au-
tobusem PKS i nie oddalajπc siÍ od stacji
mogπ za≥atwiÊ praktycznie wszystko. Kilka
dni temu spotka≥em znajomych, ktÛrzy po
zaparkowaniu samochodu na niezat≥oczo-
nym parkingu Starostwa, po wejúciu do bu-
dynku w jednym pomieszczeniu zostawili
dziecko, ktÛre by≥o badane przez pracowni-
kÛw Poradni, natomiast sami poszli za≥a-
twiaÊ sprawy geodezyjne i budowlane. W
miÍdzyczasie wymienili prawo jazdy i zare-

Warto by³o zaryzykowaæ...
jestrowali samochÛd, nie wychodzπc z bu-
dynku. Sπ tam rÛwnieø biura wielu organi-
zacji spo≥ecznych m.in. emerytÛw i renci-
stÛw, stowarzyszenia niepe≥nosprawnych,
kombatantÛw, øo≥nierzy Armii Krajowej,
Izby Rolniczej i so≥tysÛw. Jest piÍkna sala
konferencyjna ñ aula, ktÛra s≥uøy wszyst-
kim, ktÛrzy chcπ s≥uøyÊ spo≥eczeÒstwu po-
wiatu. Uczestnicy konferencji, spotkaÒ,
szkoleÒ juø za nied≥ugo  bÍdπ mogli zejúÊ na
dÛ≥ i zjeúÊ obiad lub inny posi≥ek. Wiele po-
mieszczeÒ jest wydzierøawionych. Robimy
wszystko, øeby ten budynek zarabia≥ na sie-
bie. Dla mnie jednak najwaøniejsze jest to,
øe to nie jest budynek urzÍdnikÛw. W tym
budynku urzÍdnicy maja s≥uøyÊ mieszkaÒ-
com powiatu. MyúlÍ, øe oni tak to rozumie-
jπ. O ile jeszcze sπ tacy, ktÛrzy nie rozumiπ
to na pewno pod tym Zarzπdem zrozumiπ.

Z Pana wypowiedzi wynika, øe war-
to by≥o podjπÊ ten wielki wysi≥ek budowy.

- Warto by≥o. Ja bym jeszcze chcia≥
wrÛciÊ do poprzedniej kadencji, kiedy w
okresie tych przedwyborczych utarczek
chciano niejako jednym pociπgniÍciem zaciπ-
gnπÊ olbrzymi kredyt na budowÍ. Biorπc
wtedy tak wielki kredyt ciÍøko by by≥o my-
úleÊ nawet o jakichú innych inwestycjach,
chociaøby na drogach powiatowych. Wtedy
znalaz≥a siÍ mocna grupa radnych, ktÛra
zaryzykowa≥a konflikty z innπ grupπ. CzÍúÊ
mieszkaÒcÛw powiatu moøe nawet nie wie-
dzia≥a o co faktycznie chodzi, podejrzewajπc
jakiú niecne podteksty. Natomiast tu chodzi-
≥o przede wszystkim o to, øeby skoÒczyÊ ten
olbrzymi budynek za jak najmniejsze pie-
niπdze, nie zamykajπc sobie jednoczeúnie
drogi do wchodzenia w rÛøne programy unij-
ne, co teraz czynimy jako Zarzπd. Aktualnie
sπ przygotowywane trzy projekty na trzy

drogi powiatowe, gdzie jeúli siÍ uda to w 50%
bÍdπ dofinansowane przez SAPARD. Gdyby-
úmy wziÍli ten olbrzymi kredyt to tych úrod-
kÛw z Unii nie uda≥oby siÍ pozyskaÊ. Teraz
przy kaødym budøecie myúlelibyúmy jak tu
znaleüÊ úrodki na sp≥atÍ tego kredytu. Ma-
jπc starostÍ Romaniuka i wicestarostÍ Ma-
chetÍ jestem spokojny o to, øe nie tylko znaj-
dπ siÍ úrodki na sp≥atÍ znacznie mniejszego
kredytu, ale rÛwnieø realizacjÍ tych trzech
projektÛw SAPARD-u, a nawet przygotowa-
nie innych projektÛw. Jako przewodniczπ-
cy Rady ubieg≥ej kadencji dziÍkujÍ tym
radnym, ktÛrzy opowiedzieli siÍ za bu-
dowπ starostwa i juø wtedy ten wariant
obecny ( z mniejszym kredytem) reali-
zowali. Pomijajπc czasem nawet swoje
gminne interesy postawili na to aby ten
budynek stanπ≥. DziÍkujÍ im za to, øe
nie bali siÍ. NiektÛrzy za swoje postawy
moralne zap≥acili duøπ cenÍ, jak np.
Marek Bryk, i aktualnie dalej sπ szarga-
ni jak chociaøby doktor Mieczys≥aw
Maziarz. DziÍkujÍ wszystkim by≥ym
radnym, nie waøne do jakich opcji siÍ
zaliczali, za wszelkie prace w≥oøone w
budynek Starostwa. GratulujÍ im upo-
ru, ktÛry czasem nie zna kompromisÛw.

Rozmawia≥ Marcin Mazur

Nowy rok w szko³ach
powiatowych

Pierwszego wrzeúnia w trzech
szko≥ach powiatowych ñ Liceum OgÛl-
nokszta≥cπcym im. Janka Bytnara, Ze-
spole SzkÛ≥ Technicznych im. Bohate-
rÛw Wrzeúnia i Zespole SzkÛ≥ Agrotech-
niczno ñ Ekonomicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej, oraz Centrum
Kszta≥cenia Praktycznego (dawnych
warsztatach szkolnych) rozpoczπ≥ siÍ
nowy rok szkolny. Ilu kszta≥ci siÍ w
nich uczniÛw i ilu pracuje z nimi na-
uczycieli, co uczyniono aby polepszyÊ

im warunki lokalowe? Odpowiedzi na
te pytania udzieli≥a nam pani Bogus≥a-
wa Bryk ñ kierownika Biura Obs≥ugi
Jednostek Samorzπdu Powiatowego.

LICEUM OG”LNOKSZTA£C•CE
W roku szkolnym 2003/2004 naukÍ po-

bieraÊ bÍdzie tutaj 651 uczniÛw w 20 oddzia-
≥ach, w tym 431 dziewczπt i 221 ch≥opcÛw.

Od 01.09.2003 r. szko≥π kieruje dyrek-
tor Wanda JasiÒska a pomaga jej wicedy-

cd. na str. 14
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rektor  Adam Kozubal. W szkole zatrud-
nionych jest 45 nauczycieli, w tym 37 pe≥no-
zatrudnionych (w tym 1 dyrektor, 1 wicedy-
rektor, 1 bibliotekarz, 1 uzupe≥niajπcy etat
w innej szkole),   oraz 7 nauczycieli niepe≥-
nozatrudnionych.

W szkole odbywaÊ siÍ bÍdπ zajÍcia dy-
daktyczne obowiπzkowe i pozalekcyjne w
ogÛlnej liczbie 605 tygodniowo, z tego na za-
jÍcia pozalekcyjne (kÛ≥ka przedmiotowe)
przeznaczono 16 godzin.

Niestety nie przeprowadzono remontÛw
w czasie ferii letnich, dlatego mimo          roz-
poczÍcia nauki prace remontowe trwajπ, a ich
koniec zapowiada siÍ dopiero  w styczniu
2004 r. W chwili obecnej wyremontowano
pokÛj nauczycielski, w ktÛrym wymieniono
rury wod-kan. (cieknπce od dobrych dwÛch
lat) i zniszczony, zgni≥y od mokra parkiet.
PokÛj nauczycielski zosta≥ wymalowany i
po≥oøono w nim nowπ wyk≥adzinÍ pod≥ogowπ.

NastÍpnie wyremontowano i odnowio-
no pomieszczenie, do ktÛrego przeniesiono
sekretariat szko≥y, tak by sta≥ siÍ on jej wi-
zytÛwkπ i by ≥atwiej moøna by≥o do niego
trafiÊ. Ponadto odnowiono pomieszczenia
dla w≥adz szkolnych. W najbliøszym czasie
bÍdπ remontowane ≥azienki i ubikacje szkol-
ne. W chwili obecnej wystπpiliúmy do ME-
NiS z wnioskiem o dofinansowanie remon-
tu ≥azienek. Dlatego planujemy remont
wszystkich sanitariatÛw szkolnych. RÛw-
nieø przymierzamy siÍ do II etapu wymia-
ny stolarki okiennej. Budynek szko≥y jest
tak zaniedbany, øe cokolwiek by w nim nie
zrobi≥, to i tak jest za ma≥o w stosunku do
potrzeb.

ZESP”£ SZK”£ TECHNICZNYCH
W roku szkolnym 2003/2004 kszta≥ciÊ

siÍ tu bÍdzie 807 uczniÛw w 28 oddzia≥ach,
z tego: 366 uczniÛw w 12  oddzia≥ach lice-
Ûw (LZ ñ 2, LP- 9), 287 uczniÛw w 11 od-
dzia≥ach technikÛw (TM ñ4. TD ñ 4, TZ ñ 3),
154 uczniÛw w 5 oddzia≥ach szko≥y zawodo-
wej.

Dyrektorem szko≥y jest Edward Ma-
zur, a wicedyrektorem Marian MargaÒski.

Obecnie  w szkole zatrudnionych jest
45 nauczycieli pe≥nozatrudnionych ( w tym
1 dyrektor, 1 wicedyrektor, 2 bibliotekarzy,
1 wychowawca úwietlicy) i 7 nauczycieli
niepe≥nozatrudnionych a w przeliczeniu na
pe≥ne etaty  wynosi to 3,67.

W okresie wakacji wyremontowano
dach na budynku szko≥y, wymalowano sale
lekcyjne i korytarze. U≥oøono p≥ytki gryso-
we na korytarzu i przygotowano klasopra-
cowniÍ, w ktÛrej znajdowaÊ siÍ bÍdzie nowa
pracownia komputerowa (wymieniono in-
stalacjÍ elektrycznπ, doprowadzono ≥πcze
internetowe, wymalowano úciany oraz u≥o-
øono wyk≥adzinÍ pod≥ogowπ).

Obecnie przygotowuje siÍ dokumenta-
cjÍ dotyczπcπ remontu sali gimnastycznej.
Remont bÍdzie polega≥ na: wybudowaniu
dachu na budynki, w ktÛrym znajduje siÍ
sala gimnastyczna wraz z ociepleniem stro-
pu, dociepleniu úcian i wykonaniu nowej
elewacji zewnÍtrznej, wykonaniu nowych
ciπgÛw wentylacyjnych, malowaniu sufitu
úcian, wymianie oúwietlenia i konserwacji
parkietu. Planuje siÍ rÛwnieø remont ≥azie-
nek i sanitariatÛw znajdujπcych siÍ przy

sali gimnastycznej, a takøe remont urzπ-
dzeÒ gimnastycznych.

CENTRUM KSZTA£CENIA
PRAKTYCZNEGO

Uczniami tej  jednostki oúwiatowej sπ
uczniowie ZST w Kolbuszowej , ktÛrzy na
praktycznπ naukÍ zawodu przychodzπ tutaj.

Dyrektorem jednostki jest Ireneusz
Kogut a pomaga mu wicedyrektor Roman
Rauch.

W placÛwce zatrudnionych jest 17 pe≥-
nozatrudnionych nauczycieli praktycznej
nauki zawodu oraz 8 nauczycieli niepe≥no-
zatrudnionych (5,86 etatu), 1 nauczyciel pe≥-
nozatrudniony przebywa na urlopie dla po-
ratowania zdrowia.

Obecnie na budynku warsztatÛw szkol-
nych trwajπ prace konserwatorskie polega-
jπce na lepikowaniu i k≥adzeniu nowej papy.
Poniewaø juø z doúwiadczenia wiemy, øe
taka konserwacja nie pomoøe, staramy siÍ
o úrodki finansowe na wykonanie nowego
dachu na tych budynkach. Trwa przygoto-
wanie dokumentacji projektowej. W okresie
wakacji dokonano rozbiÛrki komina kot≥ow-
ni wÍglowej. Zniszczenie komina by≥o tak
znaczne, øe grozi≥o katastrofπ budowlanπ.

ZESP”£ SZK”£ AGROTECHNICZNO
- EKONOMICZNYCH

W roku szkolnym 2003/2004 w szkole
tej bÍdzie siÍ uczyÊ 393 uczniÛw w 16 oddzia-
≥ach.

193 uczniÛw kszta≥ciÊ siÍ bÍdzie w rÛø-
nego typu technikach (rolnicze, øywienia i
gospodarstwa domowego, agrobiznesu), 165

bÍdzie uczniami liceÛw (agrobiznesu, profi-
lowanych), 35 bÍdzie uczniami szko≥y zawo-
dowej.

Dyrektorem szko≥y jest Tadeusz Ku-
biú, wicedyrektorem Barbara Oúliz≥o. W
szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli pe≥-
nozatrudnionych (w tym 1 dyrektor, 1 wi-
cedyrektor, 1 bibliotekarz, 1 wychowawca in-
ternatu, 1 na urlopie wychowawczym, 2 na
urlopie dla poratowania zdrowia), oraz 7 na-
uczycieli niepe≥nozatrudnionych (3,57 etatu).

Sπ jeszcze nie obsadzone stanowiska
nauczycieli ñ matematyki 13 godz. tygodnio-
wo, praktycznej nauki zawodu  46 godz. tygo-
dniowo, psychologii ñ 2 godziny tygodniowo.

W okresie wakacji w szkole przeprowa-
dzono malowanie sal lekcyjnych, wykonano
remont dachu na kot≥owni i budynku szkol-
nym oraz uzupe≥niono ubytki w elewacji ze-
wnÍtrznej budynku szkolnego. W chwili
obecnej  planuje siÍ wyburzenie komina ko-
t≥owni wÍglowej oraz podobnie jak w ZST w
Kolbuszowej do koÒca br. wykonamy remont
sali gimnastycznej polegajπcy na zmianie
pokrycia dachowego, dociepleniu stropu i
úcian zewnÍtrznych wraz z wykonaniem ele-
wacji.  Ponadto planuje siÍ wykonanie no-
wych ciπgÛw wentylacyjnych, malowanie
úcian i sufitu, wymianÍ instalacji elektrycz-
nej i oúwietlenia sali a takøe remont i kon-
serwacjÍ parkietu. Remont ten bÍdzie finan-
sowany w 50 % ze úrodkÛw budøetowych
Powiatu Kolbuszowskiego i w 50 % ze úrod-
kÛw 1 % rezerwy celowej subwencji oúwia-
towej MENiS na rok 2003.

(tk)

Nowoczesne kot≥ownie olejo-
wo ñ gazowe ogrzewajπce budyn-
ki Zespo≥u SzkÛ≥ Technicznych i
Centrum Kszta≥cenia Praktycz-
nego w Kolbuszowej, oraz Zespo-
≥u SzkÛ≥ Agrotechniczno ñ Ekono-
micznych w Weryni zastπpi≥y de-
finitywnie stare, wys≥uøone, za-
truwajπce úrodowisko kot≥ownie
wÍglowe. Pozosta≥e po nich dwa
wysokie ceglane kominy od d≥uø-
szego czasu sta≥y bezuøyteczne.

- Stan techniczny 35 letniego, wyso-
kiego na 25 metrÛw komina by≥ na tyle
z≥y, øe przy wiÍkszym wietrze grozi≥ zawa-
leniem i do tego jeszcze zdewastowaniem
znajdujπcej siÍ przy nim stacji energe-
tycznej úredniego napiÍcia, w skutek cze-
go znaczna liczba mieszkaÒcÛw Kolbu-
szowej mog≥a byÊ pozbawiona prπdu ñ
powiedzia≥ nam dyrektor ZST Edward
Mazur, ktÛry wraz z dyrektorem CKP
Ireneuszem Kogutem interweniowali
w tej sprawie u w≥adz Starostwa.

Interwencje przynios≥y skutek. Od
poniedzia≥ku 21 lipca br. prywatny wy-
konawca dysponujπc odpowiednimi
sprzÍtami i doúwiadczeniem rozpoczπ≥
rozbiÛrkÍ zagraøajπcych bezpieczeÒstwu
kominÛw.

Znikaj¹ kominy

(tk)
Poczπtek rozbiÛrki. Fot. M. Baran
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Z dniem 16 sierpnia 2003 r., rozkazem
Podkarpackiego Komendanta WojewÛdz-
kiego Policji w Rzeszowie nadinsp, JÛzefa
Jedynaka, na stanowisko Komendanta Po-
wiatowego Policji w Kolbuszowej mianowa-
ny zosta≥ m≥. insp. mgr Franciszek Ryb-
czyÒski.

W naszej jednostce Pan Komendant
rozpoczπ≥ pracÍ 18 sierpnia br. W skromnej
uroczystoúci powitania udzia≥ wziÍli : Za-
stÍpca Podkarpackiego Komendanta Woje-
wÛdzkiego Policji w Rzeszowie m≥.insp. Ja-
nusz Ziobro, przewodniczπcy Rady Powiatu
JÛzef Kardyú, Starosta Kolbuszowski Bog-
dan Romaniuk oraz Wicestarosta  Walde-
mar Macheta, burmistrz Zbigniew Chmielo-
wiec, wÛjtowie: Krzysztof Klecha, Eugeniusz
Galek, Jerzy Wilk i Jan Niemczyk, Proku-
rator Rejonowy  Jolanta Dzimiera-Darte
oraz Komendant Powiatowy PaÒstwowej
Straøy Poøarnej w Kolbuszowej m≥. bryg.
JÛzef Halat.

Po odczytaniu rozkazu o mianowaniu,
sylwetkÍ nowego komendanta kolbuszowskiej
Policji przedstawi≥ m≥. insp. Janusz Ziobro.

 M≥. insp.. Franciszek RybczyÒski jest
absolwentem Wydzia≥u Prawa i Administra-
cji UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie.

Powitanie nowego
Komendanta Powiatowego

Policji w Kolbuszowej
Pracuje w Policji od 1977 r., poczπtkowo w
pionie dochodzeniowo ñ úledczym KWP, a od
1991 r. ñ na stanowiskach kierowniczych ñ
w Komendach Rejonowych Policji w Ropczy-
cach i  Kolbuszowej. W 1998 r. wrÛci≥ do
KWP w Rzeszowie, gdzie pracowa≥ w In-
spektoracie Komendanta WojewÛdzkiego
Policji, zaú w 2002 r. Podkarpacki Komen-
dant WojewÛdzki Policji w Rzeszowie mia-
nowa≥ go na stanowisko Komendanta Po-
wiatowego Policji w £aÒcucie. Z dniem 16
sierpnia 2003 r. rozkazem nadinsp. JÛzefa
Jedynaka  zosta≥ mianowany na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Kolbu-
szowej.

Wiele ciep≥ych s≥Ûw i deklaracji kon-
kretnej wspÛ≥pracy na rzecz poprawy bez-
pieczeÒstwa mieszkaÒcÛw naszego powiatu
pad≥o ze strony przedstawicieli w≥adz samo-
rzπdowych.

 M≥. insp. Franciszek RybczyÒski za-
pewni≥, øe postara siÍ nie zawieúÊ zaufania,
jakim obdarzyli go kolbuszowscy samorzπ-
dowcy, opiniujπc pozytywnie jego kandyda-
turÍ na stanowisko komendanta powiatowe-
go Policji. Przypomnia≥, øe zdπøy≥ czÍúciowo
poznaÊ problemy, z jakimi majπ do czynie-
nia miejscowi policjanci, bowiem 6 lat temu

pe≥ni≥ s≥uøbÍ w  naszej jednostce, na stano-
wisku zastÍpcy komendanta. Obecnie, zdo-
byte w ciπgu ponad dwudziestopiÍcioletniej
s≥uøby doúwiadczenie zawodowe bÍdzie wy-
korzystywa≥ jak najlepiej, w trosce o poczu-
cie bezpieczeÒstwa mieszkaÒcÛw powiatu
kolbuszowskiego. Policjanci Komendy Po-
wiatowej Policji w Kolbuszowej od lat osiπ-
gajπ jedne z najlepszych wynikÛw wykryw-
czych w wojewÛdztwie i m≥. insp. Franciszek
RybczyÒski chcia≥by, aby pod jego kierow-
nictwem jednostka nadal by≥a wzorem dla
innych komend podkarpackich.

Opracowa≥a
 nadkom. Ewa SÍczkowska

Juø od paüdziernika br. w budynku Starostwa czynne bÍdzie biuro Stowarzyszenia So≥tysÛw Wo-
jewÛdztwa Podkarpackiego ko≥a powiatowego w Kolbuszowej.

So³tysi organizuj¹ biuro
powiatowe

W biurze tym, w wyznaczonym dniu bÍdπ
pe≥niÊ dyøury poszczegÛlni cz≥onkowie Zarzπdu
ko≥a powiatowego (Zarzπd liczy 7 cz≥onkÛw repre-
zentujπcych gminy powiatu oraz miasto). Biuro ma
s≥uøyÊ do za≥atwiania bieøπcych spraw zwiπzanych
z dzia≥alnoúciπ stowarzyszenia, w tym m.in. posie-
dzeÒ Zarzπdu ko≥a, rÛønego rodzaju spotkaÒ, ze-
braÒ i szkoleÒ.

Organizowaniem biura zajmuje siÍ prezes
ko≥a powiatowego SSWP Jan BaÒkowski, so≥tys
wsi Werynia. ñ DziÍki pomocy naszych starostÛw,
poprzez to nasze  biuro jako so≥tysi bÍdziemy mo-
gli lepiej i bliøej wspÛ≥pracowaÊ ze Starostwem, sa-
morzπdem powiatowym oraz miejskim, samorzπ-
dami gminnymi i wiejskimi, bÍdziemy mieÊ rÛw-
nieø lepszy kontakt z instytucjami i organizacjami
dzia≥ajπcymi na rzecz rolnictwa ñ powiedzia≥ nam
prezes BaÒkowski.

InformacjÍ o otwarciu biura, oraz o dniach i
godzinach w jakich bÍdzie czynne zamieúcimy w
nastÍpnym numerze gazety.

Dotychczas w budynku Starostwa swoje siedzi-
by majπ takie organizacje jak Podkarpacka Izba
Rolnicza, WojewÛdzki Inspektorat Ochrony i Nasien-
nictwa, Polski Zwiπzek EmerytÛw, RencistÛw i Inwa-
lidÛw, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe≥no-
sprawnym, Zwiπzek Øo≥nierzy Armii Krajowej.

(BP)

Tablica na budynek Starostwa jest juø gotowa. Organizatorzy biura, od lewej:  Prezes wojewÛdzki
SSWP Stanis≥aw Lawera, prezes powiatowy Jan BaÒkowski, starosta powiatu Bogdan Roma-
niuk, pracownik biura SSWP. Fot. B. Popek

SPROSTOWANIE
W artykule pt. "Zjazd so≥tysÛw"  (PK nr

123, s. 16) imiÍ autora zdjÍÊ powinno brzmieÊ:
Henryk Sondej, nie Antoni.

Fotografa p. Henryka Sondeja z Werynii,
oraz CzytelnikÛw przepraszamy.

(red.)
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DziÍkujemy
W zwiπzku z reaktywacjπ oúrod-

ka meblarstwa artystycznego MEBLI
KOLBUSZOWSKICH od 1-12 wrze-
únia 2003r. Powiatowe Centrum Kul-
tury goúci≥o prof. IrenÍ  SwaczynÍ
wraz z 17-stoma studentami z wy-
dzia≥u Konserwacji Drewna Zabytko-
wego SGGW w Warszawie.

Dyrektor Centrum Kultury sk≥ada
serdeczne podziÍkowania pracownikom
A.Leniowskiej, £. Poborcy a takøe wszyst-
kim zaangaøowanym w przyjÍcie  oraz ìw
organizacje spotkania na terenie powia-
tu: Zarzπdowi Powiatu Burmistrzom Mia-
sta i Gminy Zbigniewowi Chmielowcowi
i Janowi Zubie. Zarzπdowi Towarzystwa
im. Goslara w tym Andrzejowi JagodziÒ-
skiemu,  Jackowi Bardanowi oraz Cen-
trum Wspierania PrzedsiÍbiorczoúci Bar-
barze Kardyú oraz  PaÒstwu W.i J. Ko-
z≥owskim .Dyrektorowi Centrum Kszta≥-
cenia Praktycznego Ireneuszowi Koguto-
wi, Romanowi Rauch i Zbigniewowi Bo-
rowskiemu, Dyrektorowi Zespo≥u SzkÛ≥
Agrotechniczno-Ekonomicznych Tade-
uszowi Kubisiowi i pracownikom, a tak-

øe w szczegÛlnoúci: ks. Dziekanowi Kazi-
mierzowi Szkaradkowi i ks. Tadeuszowi
Kukulskiemu z parafii PorÍby Dymarskie
za przyjÍcie i oprowadzenie po zabytko-
wych koúcio≥ach, oraz Dyrektorowi Wito-
wi Karolowi WÛjtowiczowi Muzeum Za-
mek w £aÒcucie.

Do podziÍkowaÒ za mi≥e przyjÍcie w
Kolbuszowej do≥πcza siÍ prof. dr hab. Ire-
na Szwaczyna i mgr Katarzyna KwieciÒ-
ska.

Powiatowe  Centrum Kultury

Warunki przyjÍcia do Stowarzyszenia
TwÛrcÛw Ludowych:
1) Zadeklarowanie woli wstπpienia poprzez

wype≥nienie deklaracji.
2) Pozytywna opinia Sekcji Sztuki Ludo-

wej, ktÛra ocenia:
5/10 reprezentatywnych prac, ktÛre

naleøy nades≥aÊ do oceny, ich zgodnoúÊ z
tradycjπ regionu, poziom artystyczny wyko-
nanych dzie≥, itp.- w przypadku kandydatÛw
z dziedziny sztuki ludowej; - 30/60 wierszy
lub 10/20 utworÛw prozatorskich ñ

Czekamy na twórców ...

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

Policja poszukuje kierowcy samocho-
du Fiat 126p, pod ktÛry w dniu 1 wrze-
únia na ul. ObroÒcÛw Pokoju w Kolbuszo-
wej wpad≥ 8-letni ch≥opiec. MÍøczyzna od-
jecha≥ z miejsca zdarzenia przed przyby-
ciem grupy dochodzeniowej, gdy rannym
dzieckiem zajπ≥ siÍ lekarz. Zeznania kie-
rowcy sπ waøne dla ustalenia przyczyn i
przebiegu wypadku.

Prosimy o kontakt osobisty ñ do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej
Pl. Wolnoúci 1 lub telefoniczny- tel. 22-
75-330, 22-75-310, 22-71-717 lub 997.

Poczπtkiem wrzeúnia na terenie nasze-
go powiatu znÛw pojawili siÍ Ñz≥odzieje
szkolnych komputerÛwî. 1 wrzeúnia oko≥o
godz. 3.00 w≥amali siÍ do Szko≥y Podstawo-
wej w Przy≥Íku, zaú nastÍpnej nocy ñ do
Szko≥y Podstawowej w Wilczej Woli ñ Spie.
Kolejne w≥amanie mia≥o miejsce w nocy z 4/
5 wrzeúnia ñ do Szko≥y Podstawowej w Do-
matkowie. Sprawcy interesowali siÍ g≥Ûwnie
salami komputerowymi. Skradli podzespo≥y
jednostek centralnych komputerÛw, ktÛrych
≥πczna wartoúÊ wynios≥a oko≥o 22 900 z≥otych.

Z takimi kradzieøami mamy do czynie-
nia coraz czÍúciej w naszym powiecie. Przy-
noszπ znaczne straty finansowe w skrom-
nych budøetach szkÛ≥. Trudne do oszacowa-
nia szkody ponoszπ teø nasze dzieci, ktÛre

APEL  POLICJI
nie mogπ w ograbionych placÛwkach odby-
waÊ takich zajÍÊ z informatyki, jakich ocze-
kujπ uczniowie i ich rodzice. Zabezpieczenia
techniczne nie zawsze okazujπ siÍ skutecz-
ne.

Policja zwraca siÍ z apelem do miesz-
kaÒcÛw powiatu kolbuszowskiego o pomoc.
Prosimy o zwracanie uwagi na obce osoby,
ktÛrych zachowanie wskazuje na to, øe pro-
wadzπ rozpoznanie przestÍpcze lub pojazdy
spoza naszego powiatu znajdujπce siÍ w po-
bliøu szkÛ≥, w czasie kiedy nie ma zajÍÊ lek-
cyjnych.

Jeúli cokolwiek wzbudzi PaÒstwa po-
dejrzenia ñ proszÍ dzwoniÊ na PolicjÍ ñ tel.
22-71-717, 22-75-310 lub 997 (czynne ca≥π
dobÍ).

Wykonywanie intarsji w Centrum Kszta≥cenia Praktycznego.

Powiatowe Centrum Kultury proponuje PaÒstwu moøliwoúÊ
przystπpienia do Stowarzyszenia TwÛrcÛw Ludowych.

w przypadku kandydatÛw z dziedziny lite-
ratury ludowej.

- dorobek twÛrczy (udzia≥ w konkursach,
wystawach, spotkaniach, publikacje
itp.) ñ ksera

- dyplomÛw naleøy do≥πczyÊ do deklara-
cji, jeøeli kandydat bra≥ udzia≥ w im-
prezach kulturalnych.

3) Ponadto poøπdana jest opinia muzeum
regionalnego, okrÍgowego lub opinia
prezesa oddzia≥u STL.

4) Kandydat nie powinien posiadaÊ spe-

cjalistycznego wykszta≥cenia, a jego
twÛrczoúÊ powinna byÊ zwiπzana ze
úrodowiskiem wiejskim. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Sekcji Sztuki Ludo-
wej, oficjalnego przyjÍcia dokonuje
Zarzπd G≥Ûwny STL.

Bliøsze informacje w Powiatowym
Centrum Kultury w Kolbuszowej ul.11-Li-
stopada 10 pokÛj 414 oraz pod numerem
telefonu (17) 22 80 492.

W biurze dostÍpna jest ankieta zg≥o-
szeniowa.

Powiatowe Centrum Kultury

KOMUNIKAT
POLICJI
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1984 r. we w≥asnym domu razem z øonπ i
synami rozpoczynali prywatny biznes pro-
wadzπc kawiarniÍ, pÛüniej ma≥e sklepy, a od
czasu przeobraøeÒ gospodarczo - politycz-
nych na wiÍkszπ skalÍ powiÍkszajπ firmÍ.
Obecnie firma ORZECH i OREX to
Z.P.O.W., sieÊ sklepÛw samoobs≥ugowych
oraz hurtownia, w ktÛrych pracuje oko≥o 300
osÛb, co roku zwiÍkszajπc zatrudnienie. Na
poczπtku dzia≥alnoúci  w 1996 r. ORZECH
przetwarza≥ 1 mln s≥oi rocznie, obecnie 7,5
mln. s≥oi. Eksportuje swoje wyroby do 5 kra-
jÛw: USA, Niemcy, Szwecja, S≥owacja i Izra-
el. Jak powiedzia≥ pan Orzech korzenie han-
dlowe rodu OrzechÛw to juø czwarte pokole-
nie, dziadek pana Stefana przed wojnπ pro-
wadzi≥ ma≥y handel, Tato przez 40 lat pro-
wadzi≥ sklep we w≥asnym domu, a obecnie
synowie idπ w tym kierunku.

Po poúwiÍceniu goúcie zwiedzili zak≥ad
i przyglπdali siÍ produkcji, ktÛra w tym dniu
szczegÛlnie nabra≥a wydüwiÍku, gdyø zmo-
dernizowana hala i nowoczesne maszyny
przedstawia≥y tπ nowoczesnπ PolskÍ, ktÛra
jest w Europie. Jak nadmieni≥ Prezes
Z.P.O.W. ORZECH Wac≥aw Orzech  to dziÍ-
ki zdyscyplinowanej za≥odze firma wciπø
rozwija siÍ.

W drugiej czÍúci uroczystoúci, w obiek-
tach stadionu sportowego zacni goúcie w
swoich wystπpieniach podkreúlali  szczegÛl-
ne znaczenie firmy ORZECH jako zak≥adu
potrzebnego dla rolnictwa g≥Ûwnie w woj.
podkarpackim, gdzie rolnictwo wraz z taki-
mi zak≥adami majπ szansÍ. A øe 2 wrzeúnia
by≥y rÛwnieø imieniny seniora Stefana, øy-
czono dla firmy i solenizanta wiele sukcesÛw
i rozwoju firmy.

Na zakoÒczenie przy posi≥ku dla wy-
rÛøniajπcych siÍ kontrahentÛw firmy wrÍ-
czone zosta≥y rzeczowe upominki.

(sch)

ORZECH ju¿ w Europie
Drugiego wrzeúnia br. nastπpi≥o uro-

czyste poúwiÍcenie i oddanie do uøytku no-
woczesnej, zmodernizowanej  hali produk-
cyjnej przystosowanej do wymogÛw Unii
Europejskiej ZPOW ORZECH. W uroczysto-
úci wziÍ≥o udzia≥ oko≥o 150 goúci. PoúwiÍce-
nia hali dokona≥ ks. bp Edward Bia≥og≥ow-
ski w asyúcie ks. dziek. Kazimierza Szkarad-
ka, ks. prob. Jana Guta oraz ks. Tadeusza
WÛjcickiego proboszcza parafii KamieÒ.

Uroczystego przeciÍcia wstÍgi dokona-
li: senator dr Mieczys≥aw Janowski, senator
Grzegorz Lato, marsza≥ek woj. podkarpac-
kiego Leszek Deptu≥a, przedstawiciel woje-
wody dyr. Wydz. Rolnictwa UrzÍdu Woje-
wÛdzkiego Stanis≥aw Homa oraz dyr. Stani-
s≥aw Dubas z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji  Rolnictwa. Obecni rÛwnieø
byli pos≥owie: Halina Murias, Krystyna

SkowroÒska, Ryszard KÍdra, Tadeusz
Urban, Adam Woú. OprÛcz wymienionych
na uroczystoúÊ przyby≥o wiele znanych osÛb
z woj. podkarpackiego wúrÛd nich gen. Fry-
deryk Czekaj - komendant garnizonu Rze-
szÛw, prof.dr Stanis≥aw Sosnowski - rektor
Wyøszej Szko≥y Inøynieryjno-Ekonomicznej
w Ropczycach, p≥k Andrzej Sitko-komen-
dant WKU Mielec, burmistrz Leøajska  -
Tadeusz TrÍbacz, Andrzej SzczepaÒski dyr.
Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie , Irene-
usz Drzewiecki prezes Agencji MARR w
Mielcu ,  w≥adze powiatu kolbuszowskiego z
przewodniczπcym Rady Powiatu JÛzefem
Kardysiem i starostπ Bogdanem Romaniu-
kiem, w≥adze Miasta i Gminy Kolbuszowa z
przewodniczπcym Rady Miejskiej Janem
Wiπckiem i burmistrzem MiG Zbigniewem
Chmielowcem, wÛjtowie gmin z pow. kolbu-

szowskiego, szefowie
s≥uøb i urzÍdÛw kol-
buszowskich. W uro-
czystoúci wziÍli rÛw-
nieø udzia≥ dyrekto-
rzy bankÛw z Rze-
szowa i Kolbuszowej
oraz prezesi Gmin-
nych SpÛ≥dzielni
woj. podkarpackie-
go, a przede wszyst-
kim zarzπd i za≥oga
firmy ORZECH.

Zacnych goúci
powita≥ senior firmy
ORZECH Stefan
Orzech, ktÛry przed-
stawi≥ historiÍ firmy
rodzinnej, gdzie od

ÑKierowanie i koordynacja dzia≥aÒ
obrony cywilnej podczas prowadzenia akcji
ratunkowych w przypadku wystπpienia
nadzwyczajnych zagroøeÒ ludzi i úrodowi-
ska naturalnego, wywo≥anych si≥ami przy-
rody i innymi katastrofami lub bioterrory-
zmemî ñ taki temat nosi≥y gminne Êwicze-
nia zgrywajπce obrony cywilnej Szefa OC
Gminy Niwiska, przeprowadzone  w dniu 27
czerwca bieøπcego roku. ∆wiczenia obserwo-
wali: przedstawiciel   wojewody Stanis≥aw
RadaczyÒski, wicestarosta Waldemar Ma-
cheta, komendant PSP JÛzef Halat. £πcznie
w Êwiczeniach wziÍ≥o udzia≥ 60 osÛb.

Scenariusz ÊwiczeÒ oparto na kilku
sytuacjach noszπcych znamiona stanu klÍ-
ski øywio≥owej, do ktÛrych dosz≥o na terenie
Gminy Niwiska. W godzinach nocnych z 26/
27 czerwca br. nad miejscowoúciami Lesz-
cze, Niwiska, Siedlanka przesz≥a gwa≥tow-
na burza        z wy≥adowaniami atmosferycz-
nymi  i silnym wiatrem dochodzπcym  w
porywach do 105km/h. W wyniku przejúcia
zjawiska atmosferycznego  kilkadziesiπt
rodzin zosta≥o pozbawionych energii elek-
trycznej i ≥πcznoúci przewodowej. W miejsco-
woúci Leszcze kilkanaúcie budynkÛw miesz-

ÆWICZENIA OC GMINY NIWISKA
kalnych  zosta≥o powaønie uszkodzonych
(zerwane pokrycia dachowe). Powsta≥y
zniszczenia w drzewostanie lasÛw paÒstwo-
wych i prywatnych w miejscowoúciach Lesz-
cze i Niwiska. Poøar kompleksu leúnego w
miejscowoúci TrzeúÒ-Grobla stwarza zagro-
øenie dla gospodarstw domowych.  W godzi-
nach rannych do Oúrodka Zdrowia w Niwi-
skach zg≥o-
si≥o siÍ kilka
osÛb z nastÍ-
p u j π c y m i
ob jawami :
t r u d n o ú c i
w po≥ykaniu
i mowie, nie-
ostre i (lub)
p o d w Û j n e
w i d z e n i e ,
opadanie po-
wiek, os≥a-
bienie zaci-
s k a n i a
szczÍk ñ
o p a d a n i e
øuchwy, sy-

metryczne zstÍpujπce os≥abienie si≥y miÍ-
úniowej. Tego samego dnia konserwator ujÍcia
wody pitnej w Przy≥Íku poinformowa≥ o znale-
zieniu otwartej paczki z bia≥ym proszkiem. Pro-
szek by≥ rozsypany wokÛ≥ zbiornika na wodÍ.

Scenariusz podzielono na dwie czÍúci:
teoretycznπ i praktycznπ. W pierwszej cz≥on-
kowie Gminnego Zespo≥u Reagowania wy-
pracowali szczegÛ≥owe sposoby przywrÛce-
nia funkcjonowania obiektÛw uøytecznoúci

cd. na str. 18
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publicznej (ujÍcia wody pitnej w Niwiskach
i Przy≥Íku), ≥πcznoúci, dostaw wody dla
mieszkaÒcÛw, udroønienia szlakÛw komuni-
kacyjnych, zahamowaniu rozwoju zagroøe-
nia epidemiologicznego, zabezpieczenia
miejsc tymczasowego zakwaterowania dla
poszkodowanej ludnoúci, organizacji poda-
wania preparatÛw jodowych, przekazania
szczegÛ≥owych informacji w zakresie moøli-
woúci korzystania z wody  dostarczanej
beczkowozami i pobieranej z prywatnych
studni kopanych.

W drugiej czÍúci zosta≥y przeprowadzo-
ne dwa epizody praktyczne: pierwszy epizod
ñreglamentacja i organizacja dowozu wody

Dwudziesta pielgrzymka pani Heleny
Miesiπc sierpieÒ zapisa≥ siÍ mocno w

polskiej historii i tradycji. W sierpniu wiele
drÛg naszego kraju prowadzi pielgrzymÛw do
CzÍstochowej, na Jasnπ GÛrÍ, przed cudowny
obraz Matki Boskiej CzÍstochowskiej. Idπ piel-
grzymi starzy i m≥odzi, zdrowi i chorzy aby
uprosiÊ ≥aski dla siebie lub dla innych. Niosπ
swoje intencje. Modlπ siÍ, úpiewajπ i wÍdrujπ.

Jednym z takich pielgrzymÛw, ktÛry
mimo swojego podesz≥ego wieku rok w rok,
regularnie wÍdruje do JasnogÛrskiej Matki
Boskiej CzÍstochwskiej jest pani Helena Bal
z Huty Komorowskiej. Jest najstarszπ osobπ
z kilkudziesiÍcioosobowej grupy pielgrzymÛw
wyruszajπcych z Majdanu KrÛlewskiego do
Stalowej Woli. Stamtπd w grupie Wincentego
Kad≥ubka idzie dziewiÍÊ dni do CzÍstochowej.
W tym roku, w dniach od 4 do 12 sierpnia od-
by≥a swojπ dwudziestπ ñ jubileuszowπ pieszπ
pielgrzymkÍ. Pani Helena, cÛrka Marii i Jana
BalÛw, rolnikÛw z Huty Komorowskiej urodzi-
≥a siÍ w styczniu 1923 roku. PoboønoúÊ wynio-
s≥a z domu rodzinnego. Mimo ukoÒczonych
swoich 80 lat nadal jest pe≥na energii, weso-
≥a, øywio≥owa, pomaga w gospodarstwie, co-
dziennie uczestniczy we Mszy úwiÍtej. Modli

siÍ o zdrowie dla swojego bliskiego krajana
kardyna≥a Koz≥owieckiego, oraz Ojca åwiÍtego.

ñ Gdy idÍ nie narzekam, nie myúlÍ o
domu bo jestem zajÍta modlitwπ ñ mÛwi z
uúmiechem pani Helena. ñ Mile wspominam
kaødπ odbytπ pielgrzymkÍ, chociaø w tym roku
od tego wielkiego upa≥u, od gorπcego asfaltu
dosta≥am odciskÛw. Taka pielgrzymka to jest
coú wspania≥ego. Jak cz≥owiek idzie i siÍ mo-
dli to nawet jak coú dolega to nie boli. Jak mi
Bozia da zdrowie to w nastÍpnym roku teø bym
chcia≥a iúÊ... Mam za co dziÍkowaÊ Matce Bo-
øej, mam jπ o co prosiÊ. ZachÍcam do pielgrzy-
mowania z ca≥ego serca. NaprawdÍ warto ñ do-
daje pani Helena.

Z okazji swojej jubileuszowej dwudziestej
pielgrzymki nasza krajanka otrzyma≥a pa-
miπtkowy medal z wizerunkiem Matki Boskiej
CzÍstochowskiej, oraz øyczenia od ks. bpa
Edwarda Frankowskiego z proúbπ o dotrwa-
nie przynajmniej do 25-letniego jubileuszu.
My ze strony redakcji ÑPrzeglπdu Kolbuszow-
skiegoî, znajπc temperament pani Heleny øy-
czymy jej 30-letniego jubileuszu pielgrzymo-
wania na Jasnπ GÛrÍ.

pitnej mieszkaÒcom pozbawionych moøliwo-
úci korzystania z publicznej sieci wodociπgo-
wej przy uøyciu przewoünego zbiornika wod-
nego           o pojemnoúci 1700 l, drugi epizod
ñ organizacja dzia≥aÒ ratowniczych majπ-
cych na celu gaszenie poøaru kompleksu
lasÛw iglastych rozprzestrzeniajπcego siÍ w
kierunku zabudowaÒ mieszkalnych. Szef
OC Gminy Niwiska do prowadzenia akcji
ratunkowej zadysponowa≥ JednostkÍ Ra-
towniczo-Gaúniczπ PSP Kolbuszowa oraz
OSP Niwiska i Siedlanka. W celu wsparcia
dzia≥aÒ do pomocy ewakuacji zagroøonych
dwÛch gospodarstw wraz z dobytkiem (by-
d≥o, koÒ, úwinie, kaczki, kury) wezwano for-
macjÍ obrony cywilnej ñ druøynÍ poøarowπ.

W omÛwieniu ÊwiczeÒ  stwierdzono, øe
osiπgniÍto przyjÍte na wstÍpie cele, ktÛrymi
by≥y: przygotowanie zespo≥u opiniodawczo-
doradczego wÛjta Gminy i podleg≥ych s≥uøb
gminnych do wykonywania zadaÒ w przy-
padku wystπpienia zagroøeÒ, doskonalenie
wspÛ≥dzia≥ania organÛw i si≥ dzia≥ajπcych na
terenie gminy  (obrony cywilnej, ochotniczej
straøy poøarnej, policji, s≥uøby zdrowia) w
prowadzeniu akcji ratunkowej, wypracowa-
nie jednolitych zasad obiegu informacji
wúrÛd organÛw decyzyjnych  i sposobÛw
alarmowania ludnoúci o zagroøeniach,
sprawdzenie stopnia przygotowania si≥ obro-
ny cywilnej  do wsparcia dzia≥aÒ ratowni-
czych profesjonalnych s≥uøb.

Pozdrowienia i øyczenia od bpa Frankowskiego.

Pani Helena Bal z pamiπtkowym medalem.
Fot. B. Popek

Benedykt Popek

Spo≥eczna Szko≥a
Muzyczna I stopnia

w Kolbuszowej
 Spo≥eczna Szko≥a Muzyczna I

stopnia w Kolbuszowej kontynuuje
ponad czterdziestoletnie tradycje
ogniska muzycznego w pracy na
rzecz rozwoju kulturalnego Kolbu-
szowej poprzez nauczanie gry na in-
strumentach muzycznych.

Wychodzπc naprzeciw oczekiwaniom
rodzicÛw Spo≥eczna Szko≥a Muzyczna I st. w
Kolbuszowej proponuje bardzo szerokie
moøliwoúci rozwoju talentÛw muzycznych
dzieci i m≥odzieøy z terenu Kolbuszowej i
ca≥ego naszego powiatu za umiarkowanπ od-
p≥atnoúciπ za naukÍ (maksymalnie 130z≥
miesiÍcznie).ZajÍcia lekcyjne prowadziÊ
bÍdπ doúwiadczeni i bardzo dobrze wyszko-
leni pedagodzy (w wiÍkszoúci z tytu≥ami
magistra sztuki) zaliczani do najlepszych
pedagogÛw w regionie.

 Uczniowie mogπ uczyÊ siÍ na nastÍpu-
jπcych instrumentach takich jak: fortepian,
skrzypce, gitara, gitara basowa, keyboard,
perkusja, flet, klarnet, saksofon, trπbka,
wiolonczela, akordeon.

M≥odzi muzycy oprÛcz gry na instru-
mentach uczestniczπ w zajÍciach z teorii
muzyki i chÛrze szkolnym , majπ moøliwoúÊ
prezentacji swoich umiejÍtnoúci na licznych
koncertach szkolnych i úrodowiskowych,
mogπ braÊ udzia≥ w konkursach i przeglπ-
dach regionalnych i ogÛlnopolskich.

Na zakoÒczenie kaødej klasy uczniowie
otrzymujπ úwiadectwa promocyjne a na za-
koÒczenie ca≥ego cyklu kszta≥cenia úwiadec-
two ukoÒczenia szko≥y.

W dalszej kolejnoúci uczniowie mogπ
kontynuowaÊ naukÍ w szko≥ach muzycznych
II st. uzyskujπc tytu≥ muzyka zawodowego.

Zapisy do klasy pierwszej lub po spe≥-
nieniu wymogÛw kwalifikacyjnych do klasy
programowo wyøszej np: drugiej lub trzeciej
Spo≥ecznej Szko≥y Muzycznej pierwszego
stopnia w Kolbuszowej prowadzone sπ co-
dziennie w siedzibie szko≥y  w Kolbuszowej
przy ul.J.Bytnara 3 lub telefonicznie pod nu-
merem 2272-923 do koÒca wrzeúnia b.r.

mgr Aleksandra Niezgoda

cd. ze str. 17

(rot)
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz

Wincenty i Febronia pobrali siÍ, jak pisze Teodor ØychliÒski
w 1827r. zamieszkali w pa≥acu we wsi Krzywe Jezioro, po≥oøone na
po≥udniowych kresach Rzeczypospolitej.

Niegdyú te ziemie naleøa≥y do Polski. Na tych bezdroønych
terenach wiedli øycie nasi bohaterowie. Tymczasem 29 listopada
1830r. m≥odzi oficerowie w KrÛlestwie Polskim wywo≥ali powstanie
antyrosyjskie, zwane pÛüniej listopadowym.

WiadomoúÊ o tym dotar≥a na Wo≥yÒ, Podole i KijowszczyznÍ
w po≥owie grudnia tegoø roku. Szlachta na tych terenach, szczegÛl-
nie úrednia i drobna posiada≥a wÛwczas silne poczucie jednoúci z
braÊmi z nad Wis≥y i pragnÍ≥a przy≥πczenia swoich ziem do KrÛle-
stwa Polskiego, ale øy≥a wúrÛd paÒszczyünianych ruskich i ukra-
iÒskich ch≥opÛw wrogo nastawionych do polskiej szlachty.Szlachta
ta chcia≥a przystπpiÊ do powstania ale jej si≥a w porÛwnaniu z ro-
syjskπ potÍgπ by≥a øadna.

G≥Ûwnym organizatorem ruchu powstaÒczego na Podolu i Ki-
jowszczyünie zosta≥ Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz. Nie
mia≥ on jednak odwagi zostaÊ dowÛdcπ tworzπcych siÍ tam szlachec-
kich szwadronÛw jazdy i stanπÊ do boju na ich czele.

cdn.

Halina DudziÒska

Zarys dziejÛw wsi  jako t≥o do historii powstania i dzia≥alnoúci
szko≥y w Kolbuszowej Dolnej

Tereny obecnej Kolbuszowej, Kolbuszo-
wej Dolnej, Kolbuszowej GÛrnej i Weryni we-
sz≥y na widowniÍ historycznπ na poczπtku XVI
w. jako czÍúÊ wielkiego feudalnego majπtku
ziemskiego hrabiÛw Tarnowskich z Tarnowa,
majπcego swoje centrum w Rzochowie pod
Mielcem. Obszary te w tym czasie by≥y prawie
niezaludnione.

W≥aúciciele ziemscy zak≥adali na nas≥o-
necznionych, ,dogodnych miejscach folwarki.
Przy tych folwarkach gromadzili siÍ ludzie po-
trzebni tam do pracy i w ten sposÛb powstawa-
≥y wsie. Najwczeúniej na terenie Ûwczesnej
Kolbuszowej (jeszcze wsi) powsta≥a osada na
terenie obecnej Kolbuszowej GÛrnej. Ta czÍúÊ
wsi leøa≥a i leøy rzeczywiúcie na wzniesieniu -
stπd nazwa ÑGÛraî. Przep≥ywa≥a i przep≥ywa
przez niπ ma≥a rzeczka z po≥udnia na pÛ≥noc,
ktÛra wpada  juø w niøszym terenie do kolbu-
szowskiego Nilu. I p≥ynie dalej Nil na pÛ≥noc
ÑDo≥emî,  a ko≥o dwÛch wysch≥ych juø dzisiaj
stawÛw, gdzie zaczyna≥a siÍ niegdyú Kolbuszo-
wa Dolna. Dawniej te miejscowoúci stanowi≥y
ca≥oúÊ. Stanis≥aw hrabia Tarnowski w pierw-
szej po≥owie XVI w. na po≥udniowym skrawku
kolbuszowskiego ÑDo≥uî w pobliøu stawÛw wy-
budowa≥ folwark zwany pÛüniej ÑPodsobnimî.
Zaú na zachÛd od stawÛw i lewego brzegu Nilu
postawi≥ koúciÛ≥ drewniany pod wezwaniem
Wszystkich åwiÍtych.

PÛüniej Tarnowski sprowadzi≥ osadni-
kÛw, ktÛrzy dali poczπtek wsiom: Werynia,
Kupno, Niwiska, åwierczÛw. W dokumencie
Stanis≥awa hrabiego Tarnowskiego z roku
1536 zapisane jest, øe w Kolbuszowej i Wery-
ni oraz we wsiach przyleg≥ych jest 62 kmieci,
11 zagrodnikÛw. Z czasem obok koúcio≥a po-
wsta≥ rynek i zbieg≥y siÍ tu najwaøniejsze dro-
gi. Z zachodniej strony koúcio≥a powsta≥a dro-

Lubomirski. PÛ≥ wieku pÛüniej jego wnuk, JÛ-
zef Karol hrabia Lubomirski za≥oøy≥ obok ko-
úcio≥a parafialnego i folwarku dworskiego mia-
sto KolbuszowÍ. W 1690r. otrzyma≥ Lubomir-
ski od krÛla Jana III Sobieskiego przywilej co-
tygodniowych targÛw i piÍciu dorocznych jar-
markÛw, a 12 stycznia 1700r. JÛzef Karol hra-
bia Lubomirski wyda≥ dokument, w ktÛrym
okreúli≥ warunki lokacji miasta i pozwoli≥
mieszkaÒcom braÊ w dzierøawÍ place pod bu-
dowÍ domÛw i kawa≥ki pola na okreúlonych
warunkach.

I w taki to sposÛb ze wsi Kolbuszowa
wyodrÍbni≥y siÍ trzy miejscowoúci: miasto Kol-
buszowa oraz dwie wsie: Kolbuszowa GÛrna i
Kolbuszowa Dolna.  cdn.

Halina DudziÒska

ga na Mielec, a nieco dalej na wschÛd droga na
Sandomierz. Te drogi do Mielca i Sandomierza
utworzy≥y obramowanie Ûwczesne wsi Kolbu-
szowa Dolna.

Przez úrodek wsi powsta≥a droga ciπgnπ-
ca siÍ blisko koryta Nilu prowadzπca do rozle-
g≥ego pastwiska. Na skraju gminnego pastwi-
ska w drugiej po≥owieXIX wieku wybudowano
ma≥y drewniany budynek szko≥y kryty s≥omπ.
Na poczπtku XVII wieku majπtek kolbuszow-
ski kupi≥ od Tarnowskich Stanis≥aw hrabia

Stuletnia Prababcia
odesz≥a do wiecznoúci

Anna Droødø z domu Siewiera
urodzona 1903r. w Niwiskach w rodzinie
wielodzietniej. Przeøy≥a dwie wojny úwia-
towe.

M≥ode lata spÍdzi≥a na s≥uøbach, z
ktÛrych ostatnia by≥a u kierownika szko-
≥y /Brodzica/ w Kolbuszowej GÛrnej. Wte-
dy to pozna≥a sπsiada szko≥y Franciszka
Droødøa, za ktÛrego wysz≥a za mπø w
1925r. Z ma≥øeÒstwa tego urodzi≥a trzech
synÛw: Tadeusza, Micha≥a i Jana. Praco-
wa≥a na roli od úwitu do zmroku na duøej
gospodarce.

Mπø Franciszek posiada≥ dwa dorodne
konie i bryczkÍ, ktÛrπ czyni≥ us≥ugi we wsi,
woøπc ksiÍøy do chorych, m≥ode pary do úlu-
bu, kumÛw z dzieÊmi do chrztu. Anna by≥a
niezwykle pracowitπ, religijnπ, oddanπ dzie-
ciom i dobrπ uczynnπ sπsiadkπ.

W 1967r. zmar≥ jej mπø, a gospodar-

stwo przejπ≥ syn Jan,
w 1991r. przeøy≥a
wielkπ tragediÍ w
zwiπzku ze úmierciπ
syna Tadeusza.  Pra-
cowa≥a ciÍøko do koÒ-
ca swego d≥ugiego øycia. Zmar≥a w dniu
13. 08.2003 r.

Dochowa≥a siÍ dziewiÍcioro wnukÛw,
piÍtnaúcioro prawnukÛw i dwoje prapra-
wnukÛw. W ostatnich miesiπcach pobytu
na ziemskim padole bardzo gorπco opieko-
wa≥a siÍ Niπ øona wnuka Bogdana, gdyø sy-
nowa przebywa≥a za granicπ.

Mia≥a bardzo uroczysty pogrzeb, ktÛry
prowadzi≥o dwÛch ksiÍøy - miejscowy pro-
boszcz ks.Cz.ZagÛrski i ks.Prof.B.MargaÒski,
ktÛry wyg≥osi≥ homiliÍ pogrzebowπ.

Maria Chruúciel
/na podstawie wywiadu z rodzinπ/.
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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.



21przeglπd KOLBUSZOWSKINr 124

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 00 99, fax 017/ 227 00 94, 0 606 970587

NOWOCZESNE  STOLARSTWO
SCHODY - z drewna litego

q typowe q nietypowe
q krêcone q giête

  POMIAR q PROJEKT q WYKONAWSTWO
q MONTA¯

DREWNIANE ELEMENTY
MA£EJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

q altany ogrodowe q pergole

MALOWANIE DACHÓW
mycie i antykorozja

q prace wysokoœciowe na linach
alpinistycznych - uprawnienia.

mycie, czyszczenie

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

MYCIE
 q elewacji budynków q sidingu

q dachów q kostki brukowej q ogrodzeñ
q przygotowywanie powierzchni

przed malowaniem

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

q konstrukcje
nietypowe - trudnodostepne



24 przeglπd KOLBUSZOWSKI  Nr 124

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


