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Panorama Kolbuszowej
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Nowy budynek Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.       Fot. J. Hrycyszyn

30 lat dla
Kolbuszowej

cd. czytaj na str.12

�wiêto Patrona Szko³y
w Kolbuszowej Górnej

29 wrzeúnia br.
Mszπ åwiÍtπ o godz. 900

rozpoczÍ≥y siÍ uroczy-
stoúci upamiÍtniajπce
12 rocznicÍ nadania
Szkole Podstawowej w
Kolbuszowej GÛrnej
imienia ÑSzarych Szere-
gÛwî, po≥πczone z otwar-
ciem nowej sali kompute-
rowej.

UroczystoúÊ uúwiet-
nili swojπ obecnoúciπ:
Podkarpacki Kurator
Oúwiaty ñ Stanis≥aw
Rusznica, ks. Dziekan ñ
Stanis≥aw WÛjcik, Prze-
wodniczπcy RM w Kolbu-
szowej Jan Wiπcek, v-ce
Przewodniczπcy RM JÛ-
zef Fryc, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kolbuszowa
ñ Zbigniew Chmielo-
wiec, z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Kolbu-

W kolbuszowskim SP
ZOZ pracuje wielu wspania-
≥ych, wysokiej klasy lekarzy.
Jednym z nich jest doktor
Mieczys≥aw Maziarz, znany i
ceniony w wojewÛdztwie ne-
frolog, ordynator Oddzia≥u
Dializoterapii i Nefrologii tzw.
ÑSztucznej Nerkiî Szpitala Po-
wiatowego w Kolbuszowej.
Maziarz, bez wzglÍdu na to co
kto o nim mÛwi, jest lekarzem,
ktÛry úciπga najwiÍcej pacjen-
tÛw spoza naszego powiatu, a
za nimi úciπga duøe pieniπdze
z NFZ...

Coraz wiÍcej studentÛw
110 nowych studentÛw agrobiologii rozpoczÍ≥o rok aka-
demicki w Kolbuszowej ñ Weryni

Rekordowa iloúÊ osÛb zosta≥a przyjÍta na pierwszy rok
agrobiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.

 ñ ChÍtnych ñ jak mÛwi pracownik uniwersytetu pan Ka-
zimierz Czepiela ñ by≥o duøo wiÍcej, trzy osoby na jedno miej-
sce. To o czymú úwiadczy...

Wywiad z doktorem Maziarzem czytaj na str.7

Prof. dr. hab. Jerzy Tocki dziekan Wydzia≥u Matematyczno-Przyrod-
niczego podczas inauguracji roku akademickiego.
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szowa ñ Jan Zuba, radni oraz liczni przed-
stawiciele spo≥ecznoúci lokalnej.

Po naboøeÒstwie w Koúciele Parafial-
nym p.w. M.B. Wspomoøenia Wiernych w
Kolbuszowej GÛrnej, goúcie, uczniowie
oraz rodzice udali siÍ do szko≥y, gdzie od-
by≥a siÍ dalsza czÍúÊ uroczystoúci.

Wszystkich przyby≥ych powita≥a dy-
rektor szko≥y p. Aleksandra Frπczek,
sk≥adajπc gorπce podziÍkowania Burmi-
strzowi Zbigniewowi Chmielowcowi dziÍ-
ki, ktÛremu zrealizowane zosta≥o wspa-
nia≥e przedsiÍwziÍcie ñ nowa úwietnie
wyposaøona sala komputerowa, ktÛra po-
s≥uøy≥a uczniom tutejszej szko≥y.

Harcerze i uczniowie zaprezentowali
program poúwiÍcony Patronowi szko≥y ñ
Szarym Szeregom i ich bohaterom, a
pierwszoklasiúci z≥oøyli uroczyste úlubo-
wanie i zostali pasowani na uczniÛw.

Po czÍúci artystycznej nastπpi≥a ce-
remonia otwarcia sali komputerowej i jej
poúwiÍcenie. Zwiedzajπc nowπ pracownie,
goúcie podkreúlili jej przydatnoúÊ w pro-
cesie dydaktycznym i øyczyli uczniom wy-
trwa≥oúci w zdobywaniu wiedzy.

UroczystoúÊ zakoÒczy≥o spotkanie
pracownikÛw szko≥y z zaproszonymi goúÊ-
mi.

M. BrÛzda

�wiêto Patrona
Szko³y ...

cd. ze str. 1

Tomik literacki m≥odych autorÛw ze szkÛ≥
powiatu kolbuszowskiego

            JesieÒ
Przysz≥a  nie  wiadomo  skπd
Nasypa≥a  liúci  w  kaødy  kπt.
Wszystkie  kwiaty  przekwitajπ,
Z≥ote  liúcie  jesieÒ  witajπ.

Czasem  s≥oÒce  zza  chmury  przyúwieci,
By  nacieszy≥y  siÍ  dzieci.
Babie  lato  snuje  siÍ  wszÍdzie,
To  znak,  øe  jesieÒ  z≥ota  bÍdzie.

Ptaki  odlecia≥y,  úpiewaÊ  przesta≥y,
Czarne  gawrony  na  drutach  posiada≥y.
Ludzie,  jeøe  i  wiewiÛrki
Narobi≥y  zapasÛw  duøe  furki.

Zmrok  szybko  zapada,
To  jest  w≥aúnie  najgorsza  dnia  wada.
Z  nieba  deszcz  czÍsto  pada
O tej  porze  mu  chyba  to  wypada.

I  choÊ  przysz≥a  nie  wiem  skπd, dlaczego,
Nie  ma  chyba  w  tym  nic  z≥ego.
LubiÍ  ten  jesienny  czas
I  myúlÍ,  øe  kaødy  z  was.

Agnieszka  Wojdy≥o,
laureatka  II  nagrody,
uczennica  kl.  IV
ze  Szko≥y  Podstawowej
w  Dzikowcu

W ho³dzie  ks. Jerzemu...
Niezabliüniona rana pol-

skiej przesz≥oúci 19 paü-
dziernika Kolbuszowianie
z≥oøπ ho≥d kap≥anowi úp.
Jerzemu Popie≥uszce, be-
stialsko zamordowanemu
19 lat temu przez siepaczy
Jaruzelskiego.

 Na zdjÍciu: Ods≥oniÍcie
pomnika úp. Jerzego Popie-
≥uszki na dziedziÒcu przyko-
úcielnym, obok koúcio≥a pw.
Wszystkich åwiÍtych w Kol-
buszowej w dniu 21 paü-
dziernika 2001 r.

(-)

Urodzi≥ siÍ 27 grudnia 1914 r. we wsi Ha-
dykÛwka (gm. Cmolas ) jako syn Paw≥a i Anny
z d. ZiÍtek. Po wybuchu II wojny úwiatowej
bra≥ udzia≥ w walkach obronnych w okolicach
Lwowa, nastÍpnie jako øo≥nierz BatalionÛw
Ch≥opskich bra≥ czynny udzia≥ w ruch oporu
skierowanym przeciwko okupantowi niemiec-
kiemu. Po wyzwoleniu úcigany przez NKWD
ukrywa≥ siÍ w powiecie ≥aÒcuckim, nastÍpnie
na ziemiach odzyskanych.

Przez wiele lat pracowa≥ w Zak≥adach
Metalowych w Nowej DÍbie. Udziela≥ siÍ spo-
≥ecznie w ruchu ludowym jako cz≥onek ZSL,
pÛüniej PSL , oraz Ochotniczej Straøy Poøar-
nej. Odznaczony wieloma odznaczeniami woj-
skowymi i paÒstwowymi, m.in. Kawalerskim
Krzyøem Zas≥ugi Orderu Odrodzenia Polski.
Øonaty, syn Janusz obecnie dyrektor Szko≥y
Podstawowej w Kolbuszowej Dolnej. Odszed≥
od nas w dniu 12 paüdziernika br. W ostatnim
poøegnaniu wziÍli udzia≥ cz≥onkowie rodziny,
koledzy ludowcy na czele z prezesem honoro-
wym Zarzπdu Powiatowego PSL Stefanem
Bogdanowskim, oraz licznie przybyli miesz-

Odszed³ Jan Mytych �Zag³oba�

kaÒcy Kolbuszowej Dolnej i rodacy z Hady-
kÛwki.

W wieku 89 lat, w Kolbuszowej Dolnej odszed≥ do wiecznoúci jeden z ostatnich øo≥nierzy BatalionÛw Ch≥op-
skich por. Jan Mytych pseudonim ÑZag≥obaî, ÑGrodzkiî.

Jan BaÒkowski

Wyrazy g≥Íbokiego øalu i wspÛ≥czucia Rodzinie zmar≥ego

úp.  Jerzego FITASA
D≥ugoletniego Samorzπdowca, Przewodniczπcego
Rady Miejskiej I Kadencji, Radnego II Kadencji

sk≥adajπ
Przewodniczπcy Rady Miejskiej i Burmistrz MiG Kolbuszowa
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Towarzyski mecz
samorzπdowcÛw

Romek ju¿ nie zagra
Romek juø nie zagra, Romek juø nikomu
nie pomoøe, z nikim nie poøartuje. Nie
siπdzie rÛwnieø za kierownicπ swojego
s≥uøbowego ÑØukaî i nikogo juø nie powie-
zie.

Roman Styga, syn Marii i Jana,
urodzi≥ siÍ 19 sierpnia 1957 r. w Kolbu-
szowej. Po ukoÒczeniu Szko≥y Podstawo-
wej i Liceum Zawodowego w 1976 r. pod-
jπ≥ pracÍ w Domu Kultury, nastÍpnie w
1978 r. w Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej na stanowisku kierowcy i fo-
tografa. W 1983 r. poúlubi≥ JaninÍ Sera-
fin, z ktÛrπ mia≥ troje dzieci: MartÍ, AnnÍ
i Daniela.

Zami≥owanie do muzyki odziedziczy≥
po ojcu ñ znanym kolbuszowskim muzy-
ku. Od najm≥odszych lat pobiera≥ od nie-
go lekcje gry na instrumencie, ktÛrym po-
czπtkowo by≥a gitara. Ojciec zabiera≥ go
rÛwnieø ze sobπ na rÛønego rodzaju wy-
stÍpy. Z Kapelπ Ludowπ W≥adys≥awa
Pogody zwiπzany by≥ od samego poczπt-
ku jej istnienia. Gra≥ w niej na basach
(kontrabasie). Wraz z W≥adys≥awem Po-
godπ (skrzypce, úpiew), Janem Ksiπøkiem
(skrzypce 1), Janem Stygπ ñ ojcem (trπb-
ka), Ryszardem Bajorem (klarnet), Zdzi-
s≥awem K≥odπ (akordeon), oraz paniami
Czes≥awπ Cyran i Teresπ Pruchnik
(úpiew), bra≥ udzia≥ w wielu wystÍpach,

KtÛø w Kolbuszowej nie zna≥ Romka Stygi. KtÛø nie s≥ysza≥ jego gra-
nia w kapeli Pogody, czy orkiestrze dÍtej. KtÛø nie oglπda≥ wykonanych
przez niego fotografii, bπdü nie korzysta≥ z jego praktycznej wiedzy i po-
mocy Ñz≥otej rπczkiî.

koncertach, rÛønego rodzaju imprezach o
charakterze regionalnym, ogÛlnopolskim,
a nawet miÍdzynarodowym. By≥ wiÍc
wspÛ≥twÛrcπ wielu sukcesÛw tej kapeli.

Jego zami≥owania muzyczne nie
ogranicza≥y siÍ do grania w kapeli. Od
1992 r. gdy po okresie przerwy zaczÍ≥a
graÊ Orkiestra DÍta przy Miejskim
Domu Kultury Romek Styga by≥ jej sta-
≥ym cz≥onkiem. Gra≥ na talerzach, pÛüniej
na tubie. Naleøa≥ rÛwnieø do zespo≥u
muzycznego grajπcego na dancingach,
weselach i festynach w Kolbuszowej i oko-
licy.

W dniu 2 sierpnia br. niespodziewa-
nie, po krÛtkiej ciÍøkiej chorobie, w wieku
zaledwie 46 lat odszed≥ do wiecznoúci. Od-
szed≥ pozostawiajπc pogrπøonych w øa≥obie
ñ øonÍ, dzieci, ojca i wielu cz≥onkÛw swojej
rodziny, oraz pogrπøonych w smutku cz≥on-
kÛw Kapeli Ludowej W≥adys≥awa Pogody,
Orkiestry DÍtej i kolegÛw z muzeum.

Benedykt Popek

28 wrzeúnia 2003 r. rozegrano towarzy-
ski mecz pomiÍdzy przedstawicielami UrzÍ-
du Miasta i Gminy Kolbuszowa, a Staro-
stwem Powiatowym. W meczu wziÍli udzia≥
radni, przedstawiciele w≥adz, oraz pracow-
nicy administracji obu urzÍdÛw. Oganizato-
rem  i gospodarzem ca≥ej imprezy by≥ so≥tys
wsi Kolbuszowa Dolna pan Marian Skow-
roÒski.

Mecz odby≥ siÍ na boisku sporto-
wym w Kolbuszowej Dolnej w bardzo
mi≥ej i przyjaznej atmosferze. Pierwsza
po≥owa po doúÊ  zaciÍtej walce skoÒczy-
≥a siÍ wynikiem niekorzystnym dla
druøyny UrzÍdu Miasta (0:1). W dru-
giej po≥owie druøyna UrzÍdu  doprowa-
dzi≥a do remisu (1:1), ktÛry utrzymy-
wa≥ siÍ doúÊ d≥ugo. Jednak pod koniec
drugiej po≥owy w obliczu zmÍczenia i
s≥abnπcej kondycji druøyn zawodnicy
Starostwa zdo≥ali strzeliÊ jeszcze dwie
bramki. Mecz zakoÒczy≥ siÍ wynikiem
3:1 dla druøyny Starostwa Powiatowe-
go na czele ktÛrej stanπ≥ Bogdan Roma-
niuk ñ starosta kolbuszowski. Po me-
czu zawodnicy usiedli do wspÛlnego
sto≥u gdzie posilajπc siÍ kie≥basπ umÛ-
wili siÍ na mecz rewanøowy...

KW

Pamiπtkowe zdjÍcie po meczu pomiÍdzy przedstawicielami UrzÍdu Miasta i Gminy Kolbuszowa, a
Starostwem Powiatowym.

IlekroÊ bÍdziemy mÛwiÊ o Romku
musimy juø mÛwiÊ w czasie przesz≥ym.
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KONTROLA  I  OCENA  JAKO  åRODEK
DYDAKTYCZNY  I  WYCHOWAWCZY

Termin Ñniedostosowanie spo≥eczneî
uøywane jest na ogÛ≥ zamiennie z innymi
podobnymi terminami, takimi jak: Ñnie-
przystosowanie spo≥eczneî czy î wykole-
jenie spo≥eczneî choÊ ich zakresy pojÍcio-
we sπ rÛøne.

Kaødy z wyøej wymienionych termi-
nÛw odnosi siÍ do zachowaÒ jednostek lub
grup spo≥ecznych funkcjonujπcych w kon-
kretnych systemach spo≥ecznych.. Chodzi
tu o takie zachowania, ktÛre sπ nieade-
kwatnymi, powtarzajπcymi siÍ reakcjami
jednostek na wymogi i nakazy zawarte w
przypisanych im przez system spo≥eczny
rolach (np. roli dziecka w rodzinie, kole-
gi, ucznia w szkole).

Zdaniem M. Przetacznikowej Ñnie-
przystosowanieî moøna czÍsto uwaøaÊ za
stan braku rÛwnowagi psychicznej, spo-
wodowany tym, øe w toku interakcji jed-
nostki ze úrodowiskiem to ostatnie nie za-
spokaja w≥aúnie rozwojowych lub indywi-
dualnych jej potrzeb. Przewaønie nieprzy-
stosowanie nie powstaje w sposÛb nag≥y,
lecz narasta powoli.

Niedostosowanie spo≥eczne to takie,
ktÛre:

r nie dzia≥a w swoim w≥asnym intere-
sie, co dowodzi jego frustracji,

r zachowaniem swoim sprawia wiele
k≥opotÛw, reakcje jego sπ skompliko-
wane, tj. trudne do przewidzenia i nie-
proporcjonalne do wywo≥ujπcych je
bodücÛw,

r przeøywa wiele niepowodzeÒ, nie ma
moøliwoúci osiπgania sukcesÛw nie
majπc moøliwoúci osiπgania sukcesÛw
ñ czuje siÍ nieszczÍúliwe.

Przytoczone wyøej psychologiczne
wyznaczniki niedostosowania spo≥eczne-
go pociπgajπ za sobπ okreúlone konse-
kwencje natury spo≥ecznej, takie jak:

r dziecko z trudnoúciπ nawiπzuje kon-
takty i przyjaünie,

r nie jest lubiane przez inne dzieci i

DZIECI NIEDOSTOSOWANE SPO£ECZNIE
W KLASACH POCZ•TKOWYCH

przez doros≥ych,
r nie ma zaufania do innych, jest po-

dejrzliwe,
r nie mogπc normalnie zaspokoiÊ swoich

potrzeb, czyni to w sposÛb okrÍøny,
czÍsto aspo≥eczny.

Zaburzenia rozwojowe sπ dostrzega-
ne ostrzej w okresie szkolnym aniøeli we
wczesnych latach rozwoju. W szkole
dziecko staje wobec okreúlonych zadaÒ
szkolnych i jest oceniane w zaleønoúci od
zdolnoúci, umiejÍtnoúci i sprawnoúci w
rozwiπzywaniu i pokonywaniu trudnoúci.

Zdaniem O. Lipkowskiego u dziecka
spo≥ecznie niedostosowanego utrudnione
sπ zdrowe i wartoúciowe kontakty ze úro-
dowiskiem ludzi doros≥ych, co ogranicza
jego moøliwoúci uczenia siÍ i utrudnia
osiπganie normalnych wynikÛw w szkole.
Dlatego w nauczaniu dzieci spo≥ecznie
niedostosowanych trzeba koniecznie
uwzglÍdniÊ swoiste trudnoúci, jakie one
majπ w realizowaniu zadaÒ szkolnych i w
dostosowaniu siÍ do wymogÛw szko≥y. To
wymaga skorygowanego procesu naucza-
nia.

Zdaniem K. Pospiszyla i E. ØabczyÒ-
skiej: ÑSzko≥a ma za zadanie przygotowaÊ
dziecko do tego, by sta≥o siÍ cz≥owiekiem
doros≥ym, zdolnym do uczestniczenia w
øyciu grupy spo≥ecznej do ktÛrej naleøy,
realizowania w≥asnego wk≥adu w jej roz-
wÛj i przetwarzanie. Dlatego teø sytuacja
dziecka na terenie szko≥y, jego powodze-
nia i niepowodzenia, jakie tam napotyka
podejmujπc rÛøne zadania i wywiπzujπc
siÍ z obowiπzkÛw szkolnych, jego pozy-
cja w ca≥ej spo≥ecznoúci uczniowskiej i
kontakty z rÛwieúnikami wywierajπ
wp≥yw na proces uspo≥ecznienia w danym
okresie jego øycia oraz w duøym stopniu
rzutujπ na jego pÛüniejszy start w úwiecie
doros≥ychî.

Barbara Czachor

åciúle z ocenπ wiπøe siÍ kontrola. Kon-
trola i ocena to úrodki wychowawcze i  dy-
daktyczne majπce przyczyniÊ siÍ do realiza-
cji zasady úwiadomego i aktywnego stosun-
ku do nauki, wyrabiaÊ nawyk systematycz-
nej i rzetelnej pracy ucznia. Wyrabianie
nawyku systematycznej i rzetelnej pracy
ucznia jest zadaniem bardzo waønym i za-
razem bardzo trudnym.

Dobrze zorganizowana kontrola i wy-
chowawczo potraktowana ocena uczy
uczniÛw samopoznania, samokontroli, sa-
mokrytyki  i trafnej oceny swojej osobowo-
úci. Uwaøam, øe kaødemu cz≥owiekowi po-
trzebna jest obiektywna wiedza o swojej
wartoúci, brakach i b≥Ídach. Rola nauczycie-
li i szko≥y jest w tej dziedzinie bardzo duøa,
ale czÍsto jeszcze przez samych pedagogÛw
niedoceniana. Kszta≥cπca i wychowawczo
objaúniona uczniom ocena daje im wzÛr, we-
d≥ug ktÛrego bÍdπ w przysz≥oúci jako ludzie
doroúli kontrolowali, oceniali i opiniowali

swoich wspÛ≥pracownikÛw. WzÛr taki na-
uczy ich metod kontroli i oceniania, ustala-
nia ocen obiektywnych i sprawiedliwych,
s≥owem bÍdzie ich kszta≥ci≥ i wychowywa≥.
Kontrola i ocena zaspokaja potrzebÍ pozna-
nia w≥asnej wartoúci. Dziecko potrzebuje oce-
ny, poniewaø potrzebuje pewnoúci o w≥asnym
rozwoju i postÍpie, takiego miernika dla sie-
bie samego, ktÛrego w sobie nie odczuwa.

Ocenianie wynikÛw uczenia siÍ i ocenia-
nie uczniÛw powinny wp≥ywaÊ pobudzajπco
nie tylko na uczniÛw kontrolowanych na lek-
cji, ale na wszystkich uczniÛw w klasie.

KontrolÍ i ocenÍ moøna rozpatrywaÊ jako
dzia≥anie nauczyciela umoøliwiajπce podejmo-
wanie w≥aúciwych decyzji dotyczπcych naucza-
nia i uczniÛw. Procesy kontroli i oceny poch≥a-
niajπ duøπ czÍúÊ czasu nauczyciela. Konse-
kwencje kontrolowania i oceniania uczniÛw sπ
rozleg≥e: mogπ wyznaczaÊ kierunki i zakres
edukacji uczniÛw, kariery zawodowe.

Wspomnienie
o Stanis³awie
W¹sowiczu

W dniu 25 wrzeúnia br. zmar≥ w TrzÍ-
sÛwce Stanis≥aw Wπsowicz, d≥ugoletni
kierownik i nauczyciel tamtejszej szko≥y
podstawowej. Stanis≥aw Wπsowicz urodzi≥
siÍ w Dzikowcu w 1923r. , w rodzinie Walen-
tego Wπsowicza, pochodzπcego z Kolbuszo-
wej Dolnej i mieszkanki Dzikowca. Wπsowi-
cze to rodzina o patriotycznych tradycjach.
Starszy brat Walentego W≥adys≥aw Wπso-
wicz w czasie I wojny úwiatowej by≥ legioni-
stπ, potem porucznikiem Wojska Polskiego
i poleg≥ w 1920r. w wojnie z bolszewikami.
Stanis≥aw Wπsowicz wczeúnie straci≥ matkÍ,
a jego ojciec oøeni≥ siÍ powtÛrnie w Tyczynie.
Stanis≥aw mieszka≥ razem z nimi w tyczyÒ-
skim domu do czasu pe≥noletnoúci. PÛüniej
zamieszka≥ u dziadkÛw WπsowiczÛw w Kol-
buszowej Dolnej. Tutaj przeøy≥ II wojnÍ
úwiatowπ, pracujπc i uczπc siÍ na potajem-
nie. Po wojnie, w 1946r. z≥oøy≥ egzamin doj-
rza≥oúci, po czym uczy≥ siÍ w Liceum Peda-
gogicznym. W 1949r. zosta≥ nauczycielem w
TrzÍsÛwce. PÛüniej na Wydziale Historii
Wyøszej Szko≥y Pedagogicznej w Rzeszowie
uzyska≥ tytu≥ magistra. Oøeni≥ siÍ. Zosta≥
ojcem czterech cÛrek. Przez d≥uøszy okres
czasu by≥ kierownikiem szko≥y w TrzÍsÛw-
ce aø do przejúcia na emeryturÍ w 1983r. By≥
cz≥owiekiem pracowitym i bardzo serdecz-
nym dla uczniÛw i rodzicÛw. Pokocha≥ TrzÍ-
sÛwkÍ, bada≥ jej przesz≥oúÊ, a uzyskane na
ten temat wiadomoúci chÍtnie udostÍpnia≥
zainteresowanym. W dniu 27 wrzeúnia br.
spoczπ≥ na cmentarzu w TrzÍsÛwce.

H.D.

PodziÍkowania
ZakoÒczy≥a siÍ doroczna akcja ÑWypraw-

ka dla øakaî. Zebrano 750 z≥ i art. szkolne na
sumÍ 226 z≥. Za zebranπ sumÍ zakupiono ar-
tyku≥y szkolne i wyposaøono 74 dzieci z rodzin
wielodzietnych, patologicznych. W imieniu ob-
darowanych dzieci klas II i III szkÛ≥ podsta-
wowych powiatu, Zarzπd Rejonowy PCK ser-
decznie dziÍkuje w≥aúcicielom firm: Piast, Ar-
met, Multi-Trade, Walor, Orzech, Oskar,Ca-
ritas, p. M.Korbeckiej, p.B.åwider, p.J.Gdo-
wik, p.K.Antosz za przekazane úrodki, artyku-
≥y i obuwie gimnastyczne. DziÍkujemy takøe
nauczycielom, opiekunom szkolnych kÛ≥ PCK
za odebranie wyprawek i przekazanie ich po-
trzebujπcym dzieciom.

Zarzπd Rejonowy PCK

Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 3
w Kolbuszowej sk≥ada podziÍkowanie za po-
moc w remoncie ogrodzenia przedszkolnego
- Fundacji na Rzecz rozbudowy szko≥y Nr 2,
Firmie KAMI, dyrektorowi Szko≥y Podstawo-
wej Nr 2 oraz Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu oraz Burmistrzowi MiG
Kolbuszowa.

Przedszkole Publiczne Nr 3
w KolbuszowejBarbara Czachor
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Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz

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

Z nazwπ - wieú Kolbuszowa Dolna - spo-
tykamy siÍ w dokumencie z pierwszej po≥owy
XIX wieku w spisie inwentarzowym kolbu-
szowskiego majπtku hrabiÛw TyszkiewiczÛw
z 1832r. Dokument ten, majπcy postaÊ ksiπø-
ki, zachowa≥ siÍ i znajdowa≥ siÍ w Bibliotece
Ossolineum we Lwowie, a obecnie w Ossoli-
neum we Wroc≥awiu. Zawiera on opisy budyn-
kÛw, wykaz iloúci ziemi naleøπcych do folwar-
kÛw i tej do wsi- ziemi dzierøawionych przez
okolicznych ch≥opÛw z obowiπzkiem odrabia-
nia paÒszczyzny. W dokumencie tym jest
mowa o wsiach: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszo-
wa GÛrna, Bukowiec, BrzezÛwka, Nowa Wieú,
åwierczÛw, Siedlanka, ZarÍbki, Dubas, Hady-
kÛwka, Mechowiec, Ruda, PorÍba i Dymarka.
Ch≥opi odrabiali dni paÒszczyzny roboczej i od-
dawali zboøe, drÛb, jaja i utkane lniane p≥Ût-
no zwane oprawπ. Spisy mieszkaÒcÛw wsi i ich
powinnoúci feudalnych zrobione sπ bardzo sta-
rannie. W tym wykazie mieszkaÒcÛw Kolbu-
szowej Dolnej sπ takie nazwiska, jak: JÛzef
SkowroÒski, Wojciech Kurdek, Leon Biesia-
decki oraz liczni Gπsiorowie, åpiewacy, PiÛr-
kowie, Madurowie, Karkuty, Niezgodowie,
Florianowie, MargaÒscy, czterech LenartÛw,
trzech OgonkÛw, jeden - Gola, Kapusta,
Chmielowski, jedna wdowa Stπporka i jeden
Wilk. WÛjtem Kolbuszowej Dolnej w 1832r.
by≥ JÛzef Trzaskalski. W drugiej po≥owie XIX
wieku na po≥udniowo-wschodnim skraju wsi,
obok Kolbuszowej, przy szosie na Sandomierz,
powsta≥ zaúcianek pracownikÛw dworu Tysz-
kiewiczÛw. Zamieszkiwali go wÛwczas: Augu-
stynowiczowie, Januszewscy, OlszaÒscy, Lej-
bowie, jeden z OgonkÛw, Wπsowicze. Rodziny
te z biegiem lat rozrasta≥y siÍ. Jedni byli
urzÍdnikami inni rzemieúlnikami. Jan Janu-
szewski, urodzony w 1880r., by≥ znanym w Pa-

ryøu malarzem-portrecistπ. Na ob-
razku z ksiπøki StÍczyÒskiego z
1847r. namalowany jest ch≥op orzπ-
cy ziemiÍ wo≥em. WÛwczas ch≥opi
paÒszczyüniani nie byli w stanie po-
siadaÊ drogiego konia. Do najbogat-
szych ch≥opÛw z tego okresu w Kol-
buszowej Dolnej naleøa≥ Jakub Ogo-
nek i odrabia≥ 156 dni paÒszczyzny.
Kacper Gola odrabia≥ 26 dni w roku.
W okresie rozbiorÛw w≥adze au-
striackie sciπga≥y z poddanych po-
datki i sporπ liczbÍ m≥odych mÍø-
czyzn do wojska. Austriacy mieli siÍ
za ludzi oúwieconych i troszczyli siÍ
o sprawy szkolnictwa, ale skπpili
pieniÍdzy. W 1774r. og≥oszono, øe
proboszczowie w Galicji majπ obo-
wiπzek prowadziÊ przy koúciele szko-
≥Í trzyklasowπ, zwanπ trywialnπ.
Dzieci mia≥y uczyÊ siÍ czytania, pisa-
nia, rachunkÛw i religii w jÍzyku nie-
mieckim. W 1781r. wprowadzono
przymus chodzenia do szko≥y dzieci
w wieku 6-12 lat. Za jego wykonanie
odpowiedzialni byli ksiÍøa i w≥aúci-
ciele wsi. W Kolbuszowej Dolnej nie
by≥o wÛwczas koúcio≥a parafialnego
i nie by≥o szko≥y. Zamoøniejsi gospodarze wy-
sy≥ali swoje dzieci do szko≥y trywialnej przy ko-
úciele Wszystkich åwiÍtych w Kolbuszowej. W
Kolbuszowej Dolnej mia≥ swoje ziemie i jesz-
cze trochÍ ma, kolbuszowski koúciÛ≥ parafial-
ny. Wiadomo, øe koúciÛl parafialny mia≥ w Kol-
buszowej Dolnej folwark £owczÛwek. PaÒsz-
czyzna na naszych terenach trwa≥a do po≥owy
XIX wieku. W Wielkiej Brytanii nie by≥o jej
wcale, we Francji trwa≥a do XVIII wieku.
Ch≥opi w Galicji buntowali siÍ. Urzπdzili Ñrzeü

galicyjskπ Ñ w 1846r. Wymordowano oko≥o ty-
siπca szlachty, zrabowano i spalono liczne
dwory. W 1948r. Franciszek JÛzef I zniÛs≥
paÒszczyznÍ w Austrii w tym i w Galicji. Ch≥o-
pi dostali na w≥asnoúÊ ziemiÍ dotπd dzierøa-
wionπ. Szlachta zatrzyma≥a folwarki, lasy i
nieuøytki. Wtedy to powsta≥y i w Kolbuszowej
Dolnej prywatne gospodarstwa rolna, ktÛre z
pokolenia na pokolenie istniejπ do dzisiaj.  cdn.

Halina DudziÒska

Wincenty Ferreriusz Tyszkiewicz we
wczesnej m≥odoúci uczestniczy≥ w walce o nie-
podleg≥oúÊ Polski u boku Napoleona. Nadzieje
te okaza≥y siÍ p≥onne. Bra≥ rÛwnieø czynny
udzia≥ w przygotowaniach do dzia≥aÒ po-
wstaÒczych na Kijowszczyünie w 1831r., by
wesprzeÊ braci PolakÛw w KrÛlestwie Pol-
skim. KrÛlestwo Polskie stworzone na Kon-
gresie WiedeÒskim w 1815r. mia≥o byÊ wol-
ne. Obejmowa≥o centralne ziemie polskie z
Warszawπ, Kielcami i Lublinem. Mia≥o swÛj
sejm i senat, rzπd o nazwie Rada Administra-
cyjna i swoje wojsko w liczbie 40 tysiÍcy lu-
dzi. KrÛlem KrÛlestwa Polskiego by≥ car Mi-
ko≥aj I, a stale w Warszawie przebywa≥ jego
brat Konstanty, dowÛdca wojska rosyjskiego
i polskiego stacjonujπcego w KrÛlestwie. Car
utrzymywa≥ w KrÛlestwie policjÍ, ktÛra wni-
kliwie úledzi≥a PolakÛw i aresztowa≥a osoby
dπøπce do wolnej Polski. Starsi Polacy godzi-
li siÍ z tym, bo i tak KrÛlestwo posiada≥o nie-

najgorsze warunki rozwoju gospodarczego z
ch≥onnym rosyjskim rynkiem. M≥odzi bunto-
wali siÍ. Porucznik Piotr Wysocki w Szkole
Podchorπøych w Warszawie zawiπza≥ spisek,
ktÛrego zbrojne wystπpienie 29 listopada
1813r. na ulicach Warszawy da≥o poczπtek
powstaniu listopadowemu. Ich b≥Ídem by≥o
to, øe nie zjednali sobie do tego zamys≥u pol-
skich genera≥Ûw. TrochÍ ≥agodniej odniÛs≥  siÍ
do nich gen. JÛzef Ch≥opicki. Spiskowcy wiπ-
zali z nim nadziejÍ. Plan rozpoczÍcia powsta-
nia opracowa≥ porucznik JÛzef Zaliwski. Sy-
gna≥em do jego wybuchu mia≥ byÊ poøar bro-
waru na Solcu. Spiskowcy mieli wedrzeÊ siÍ
do Belwederu i ujπÊ ksiÍcia Konstantego, by
mieÊ atut w rozmowach z carem. Plan wyko-
nano czÍúciowo. Konstantemu uda≥o siÍ wy-
mknπÊ. Genera≥owie nie chcieli s≥yszeÊ o po-
wstaniu. PiÍciu genera≥Ûw  zastrzelili tej pa-
miÍtnej nocy spiskowcy. Udano siÍ pod Arse-
na≥, gdzie rozdano broÒ powstaÒcom. Ta re-

wolucyjna
noc z 29/30
listopada
1 8 3 0 r .
skoÒczy≥a
siÍ. Nasta≥
p o r a n e k
30 listopa-
da. Nie
og≥oszono
w t e d y
s k ≥ a d u
rzπdu po-
wstaÒcze-
go, ani nie
okrzykniÍto wodza naczelnego. Rada Admi-
nistracyjna chcia≥a rzπdziÊ nadal jak by siÍ
nic nie sta≥o i pragne≥a nie dopuúciÊ do roz-
woju ruchu powstaÒczego. Na to nie chcieli
siÍ zgodziÊ spiskowcy. cdn.

Halina DudziÒska

Piotr Wysocki
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Z Obrad Rady Miejskiej
24 wrzeúnia 2003 roku odby≥a siÍ XIII

sesja IV kadencji Rady Miejskiej.
Porzπdek Obrad obejmowa≥ miÍdzy in-

nymi: Informacje o dzia≥alnoúci Burmistrza
MiG w okresie miÍdzy sesjami, WrÍczenie
Srebrnego Krzyøa Zas≥ugi so≥tysowi wsi
PrzedbÛrz, podjÍcie uchwa≥y w sprawie
szczegÛ≥owych zasad utrzymania czystoúci i
porzπdku na terenie Miasta i Gminy Kolbu-
szowa, podjÍcie uchwa≥y w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Samorzπdowi Powia-
tu Kolbuszowskiego.

Na poczπtku sesji Burmistrz Miasta i
Gminy Kolbuszowa Zbigniew Chmielowiec
omÛwi≥ swojπ dzia≥alnoúÊ w okresie miÍdzy
sesjami. NastÍpnie w imieniu Prezydenta
RP Wice Wojewoda Stanis≥aw D≥ugosz od-
znacza≥  Srebrnym Krzyøem Zas≥ugi so≥ty-
sa wsi PrzedbÛrz Pana Stanis≥awa Gπsiora.
Pan Gπsior sprawuje urzπd so≥tysa nieprze-
rwanie od 25 lat. Gratulacje dostojnemu ju-
bilatowi z≥oøy≥ w imieniu Rady Miejskiej jej
Przewodniczπcy Jan Wiπcek oraz Burmistrz
Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec i Staro-
sta Kolbuszowski Bogdan Romaniuk. Na
koniec uroczystoúci wszyscy zebrani odúpie-
wali tradycyjne 100 lat.

W kolejnych punktach porzπdku obrad
Rada Miejska podjÍ≥a uchwa≥Í w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorzπdowi
Powiatu Kolbuszowskiego na realizacjÍ
modernizacji drogi powiatowej Nr 378
PrzedbÛrz ñ PorÍby KupieÒskie w kwocie
100 tys. z≥. w roku 2003 r. oraz  150 tys. z≥
w roku 2004 w ramach programu SAPARD.

NastÍpnπ uchwa≥π Rada wyrazi≥a zgo-
dÍ na przyjÍcie pomocy finansowej od Samo-

rzπdowi Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie
12 tys. z≥ z przeznaczeniem na remont ul.
Ks. L. Ruczki.

NastÍpnym waønym punktem porzπd-
ku obrad by≥o podjÍcie uchwa≥y w sprawie
szczegÛ≥owych zasad utrzymania czystoúci i
porzπdku na terenie Miasta i Gminy Kolbu-
szowa. Do opracowania projektu uchwa≥y
powo≥any zosta≥ zespÛ≥ roboczy. Zebrano
informacje o funkcjonowaniu takiej uchwa-
≥y w oúciennych gminach. Projekt uchwa≥y
w tej sprawie zyska≥ pozytywnπ opiniÍ na
posiedzeniu Komisji Finansowej i Gospodar-

ki Komunalnej. Uchwa≥a wejdzie w øycie z
dniem 1 kwietnia 2004 r. Zgodnie z jej po-
stanowieniami miÍdzy innymi zlikwidowa-
ne zostanπ pojemniki KP-7, a kaødy w≥aúci-
ciel nieruchomoúci zostanie zobowiπzany do
udokumentowania usuwania odpadÛw ko-
munalnych przez okazanie umowy i dowo-
dÛw wp≥aty za us≥ugi. Zobowiπzano rÛwnieø
w≥aúcicieli do sk≥adowania odpadÛw w: po-
jemnikach na  úmieci, kontenerach lub spe-
cjalnie oznakowanych workach foliowych.
Okreúlono szczegÛ≥owo prawa i obowiπzki
w≥aúcicieli zwiπzane z utrzymaniem porzπd-
ku, ktÛre zostanπ og≥oszone przez rozplaka-
towanie w miejscach publicznych.

Rada podjÍ≥a rÛwnieø uchwa≥Í w spra-
wie przystπpienia do sporzπdzenia  miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, ktÛrego przedmiotem bÍdzie Rynek wraz
z jego bezpoúrednim otoczeniem oraz odcinek
drogi ≥πczπcych drogÍ wojewÛdzkπ Nr 875
prowadzπcπ do Mielca z drogπ krajowπ Nr 9
RzeszÛw ñ Kolbuszowa - Radom. Celem spo-
rzπdzenia  planÛw zagospodarowania prze-
strzennego sπ plany przebudowy rynku i
budowy obwodnicy, ktÛra pozwoli ominπÊ
rynek jadπcym drogπ Mielec - RzeszÛw.

KW

Wice wojewoda Podkarpacki Stanis≥aw D≥ugosz odznacza p. Stanis≥awa Gπsiora Srebrnym Krzy-
øem Zas≥ugi. Obok Jan Wiπcek oraz Marek Gil.

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej

Komisja Oœwiaty, Kultury, Kultury
Fizycznej, Sportu, Opieki

Spo³ecznej
i Zdrowia Rady Miejskiej

w Kolbuszowej
sk³ada wszystkim nauczycielom i

pracownikom placówek
oœwiatowych gor¹ce ¿yczenia

zdrowia oraz
wszelkiej pomyœlnoœci zarówno

w ¿yciu osobistym

11 wrzeúnia
br. w Kolbuszo-
wej  zosta≥y
wybrane w≥a-
dze powiatowe

Platformy Obywatelskiej.
Platforma Obywatelska po ponad

dwÛch latach istnienia ciπgle jest partiπ
bardziej z przysz≥oúciπ niø z przesz≥oúciπ.
Owa przysz≥oúÊ zwiπzana jest przede
wszystkim z tym, kto ja, tworzy. Wysokie
notowania PO w sondaøach to odzwiercie-
dlenie jakoúci tych ludzi.  W tym stwierdze-
niu nie ma nic z demagogii, jest za to g≥Íbo-
kie przekonanie, øe jest wúrÛd nas bardzo
wiele wartoúciowych osÛb, ktÛrych coú lub
ktoú zrazi≥o do aktywnoúci spo≥ecznej.

Ze stratπ dla spraw publicznych, z ko-
rzyúciπ dla  wszelkiej  maúci karierowiczÛw.

Dlatego zapraszamy kaødπ osobÍ, ktÛ-
rej bliski jest nasz program i ktÛra chce w

jakiú sposÛb uczestniczyÊ w øyciu publicz-
nym. W jaki? Nie wiemy. Moøemy o tym po-
rozmawiaÊ.

Ale nie tylko o tym. Takøe o sprawach
Kolbuszowskich. W skali makro-i mikro-...,
nawet o wymiarze osobistym. ByÊ moøe w
niektÛrych z nich bÍdziemy mogli pomÛc.
Nasi cz≥onkowie mogπ, je przenieúÊ na szcze-
bel parlamentarny (pose≥ Jan Tomaka), sej-
miku wojewÛdzkiego (Barbara Kuüniar-Ja-
b≥czyÒska) czy Rady Miejskiej i Powiatu.

Czekamy na was pod numerem telefo-
nu 017 22 70 053 w godzinach 17 ñ 19.

Nowe w≥adze powiatowe tworzπ:
Przewodniczπcy Zarzπdu Powiatowego

PO ñ Robert Sochacki
Wicprzewodniczπcy ñ Krzysztof WÛjcic-

ki, Micha≥ Karkut
Skarbnik ñ Maria WiewiÛra
Sekretarz ñ Anna Pastu≥a
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p r z e g l π d

Co pana sprowadzi≥o do Kolbuszo-
wej. Pewnie øona, tak jak wielu, wielu
KolbuszowiakÛw.

- BÍdπc na czwartym roku studiÛw, w
dziekanacie Akademii Medycznej w Lubli-
nie przeglπda≥em oferty pracy z≥oøone
przez Wydzia≥y Zdrowia Powiatowych Rad
Narodowych, m.in. z Niska, Kolbuszowej i
Stalowej Woli, z moøliwoúciπ uzyskania
tzw. stypendium fundowanego. Wybra≥em
KolbuszowÍ, bowiem wielu ludzi z mojego
rodzinnego miasteczka Ulanowa leczy≥o siÍ
u wspania≥ego lekarza Stanis≥awa Krza-
klewskiego. Natomiast swojπ øonÍ MarysiÍ
Popiel, KolbuszowiankÍ pozna≥em dopiero
po odbytym staøu.

Jak pan zapamiÍta≥ swÛj pierwszy
przyjazd do Kolbuszowej trzydzieúci lat
temu?

- Kolbuszowa by≥a wtedy zupe≥nie in-
nym miastem. Gdy wyszed≥em poza rynek
zobaczy≥em wszÍdzie pola uprawne. Przy
obecnych ulicach Szopena, Wojska Polskie-
go, PartyzantÛw, Jana Paw≥a II, 11 Listo-
pada ros≥y zboøa. Szpital przy ul . Rzeszow-
skiej nie wyglπda≥ najlepiej. Nie mniej jed-
nak øyczliwoúÊ jego dyrektora doktora
Krzaklewskiego i radoúÊ ze spotkania z nim
zas≥ania≥a wszystkie niedoskona≥oúci. Mile
wspominam pierwszπ rozmowÍ z panem
Micha≥em Hawro ñ przewodniczπcym Po-
wiatowej Rady Narodowej. Po tej rozmowie
zostaliúmy przyjaciÛ≥mi na ca≥e øycie.
WúrÛd mieszkaÒcÛw miasta wyczuwa≥o siÍ
duøo optymizmu w zwiπzku z planowanym
oddaniem do uøytku nowego szpitala i wie-
lu innych obiektÛw uøytecznoúci publicznej.

Jak potoczy≥a siÍ dalej paÒska ka-
riera zawodowa?

- W 1973 roku rozpoczπ≥em pracÍ jako
staøysta, nastÍpnie jako asystent w Od-
dziale ChorÛb WewnÍtrznych Ûwczesnego
Szpitala Powiatowego. RÛwnoczeúnie pra-
cowa≥em jako kierownik Oúrodka Zdrowia
w Krzπtce (1974-1976) i kierownik Oúrod-
ka Zdrowia w Wilczej Woli (1974-1988).
Pierwszego stycznia 1991 r. zosta≥em powo-
≥any na stanowisko kierownika Oúrodka
Sztucznej Nerki, a w 1993 r. wygra≥em kon-
kurs na ordynatora Oddzia≥u Sztucznej
Nerki. Dopiero po uzyskaniu II stopnia
specjalizacji z nefrologii w 1999 r.  zosta≥em
powo≥any na ordynatora Oddzia≥u Dializo-

30 lat dla Kolbuszowej
Z Mieczys≥awem Maziarzem, ordynatorem Oddzia≥u Dializoterapii i Nefrologii szpitala w Kolbuszo-

wej, radnym Rady Powiatu, rozmawia Benedykt Popek

terapii i Nefrologii. W latach 1995-2002
pe≥ni≥em funkcjÍ zastÍpcy dyrektora ds.
lecznictwa SP ZOZ.

D≥uøej nie chcia≥ pan byÊ dyrekto-
rem?

- W zwiπzku z uzyskaniem mandatu
radnego w Radzie Powiatu, ze wzglÍdu na
obowiπzujπce przepisy, ktÛre nie pozwala-
jπ byÊ radnym i jednoczeúnie dyrektorem
jednostki podleg≥ej, nie chcia≥em zawieúÊ
swoich wyborcÛw i zwrÛci≥em siÍ z proúbπ
do dyrektora SP ZOZ o urlop na czas kaden-
cji.

W okresie tych 30 lat musia≥o siÍ
wiele wydarzyÊ. By≥y pewnie i jakieú za-
bawne sytuacje w pana pracy.

- Wiele by≥o zabawnych sytuacji. Nie-
jednokrotnie zdarza≥o siÍ, øe gdy pyta≥em
o przebieg dotychczasowego leczenia star-
sze pacjentki odpowiada≥y ñ Ñleøa≥am juø
pod Dutkowskim, pod Raganem, a pod pa-
nem jeszcze nie leøa≥amî. (Dutkowski by≥
ordynatorem Oddzia≥u WewnÍtrznego,
doktor Ragan jest nadal ordynatorem Od-
dzia≥u Chirurgii ñ przyp. B. P.). CzÍsto zda-
rza≥o siÍ, øe pracujπc fizycznie przy rozbu-
dowie Oúrodka Sztucznej Nerki, pÛüniej
Oddzia≥u Dializoterapii i Nefrologii przy-
jeødøajπcy spoza Kolbuszowej pacjenci za-
dawali mi pytanie ñ Ñpanie kierowniku a
czy doktor Maziarz bÍdzie dzisiaj przyjmo-
wa≥?î. Kiedy zmieni≥em ubranie robocze na
ubranie lekarskie byli tym faktem mocno
zaskoczeni.

Najbardziej radosne wydarzenia,
ktÛre utkwi≥y panu w pamiÍci...

- Na pewno, bym zaliczy≥ do nich  zda-
nie egzaminu na I i II stopieÒ specjalizacji
z chorÛb wewnÍtrznych, oraz egzaminu na
II stopieÒ z nefrologii. Nie zapomnÍ, gdy po
decyzji ordynatora Oddzia≥u Nefrologii i
Dializoterapii w Rzeszowie doktora A. Ma-
≥eskiego, przekazanej do G≥Ûwnego Lekarza
WojewÛdzkiego w Rzeszowie dotyczπcej
przeniesienia Stacji Dializ z Kolbuszowej do
Rzeszowa, po przekazaniu dwÛch nowych
aparatÛw do HD do Szpitala WojewÛdzkie-
go juø po rezygnacji doktora Bentkowskie-
go z pracy w Kolbuszowej i ukazaniu siÍ ar-
tyku≥u w ÑNowinachî pt. Miliardy pop≥ynπ
z wodπ, sugerujπcego zabranie z Kolbuszo-
wej sprowadzonej a nie zainstalowanej

jeszcze najnowoczeúniejszej w Polsce stacji
uzdatniania wody, uda≥o mi siÍ w okresie
od 1 stycznia do 10 lutego 1991 r. przepro-
wadziÊ remont kapitalny i przenieúÊ stacjÍ
dializ z walπcego siÍ budynku przy ul. Rze-
szowskiej na ul. Kolejowπ. Duøo ryzykujπc
i naraøajπc siÍ wielu osobom zainstalowa-
liúmy tÍ stacjÍ w Kolbuszowej. NastÍpnym
radosnym wydarzeniem by≥o ukoÒczenie
rozbudowy i oddanie do uøytku pacjentom
nowoczesnego Oddzia≥u Nefrologii o euro-
pejskim standardzie. Tutaj teø wiele ryzy-
kowa≥em i naraøa≥em siÍ. Ale proszÍ pÛjúÊ
i popatrzeÊ na obecny Oddzia≥. Nie op≥aca≥o
siÍ? ProszÍ o to zapytaÊ pacjentÛw. No ale
wtedy moja kariera zawodowa by≥a powaø-
nie zagroøona.

A najbardziej przykre wydarzenia.
Warto je wspominaÊ?

- W≥aúciwie od 1973 do 2002 r. nie
mia≥em takich zdarzeÒ. Ale to co siÍ wyda-
rzy≥o w 2002 r. trudno mi bÍdzie wymazaÊ
z pamiÍci. Pewnego dnia od kolegÛw z Za-
rzπdu Powiatu dowiedzia≥em siÍ, øe Ûwcze-
sny starosta Zbigniew Lenart ñ mÛj wielo-
letni przyjaciel, ktÛry zawsze wydawa≥ mi
siÍ cz≥owiekiem uczciwym, o nieskazitel-
nym charakterze, ktÛrego popiera≥em jako
starostÍ ñ wyda≥ oúwiadczenie, øe ÑNerkaî
w Kolbuszowej zniszczeje jeúli moi koledzy
z Zarzπdu nie zaakceptujπ zaproponowa-
nych przez niego olbrzymich kredytÛw na
budowÍ Starostwa.

To by≥a szokujπca wiadomoúÊ, zw≥asz-
cza øe wkrÛtce zosta≥a potwierdzona doku-

cd. na str. 8
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mentami i czynami pana starosty. Do dnia
dzisiejszego nie mogÍ zrozumieÊ jak moøna
by≥o na szalÍ rozgrywek samorzπdowych
wciπgaÊ zdrowie i øycie niewinnych miesz-
kaÒcÛw kilku powiatÛw naszego wojewÛdz-
twa. Jak moøna by≥o z≥oøyÊ doniesienie do
Nadzoru Budowlanego na w≥asnπ jednost-
kÍ podleg≥π, na powiatowπ inwestycjÍ, o
ktÛrej od samego poczπtku na bieøπco go in-
formowa≥em. Jego destrukcyjne dzia≥ania
wynikajπce ze zwyk≥ej z≥oúliwoúci i prywa-
ty przekroczy≥y wszelkie granice. Karzπc
mnie jako radnego i przewodniczπcego
Rady RodzicÛw za udzielenie poparcia kan-
dydujπcej na p.o. dyrektora LO pani JasiÒ-
skiej a nie jego øonie pani J. Lenart, o co za-
biega≥, zrobi≥ wszystko øeby zniszczyÊ mojπ
osobÍ i prowadzony przeze mnie najbar-
dziej dochodowy oddzia≥ naszego Szpitala
Powiatowego, przynoszπcy 3 600 000 z≥
brutto rocznego dochodu. Jego dzia≥ania
mog≥y doprowadziÊ do utraty pracy nie tyl-
ko 40 pracownikÛw tego oddzia≥u, ale rÛw-
nieø 650 pracownikÛw SP ZOZ w Kolbuszo-
wej...

Jak by≥o naprawdÍ z tπ rozbudowπ
Oddzia≥u Dializoterapii i Nefrologii?

- Ostateczna decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu dla in-
westycji polegajπcej na rozbudowie pawilo-
nu Dializoterapii i Nefrologii zosta≥a wyda-
na przez burmistrza M i G w Kolbuszowej
dnia 15 lutego 2002 r. W chwili donosu na
tπ inwestycjÍ do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w zasadzie posiada-
liúmy wszystkie uzgodnienia niezbÍdne do
zatwierdzenia planu budowlanego przez
Starostwo. W dniu 29 maja 2002 r. Ûwcze-
sny wicestarosta kolbuszowski zatwierdzi≥
projekt budowlany i wyda≥ pozwolenie na
budowÍ (Nr. AB. I-40/02). SπdzÍ øe gdyby
starosta Lenart nie przeszkodzi≥ to wymie-
nione pozwolenie moøna by by≥o uzyskaÊ o
wiele miesiÍcy wczeúniej. W wyniku jego
dzia≥aÒ inwestycja nie zosta≥a oddana spo-
≥eczeÒstwu w planowanym terminie 17

czerwca 2002 r. lecz o wiele miesiÍcy pÛü-
niej, dopiero w marcu 2003 r., dziÍki pomo-
cy nowego starosty kolbuszowskiego i ca≥e-
go nowego Zarzπdu Powiatu. Wed≥ug moich
obliczeÒ z tego powodu nie pozyskano z
Kasy Chorych do kasy kolbuszowskiego SP
ZOZ co najmniej 300 000 z≥ dla Oddzia≥u
Nefrologii i ok. 1 200 000 z≥. dla Oddzia≥u
Dializoterapii. Komentarz pozostawiam
czytelnikom... DziÍki swoim powiπzaniom z
... do dziú nie poniÛs≥ za to konsekwencji.

Czy pan Lenart poprzesta≥ na tym?
- Nie. Nie poprzesta≥. Kontynuowa≥ wie-

le innych dzia≥aÒ przeciwko mojej osobie.
Obecnie pan Lenart juø jako radny rozsy≥a
jakieú perfidne listy otwarte do Zarzπdu Po-
wiatu, parlamentarzystÛw, do gazet i telewi-
zji. åciπga kontrole do SP ZOZ, oraz Oddzia-
≥u Dializoterapii i Nefrologii co dezorganizuje
pracÍ ZOZ-u. PrÛbuje przy tym poprzez oso-
bÍ Jerzego Biesiadeckiego wciπgnπÊ do swo-
ich prywatnych rozgrywek lokalne SLD.

WrÛÊmy moøe do spraw przyjemniej-
szych. Pomimo duøej konkurencji sπsied-
nich oúrodkÛw dializacyjnych i nefrolo-
gicznych w Mielcu i Rzeszowie panu uda-
je siÍ leczyÊ pacjentÛw z tamtych w≥aúnie
miast i okolic. Jak pan to robi?

- Nie jest to tylko moja zas≥uga ale ca-
≥ego zespo≥u pracujπcego w Oddziale Dializo-
terapii i Nefrologii, lekarzy, pielÍgniarek i po-
zosta≥ego personelu. Nie bÍdÍ teø ukrywa≥, øe
moi pacjenci czujπ siÍ bezpiecznie ze wzglÍ-
du na to, øe jestem do ich dyspozycji na kaø-
de wezwanie, przez ca≥y dzieÒ i noc. W lecze-
niu pacjentÛw wykorzystujÍ nie tylko swojπ
wiedzÍ medycznπ, ale rÛwnieø zdrowe zasa-
dy moralne i serce. Poza tym mojπ reklamπ
sπ pacjenci doskonale przygotowani do trans-
plantacji nerek (38 osÛb), oraz pacjenci przy-
wrÛceni do øycia po przebytej ostrej niewydol-
noúci nerek (ponad 150 osÛb)

Osiπgnπ≥ pan juø w swoim øyciu wie-
le. Czy jest jeszcze coú co jako lekarz
chcia≥by pan osiπgnπÊ?

- W pierwszej kolejnoúci chcia≥bym do-

30 lat dla Kolbuszowej
cd. ze str. 7

koÒczyÊ prace zwiπzane z zaburzeniami im-
munologicznymi w przebiegu k≥Íbkowych
zapaleÒ nerek.

Czego øyczyÊ panu jako lekarzowi z
okazji tego piÍknego jubileuszu?

- Chcia≥bym aby Oddzia≥ Dializote-
rapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w
Kolbuszowej pozyska≥ jeszcze kilka nowo-
czesnych aparatÛw do HD (hemodializy)
i aby pracujπcy ze mnπ lekarze ukoÒczy-
li konieczne do akredytacji specjalizacje,
co pozwoli≥oby na dalsze kontraktowanie
i zwiÍkszenie wysokospecjalistyczych
us≥ug medycznych.

A jako radnemu Rady Powiatu cze-
go øyczyÊ?

- Øeby Starostwo pozyska≥o dodatko-
we úrodki finansowe na realizacjÍ swych
zadaÒ. Mam tu na myúli szczegÛlnie S≥uø-
bÍ Zdrowia i drogi powiatowe, ktÛrymi
pacjenci podπøajπ do naszych placÛwek.
Øyczy≥bym sobie rÛwnieø aby spo≥eczeÒ-
stwo naszego powiatu w sposÛb w≥aúciwy
oceni≥o ogromne zaangaøowanie staro-
stÛw, Zarzπdu i wiÍkszoúci Rady na rzecz
rozwoju naszego powiatu i wspiera≥o ich
szlachetne, uczciwe dzia≥ania.

Tego wiÍc w imieniu czytelnikÛw
ÑPrzeglπdu Kolbuszowskiegoî panu
øyczÍ.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.Mieczys≥aw Maziarz, ur.
1949 r. w Ulanowie, wykszta≥ce-
nie wyøsze medyczne. W Kolbu-
szowej mieszka i pracuje od
1973 r., øonaty, øona Maria ro-
dowita Kolbuszowianka, troje
dzieci ñ Magda, Marta i Miro-
s≥aw. Przewodniczπcy Rady Ro-
dzicÛw przy LO w Kolbuszowej
(1996-2003), przewodniczπcy
Grupy Organizacyjnej Rady Pa-
rafialnej w Kolbuszowej (od
1997 r.), cz≥onek Diecezjalnej
Rady Duszpasterskiej w Rzeszo-
wie (1997-2003), radny Rady Po-
wiatu I i II kadencji (od 1998 r.)
z listy AWS, nastÍpnie  ÑLiga ñ
Forumî

W 19-osobowej Radzie Po-
wiatu Kolbuszowskiego w ostat-
nim czasie zosta≥y zawiπzane
dwa kluby radnych.

Radni na
Rzecz Powiatu

W dniu 25 wrzeúnia br. odby≥o siÍ ze-
branie za≥oøycielskie Klubu Radnych pod
nazwπ ÑRadni na Rzecz Powiatuî Rady
Powiatu w Kolbuszowej. Klub liczy 11 rad-
nych. Naleøπ do niego: Dariusz Büdzikot,
Jacek Dziewic, JÛzef Kardyú, Waldemar
Macheta, Mieczys≥aw Maziarz, Wojciech
Mroczka, Grzegorz Romaniuk, W≥adys≥awa
RutczyÒska, Stanis≥awa Stec, Andrzej Woj-
nas, Marian ZieliÒski. Na przewodniczπce-

go wybrano Wojciecha MroczkÍ. Klub
ma charakter otwarty.

- Klub ÑRadni na Rzecz Powiatuî wi-
dzÍ jako ostojÍ stabilizacji w powiecie ñ po-
wiedzia≥ nam jego przewodniczπcy. ñ Sta-
rostowie muszπ wiedzieÊ, øe majπ tπ wiÍk-
szoúÊ Rady za sobπ i øe mogπ jeszcze bar-
dziej zaangaøowaÊ siÍ w dzia≥alnoúÊ admi-
nistracyjnπ i gospodarczπ, a nie zajmowaÊ
siÍ odpieraniem atakÛw politycznych. Z
przykroúciπ muszÍ stwierdziÊ, øe sπ tacy
radni, ktÛrzy zamiast pracowaÊ zgodnie dla
powiatu na p≥aszczyünie merytorycznej, nie
robiπ tego, tylko myúlπ jak tu obaliÊ Staro-
stÍ i WicestarostÍ...

Radni PSL
Po ostatniej sesji w dniu 2 paüdzierni-

ka br. zosta≥ utworzony drugi z kolei Klub
Radnych pod nazwπ ÑKlub Radnych Pol-

skiego Stronnictwa Ludowegoî Rady
Powiatu Kolbuszowskiego. Klub liczy 3
radnych. Sπ nimi: Adam Chlebowski, Ry-
szard £eptuch, Stefan Wrzask. Przewodni-
czπcym wybrano Stefana Wrzaska, za-
stÍpcπ Adama Chlebowskiego, sekretarzem
ñ Ryszarda £eptucha. RÛwnieø i ten klub
ma charakter otwarty.

Z wypowiedzi przewodniczπcego wyni-
ka, øe klub bÍdzie realizowa≥ okreúlonπ po-
litykÍ PSL. ñ Podobnie jak tamten klub my
rÛwnieø chcemy pracowaÊ na rzecz powia-
tu, jednak z uwzglÍdnieniem spraw, ktÛre
sπ w programie PSL, jak sprawy rolnictwa,
ochrony úrodowiska. Tu jest pole do dzia≥a-
nia bardzo duøe ñ uwaøa przewodniczπcy.

*  *  *
Dotychczas nie zrzeszeni w øadnym

klubie pozostajπ radni: Krzysztof Szadkow-
ski, Krzysztof Wrona, W≥adys≥aw Mytych i
Zbigniew Lenart, Stefan Orzech.

MM



9przeglπd KOLBUSZOWSKINr 125

X sesja Rady Powiatu
Na poczπtku X-tej sesji, w dn. 21

sierpnia br. przewodniczπcy Rady Powia-
tu JÛzef Kardyú i starosta Bogdan Ro-
maniuk wrÍczyli nowemu komendantowi
Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszo-
wej m≥. insp. Franciszkowi RybczyÒ-
skiemu kwiaty i pogratulowali objÍcia
nowego stanowiska øyczπc przy tym powo-
dzenia, oraz samych sukcesÛw w kierowa-
niu jednostkπ. Komendant podziÍkowa≥ za
mi≥e przyjÍcie i zaproszenie na sesjÍ.
Przedstawiajπc siÍ powiedzia≥ m. in. øe w
policji pracuje od 1977 r. i praktycznie ca≥y
czas na stanowiskach kierowniczych. 13
lat przepracowa≥ w Komendzie WojewÛdz-
kiej, m. in. w takim wydziale ktÛry zajmu-
je siÍ kontrolπ wewnÍtrznπ i rozpatrywa-
niem skarg ze strony mieszkaÒcÛw. Ostat-
nio przez rok pracowa≥ na stanowisku ko-
mendanta KPP w £aÒcucie, skπd gdy
nadarzy≥a siÍ moøliwoúÊ na w≥asnπ proú-
bÍ zosta≥ przeniesiony do Kolbuszowej.

- Uwaøam øe trafi≥em do jednostki do
ktÛrej moøna trafiÊ w≥aúciwie w nagrodÍ.
Kolbuszowa jest postrzegana od dawna
jako jedna z najlepszych jednostek. BÍdÍ
siÍ stara≥ kontynuowaÊ to co moi poprzed-
nicy dobrego zrobili w tej jednostce.
Chcia≥bym mieÊ úcis≥π wspÛ≥prace i czÍsto
siÍ spotykaÊ na sesjach Rady i posiedze-
niach Komisji, o co bym prosi≥. Chcia≥bym
øeby siÍ mÛwi≥o o naszych policjantach jak
najlepiej, øeby oni teø czuli siÍ w pracy
dobrze i øeby spo≥eczeÒstwo z naszej pracy
by≥o zadowolone ñ powiedzia≥ komendant
RybczyÒski.

SylwetkÍ nowego komendanta zapre-
zentowa≥a czytelnikom ÑPrzeglπdu Kolbu-
szowskiegoî nadkom. Ewa SÍczkowska w
poprzednim wrzeúniowym numerze (Nr
124, str. 15).

Z PRAC ZARZ•DU POWIATU
W okresie od 30 czerwca do 21 sierp-

nia Zarzπd podjπ≥ ≥πcznie 41 uchwa≥, m. in.
w nastÍpujπcych sprawach:

r Wydzierøawienie garaøy w budynku
Starostwa dla Inspektoratu Weteryna-
rii, UrzÍdu Pracy, Inspekcji Ochrony Ro-
úlin i Stacji Sanitarno ñ Epidemiologicz-
nej. MiesiÍczny czynsz najmu 100 z≥ net-
to.

r Powierzenie mgr Wandzie JasiÒskiej
stanowiska dyr. LO na okres 5 lat (od
I.09.2003 r. do 31.08.2008 r.)

r Przeznaczenie kwoty 3 750 z≥ z P.F.O.
år. na dofinansowanie przeprowadzone-
go przez Uniwersytet Rzeszowski szko-
lenia rolnikÛw z terenu powiatu z zakre-
su tworzenia i prowadzenia gospodarstw
ekologicznych.

r Zawarcie porozumienia z Zarzπdem Wo-
jewÛdztwa Podkarpackiego na realizacjÍ
budowy chodnika w Weryni, przy drodze
Kolbuszowa ñ Leøajsk.

Odby≥o siÍ rÛwnieø spotkanie z przed-
stawicielami PKPS, na ktÛrym prowadzo-
ne by≥y rozmowy dotyczπce przysz≥oúci bu-
dynku åwietlicy (sprzedaø lub umowa).
Rozmowy sπ prowadzone dalej z Radπ Na-
czelnπ PKPS w Warszawie.

SYTUACJA W OåWIACIE
Radnym zosta≥y przedstawione tylko

dwa sprawozdania na temat przygotowa-
nia szkÛ≥ do nowego roku szkolnego, dyr.
Mazura z ZST i dyr. Kubisia z ZSA-E. Ma-
teria≥u informacyjnego dotyczπcego LO nie
przygotowali ani dyr. Leúniak, ani jego za-
stÍpca J. Lenart.

Przewodniczπca Komisji Edukacji
Stanis≥awa Stec w swoim wystπpieniu
przedstawi≥a wnioski i uwagi komisji po
obejrzeniu poszczegÛlnych szkÛ≥. Komisja
wnios≥a m.in. zastrzeøenia odnoúnie pro-
wadzonych remontÛw, oraz wniosek o pod-
niesienie zaniøonego poziomu kolbuszow-
skiego LO. Radny W≥adys≥aw Mytych
zapyta≥ w tym temacie ñ co nowa pani dy-
rektor LO zamierza zrobiÊ aby podnieúÊ
poziom nauczania w tejøe szkole. Starosta
odpowiedzia≥ iø zwrÛci≥ siÍ w imieniu Za-
rzπdu do pani JasiÒskiej øeby przygotowa-
≥a plan poprawienia wizerunku liceum.
Ten plan zostanie przedstawiony w pÛü-
niejszym terminie poniewaø pani JasiÒska
dopiero od 1 wrzeúnia obejmie stanowisko
dyrektora tej szko≥y. Radny Adam Chle-
bowski zasygnalizowa≥ m.in. problem z
pracπ ÑuchodücÛwî, nauczycieli z Rosji czy
Ukrainy od j. angielskiego. Radny Zbigniew
Lenart pyta≥ ñ gdzie bÍdπ pracowaÊ pedago-
dzy i w jakich wymiarach godzin.

DYSKUSJA
O INWESTYCJACH

Sprawozdanie z prac inwestycyjnych
prowadzonych w powiecie, prac inwesty-
cyjnych na drogach, oraz gospodarowania
mieniem powiatu przedstawi≥ wicestaro-
sta Waldemar Macheta. Radni wczeúniej
zapoznali siÍ ze szczegÛ≥owymi pisemny-
mi sprawozdaniami przygotowanymi
przez inspektora Stanis≥awa Malinowskie-
go (Modernizacja budynku by≥ego POM-u

dla potrzeb UR, budowa budynku adm.
Starostwa), dyrektora SP ZOZ Zbigniewa
Strzelczyka (Zakup aparatury medycznej,
rozbudowa czÍúci parteru szpitala dla
Szpitalnego Oddzia≥u Ratownictwa, rozpo-
czÍcie remontÛw Wiejskich OúrodkÛw
Zdrowia w Ostrowach Tuszowskich, Wil-
czej Woli i Lipnicy), dyrektora ZDP Euge-
niusza Szczebiwilka (Modernizacja drÛg
powiatowych), oraz geodety powiatowego
Antoniego Boska (Gospodarowanie mie-
niem powiatu).

Wicestarosta odpowiada≥ rÛwnieø na
pytania radnych: Adama Chlebowskiego,
Zbigniewa Lenarta, Krzysztofa Wrony i
Andrzeja Wojnasa odnoszπce siÍ do re-
montÛw bπdü drobnych inwestycji w szko-
≥ach i oúrodkach zdrowia. Radny Chlebow-
ski pyta≥ m.in. czy jest zgodne z prawem
finansowanie przez powiat remontÛw
obiektÛw, ktÛre nie sπ w≥asnoúciπ powia-
tu ñ OúrodkÛw Zdrowia w Wilczej Woli i
Lipnicy. W odpowiedzi wicestarosta
stwierdzi≥ iø bez wzglÍdu na stan w≥asno-
úci powiat chce utrzymaÊ w nich lecznic-
two. ZOZ nigdy nie przesta≥ byÊ w≥adajπ-
cym w tych obiektach i powiat musi par-
tycypowaÊ oczywiúcie wspÛlnie z wÛjtami.
Radny Wojnas zapyta≥ ñ jak duøo kosztu-
jπ inwestycje S≥uøby Zdrowia w gm. Maj-
dan. W odpowiedzi us≥ysza≥, øe nie ma ta-
kich inwestycji. Starostwo nie moøe inwe-
stowaÊ w S≥uøbÍ Zdrowia na tym terenie
gdyø Majdan posiada samodzielny nieza-
leøny ZOZ.

UNIWERSYTET DO£OØY£
W punkcie 6 i 7 porzπdku obrad radni

dokonali zmian uchwa≥ dotyczπcych finan-
sowania inwestycji jakπ jest modernizacja
budynku b. POM-u przeznaczonego na In-
stytut Biotechnologii. £πczny koszt tej inwe-
stycji ma wynieúÊ 172 600 z≥., przy dotacji
budøetu powiatu 75 600 z≥. WspÛ≥finansujπ-
cy tπ inwestycjÍ Uniwersytet Rzeszowski do
przekazanych wczeúniej 51 000 z≥ do≥oøy≥

cd. na str. 10

Cz≥onek Zarzπdu Powiatu Stanis≥aw Mazan
chce siÍ dzieliÊ olbrzymiπ wiedzπ i doúwiadcze-
niem samorzπdowym.

Wicestarosta Waldemar Macheta referuje temat
inwestycji powiatowych

Fot. B. Popek
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jeszcze 46 000 z≥. W sumie remont kapital-
ny tego budynku zosta≥ dofinansowany
przez Uniwersytet kwotπ 97 000 z≥. Prace
remontowe majπ objπÊ m. in. wykonanie
pochylni dla niepe≥nosprawnych, remont
pokrycia dachu, wymianÍ stolarki okien-
nej, elewacjÍ czÍúci parterowej, wymianÍ
grzejnikÛw c.o., instalacje elektryczne,
wodno-kanalizacyjne, gazowe itp.

BUDYNKI NA SPRZEDAØ
D≥ugo dyskutowali radni na temat

sprzedaøy majπtku niepotrzebnego SP
ZOZ, czyli budynku po Poradni Zdrowia
Psychicznego, oraz budynku mieszkalne-
go obok, na tej samej dzia≥ce o pow. 0,24
ha, a takøe budynku po Poradni Przeciw-
gruüliczej (b. Sanepidu) na dzia≥ce o pow.
0,26 ha. Na remont i utrzymanie tych bu-
dynkÛw nie staÊ ani ZOZ, ani Starostwa.
Wyzbycie siÍ tych mocno zniszczonych
obiektÛw nie jest rÛwnoznaczne z likwida-
cjπ mieszczπcych siÍ w nich poradni. Zgod-
nie z propozycjπ dyrektora SP ZOZ Zbi-
gniewa Strzelczyka, Zarzπdu Powiatu,
oraz Komisji Zdrowia, Poradnia Zdrowia
Psychicznego i Przeciwalkoholowa pozo-

stanπ tam gdzie by≥y, natomiast Poradnia
Pulmunologiczna czyli ChorÛb P≥uc bÍdzie
przeniesiona do znajdujπcej siÍ obok Przy-
chodni Nr 2. Rada wiÍkszoúciπ g≥osÛw opo-
wiedzia≥a siÍ za sprzedaøπ budynkÛw.

TRZY INWESTYCJE
ÑSAPARDOWSKIEî

W imieniu Zarzπdu Powiatu starosta
Bogdan Romaniuk przedstawi≥ moøliwoúÊ
zg≥oszenia zadaÒ powiatowych do unijne-
go programu SAPARD. Zarzπd zapropono-
wa≥ Radzie przystπpienie do z≥oøenia
trzech wnioskÛw na modernizacjÍ trzech
drÛg powiatowych w roku 2004, przy par-
tycypacji gmin na ktÛrych terenie inwesty-
cje te bÍdπ realizowane:

r Modernizacja drogi powiatowej nr
362 Kopcie - Wilcza Wola - BojanÛw. årod-
ki w≥asne powiatu ñ 480 000 z≥, dofinan-
sowanie gminy Dzikowiec ñ 120 000 z≥,
wnioskowana pomoc SAPARD ñ 600 000
z≥.

r Modernizacja drogi powiatowej nr
378 PrzedbÛrz - PorÍby KupieÒskie. årod-
ki powiatu ñ 480 000 z≥, gm. Kolbuszowa
ñ 120 000 z≥, SAPARD ñ 600 000 z≥.

r Modernizacja drogi powiatowej nr
327 Kosowy - TrzÍsÛwka - Cmolas. årodki
powiatu ñ 380 000 z≥, gm. Cmolas ñ 220
000 z≥, SAPARD ñ 600 000 z≥.

Starosta wyjaúni≥ rÛwnieø dlaczego te
gminy a nie inne sπ proponowane do pro-
gramu SAPARD. OtÛø gmina Majdan KrÛ-
lewski niedawno skoÒczy≥a inwestycjÍ
drogowπ SAPARD-owskπ, natomiast gmi-
ny RaniøÛw i Niwiska nie sπ przygotowa-
ne do partycypacji w kosztach. O ile nic nie
stanie na przeszkodzie, to w 2004 r. zosta-
nie zmodernizowanych ok. 100 km drÛg
powiatowych w trzech wymienionych gmi-
nach. PrzychÛd úrodkÛw finansowych do
naszego powiatu z zewnπtrz wyniesie 2
260 000 z≥., z czego 1 800 000 z≥. z SA-
PARD-u i 460 000 z≥., z gmin powiatu.
Mienie powiatu wzroúnie o 3 600 000 z≥.

Po d≥ugiej, wyczerpujπcej, chwilami
burzliwej dyskusji, w ktÛrej brali udzia≥
radni, cz≥onkowie Zarzπdu, oraz wÛjt Cmo-
lasu Eugeniusz Galek, stosunkiem g≥o-
sÛw 12 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujπcy pod-
jÍto stosowne uchwa≥y o przystπpieniu do
wymienionych inwestycji.

cd. ze str. 9

XII sesja Rady Powiatu
Sesja odby≥a siÍ w dniu 11 wrzeúnia

b.r., z udzia≥em 16 radnych, Zarzπdu, pra-
cownikÛw Starostwa i jednostek podleg≥ych,
oraz zaproszonych goúci.

Z PRAC ZARZ•DU POWIATU
Zarzπd w okresie od 21 sierpnia do 11

wrzeúnia podczas trzech posiedzeÒ podjπ≥
szeúÊ uchwa≥, ktÛre dotyczy≥y m. in.:

r Powo≥ania komisji do opracowania
wnioskÛw sk≥adanych do programu SA-
PARD, dotyczπcych inwestycji na drogach
powiatowych.

r PrzejÍcia i przekazania na majπtek

Zarzπdu DrÛg Powiatowych zakoÒczonej in-
westycji pod nazwπ ÑPrzebudowa drogi po-
wiatowej nr 726 Potrπba - Ostrowy Tuszow-
skieî. £πczna wartoúÊ inwestycji wynosi
1 045 611 z≥.

Na posiedzeniach Zarzπdu ponownie
przygotowywane by≥y projekty uchwa≥ doty-
czπce inwestycji na drogach powiatowych,
ktÛre zg≥aszane bÍdπ do programu SA-
PARD. Po analizach, konsultacjach i uzy-
skaniu  opinii komisji Rady Powiatu przy-
gotowane zosta≥y projekty uchwa≥ wprowa-
dzajπce drobne zmiany do uchwa≥ podjÍtych
na sesji 21 sierpnia b.r.

PORADNIA POMAGA UCZNIOM
Ze sprawozdania z funkcjonowania Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej przed-
stawionego przez paniπ dyrektorkÍ Eløbie-
tÍ Miko≥ajczyk radni mogli siÍ dowiedzieÊ
m. in., øe na poczπtku roku szkolnego by≥o
tam tylko 8 etatÛw pedagogicznych, w tym
4 psychologÛw, 2,5 etatu pedagoga i 1,5 eta-
tu logopedy. Obecnie stan zatrudnienia
uleg≥ zmianie. Zatrudnionych jest 11 pra-
cownikÛw, w tym 3 psychologÛw, 6 pedago-
gÛw i 2 logopedÛw. W rejonie dzia≥ania Po-
radni zamieszkuje 18 421 dzieci, w tym 12
913 uczniÛw i 5 508 dzieci do 6 roku øycia.
W ubieg≥ym roku szkolnym iloúÊ przyjÍtych
diagnozowanych uczniÛw przedstawia≥a siÍ
nastÍpujπco: z gminy Kolbuszowa ñ 456,

INTERNAT DLA SZKO£Y
MUZYCZNEJ

Referujπc 15 punkt porzπdku obrad
wicestarosta Waldemar Macheta przypo-
mnia≥ historiÍ Szko≥y Muzycznej I stopnia
w Kolbuszowej, oraz jej trudnπ sytuacjÍ
obecnie. Po rozmowach starostÛw w Mini-
sterstwie Kultury zarysowa≥a siÍ moøli-
woúÊ przejÍcia ca≥ego budynku by≥ego inter-
natu ZSZ (w ktÛrego czÍúci mieúci siÍ obec-
nie Szko≥a Muzyczna) przez Ministerstwo,
ktÛre by ca≥kowicie roztoczy≥o pieczÍ nad
szko≥π, pokrywa≥o wydatki p≥acowe, rzeczo-
we i remontowe. Po zakoÒczeniu rozmÛw Mi-
nisterstwo wyrazi≥o zainteresowanie takπ
formπ za≥atwienia sprawy. Obecnie w szko-
le tej uczy siÍ ponad 100 dzieci. Jest to wiÍ-
cej niø np. w Tarnowie. Zdaniem wicestaro-
sty pojawi≥a siÍ szansa na wielki postÍp w
rozwoju tej szko≥y. Starostwo podjÍ≥o juø od-
powiednie dzia≥ania w tym kierunku.

Stosunkiem g≥osÛw 12 ñ za, przy 1 ñ
wstrzymujπcym radni podjÍli odpowiedniπ
uchwa≥Í, w ktÛrej wyrazili zgodÍ na doko-
nanie darowizny budynku by≥ego interna-
tu (pow. 1 075 m2), na rzecz PaÒstwowej
Szko≥y Muzycznej I stopnia w Kolbuszo-
wej, wy≥πcznie na cele dydaktyczno-arty-
styczne szko≥y. W przypadku niewykorzy-
stania budynku na ten cel darowizna moøe
zostaÊ odwo≥ana.

PROJEKT FLAGI POWIATU

Pani sekretarz Eløbieta WrÛbel w
imieniu Zarzπdu przedstawi≥a radnym
projekt flagi powiatu kolbuszowskiego,
opracowany przez p. Wies≥awa Walata.
Projekt ten zosta≥ zaopiniowany pozytyw-
nie zarÛwno przez KomisjÍ Promocji, jak
i przez Zarzπd. Radni nie zg≥aszali uwag
do projektu. Jednog≥oúnie zaopiniowali go
pozytywnie.WÛjt Eugeniusz Galek odpowiada na pytanie

cz≥onka Zarzπdu Dariusza Büdzikota.

Prawdopodobnie tak bÍdzie wyglada≥a flaga
naszego powiatu.

Benedykt Popek
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Cmolas ñ 152, Dzikowiec ñ 127, Majdan ñ
173, Niwiska ñ 107, RaniøÛw ñ 95. Zdaniem
pani dyrektor naleøa≥oby uúwiadomiÊ spo≥e-
czeÒstwo w tych gminach gdzie ta frekwen-
cja jest niska.

ñ Od oko≥o trzech lat wzrasta liczba
dziewczπt korzystajπcych z pomocy, ktÛre
majπ problemy z odøywianiem siÍ. U dziew-
czπt miÍdzy 16 a 18 rokiem øycia coraz czÍ-
úciej pojawia siÍ jad≥owstrÍt psychiczny.
Wczeúniej w naszym úrodowisku problem ten
praktycznie nie wystÍpowa≥ ñ sygnalizowa-
≥a radnym pani dyrektor Miko≥ajczyk.

LISY, ETERNIT I INNE PROBLEMY
Radni wys≥uchali rÛwnieø sprawozda-

nia powiatowego lekarza weterynarii JÛze-
fa Futymy z dzia≥alnoúci Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii w Kolbuszowej.
Dyskusji ani zapytaÒ nie by≥o.

Pretekstem do poruszenia przez rad-
nych kilku waønych problemÛw by≥o spra-
wozdanie z funkcjonowania Wydzia≥u
Ochrony årodowiska, Rolnictwa, Leúnictwa
i Ochrony Przyrody przedstawione przez
kierownika Grzegorza ZiemiaÒskiego.
Radny Adam Chlebowski wnosi≥ o dokona-
nie w≥aúciwej selekcji lisÛw, ktÛre sta≥y siÍ
prawdziwπ plagπ dla rolnikÛw. PotÍguje siÍ
wybieranie ptactwa z gospodarstw wiej-
skich. Naleøa≥oby jego zdaniem temat ten
poruszyÊ w nadleúnictwie. Kierownik Zie-
miaÒski odpar≥, iø tÍ sprawÍ zasygnalizowa≥
w Nadleúnictwie, a obecnie przygotowuje
pismo do KÛ≥ £owieckich. Sprawa jest
wszystkim znana.

Radny W≥adys≥aw Mytych poruszy≥
m.in. sprawÍ monitorowania wymiany da-
chÛw z eternitu na inne pokrycia. Jak Wy-
dzia≥ Ochrony årodowiska siÍ z tego wywiπ-
zuje. ñ Na podstawie analizy jakπ robiliúmy
na terenie powiatu jest oko≥o 13,5 tys. da-
chÛw pokrytych eternitem. W≥asnymi úrod-
kami nie jesteúmy w stanie tego problemu
rozwiπzaÊ. Muszπ byÊ okreúlone úrodki po-
mocowe ze strony PaÒstwa. My natomiast w
tej chwili moøemy tylko pomÛc organizacyj-
nie, wskazaÊ np. gdzie to moøna wywieüÊ i

podaÊ adres firm ktÛre siÍ tym zajmujπ ñ po-
wiedzia≥ kier. ZiemiaÒski.

SZKO£Y PROMUJ•CE ZDROWIE
W szÛstym punkcie obrad Rada podjÍ-

≥a uchwa≥Í w sprawie przystπpienia do pro-
gramu ÑSzkÛ≥ Promujπcych Zdrowieî i upo-
waøni≥a Zarzπd Powiatu do zawarcia poro-
zumienia w sprawie utworzenia i organiza-
cji Rejonowego Zespo≥u Wspierajπcego Szko-
≥y Promujπce Zdrowie.

RUTCZY—SKA PRZEWODNICZ•C•
KOMISJI ZDROWIA

Dotychczasowy przewodniczπcy Komi-
sji Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Spo-
≥ecznych lek. med. Jacek Dziewic z≥oøy≥
rezygnacjÍ z pe≥nionej funkcji. Rada przyjÍ≥a
rezygnacjÍ. Na jego miejsce radny Dariusz
Büdzikot zg≥osi≥ kandydaturÍ lek. med.
W≥adys≥awy RutczyÒskiej, ktÛra jak po-
wiedzia≥ ñ wykazuje siÍ troskπ aby S≥uøba
Zdrowia funkcjonowa≥a na w≥aúciwym pozio-
mie. Radna RutczyÒska niemal jednog≥oúnie
(14 za, 1 wstrzymujπcy) zosta≥a wybrana
nowπ przewodniczπcπ wymienionej komisji.

SESJE NADZWYCZAJNE
Relacje z dwÛch nadzwyczajnych sesji

Rady Powiatu XIII-tej i XIV-tej, ktÛre odby-
≥y siÍ w dniach 29 wrzeúnia i 2 paüdzierni-
ka br. zamieúcimy w nastÍpnym numerze

ÑPrzeglπdu Kolbuszowskiegoî. G≥Ûwnymi te-
matami obu sesji by≥y drogi powiatowe i pro-
gramy SAPARD.

Benedykt Popek

Czynne jest biuro powiatowe so³tysów
Od 1 paüdziernika br. so≥tysi sto-

warzyszeni w Kole Powiatowym Sto-
warzyszenia So≥tysÛw WojewÛdztwa
Podkarpackiego majπ swoje biuro.

W budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej w pokoju nr 221 A na I piÍ-
trze, w kaødy czwartek w godz. od 13 - tej
do 15 - tej pe≥niπ dyøury poszczegÛlni
cz≥onkowie Zarzπdu Powiatowego ko≥a:
Jan BaÒkowski ñ so≥tys z Weryni (pre-
zes ko≥a powiatowego), Stanis≥aw Filipo-
wicz z Kupna (gmina Kolbuszowa), Fran-
ciszek KopeÊ z Brzostowej GÛry (Majdan

KrÛlewski), Tadeusz JagodziÒski z Ha-
dykÛwki (Cmolas), Jan Kwaúnik z Trze-
úni (Niwiska), Edward Warzocha z Ra-
niøowa. Nie wiadomo na razie kto bÍdzie
reprezentowa≥ gminÍ Dzikowiec.

- Liczniejsze spotkania organizowane
przez Zarzπd Powiatowy, zebrania, konfe-
rencje, szkolenia bÍdπ siÍ odbywaÊ w auli
Starostwa. Raz na kwarta≥ bÍdziemy orga-
nizowaÊ rÛwnieø narady so≥tysÛw z ca≥ego
powiatu ñ powiedzia≥ nam organizator biu-
ra prezes BaÒkowski.

Telefon do biura: 22 75 882.
(tk)

Radni podczas XII sesji. Pierwsza od lewej nowa przewodniczπca Komisji Zdrowia radna W≥adys≥a-
wa RutczyÒska. Fot. B. Popek

Radny Grzegorz Romaniuk podczas sesji.

Radny Krzysztof Szadkowski na sesjach mÛwi
ma≥o, ale rzeczowo.    Fot. B. Popek
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110 nowych studentÛw agrobiologii rozpoczÍ≥o rok akademicki w Kolbuszowej ñ Weryni

Coraz wiÍcej studentÛw
Rekordowa iloúÊ ñ 110 osÛb zosta≥o przyjÍtych na pierw-

szy rok agrobiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.

 ñ ChÍtnych ñ jak mÛwi pracownik
uniwersytetu pan Kazimierz Czepiela
ñ by≥o duøo wiÍcej, trzy osoby na jedno
miejsce. To o czymú úwiadczy... . £πcznie
w Weryni studiuje obecnie  220 osÛb. Czy-
nione sπ starania aby w przysz≥ym roku
rozpoczπÊ pierwszy nabÛr na licencjat o
specjalnoúci biotechnologia. Instytut Bio-
technologii mieszczπcy siÍ w biurowcu
by≥ego POM-u, przy ul. Soko≥owskiej 26
w Kolbuszowej pracuje juø Ñna pe≥nych
obrotachî ñ dodaje nie ukrywajπc swego
zadowolenia kierownik Czepiela. ñ Re-
mont budynku wewnπtrz jest juø skoÒ-
czony. Przed zimπ chcemy zdπøyÊ wyko-
naÊ ostatnie remonty zewnÍtrzne.

W dniu 7 paüdziernika br. stu
oúmiu nowych studentÛw Uniwersytetu
Rzeszowskiego wraz z kadrπ dydaktycz-
nπ, w obecnoúci kilkudziesiÍciu zapro-
szonych goúci rozpoczÍ≥o oficjalnie nowy
rok akademicki 2003 ñ 2004. Uroczy-
stoúÊ poprzedzi≥a Msza úw. odprawiona
przez b. dziekana kolbuszowskiego ks.
prob. Stanis≥awa WÛjcika w koúciele
parafialnym w Weryni. O godz. 10-tej w
duøej sali wyk≥adowej budynku Instytu-
tu, w podnios≥ej atmosferze, chÛr ze
Szko≥y Podstawowej Nr 1 z Kolbuszowej
odúpiewa≥ ÑGaudeamus Igiturî. NastÍp-
nie odby≥o siÍ zaprzysiÍøenie nowych

studentÛw i wrÍczenie indeksÛw. Wy-
k≥ad inauguracyjny pt. Prace badawcze
Instytutu Biotechnologii wyg≥osi≥ prof.
dr hab. Marek Koziorowski. By≥y rÛw-
nieø okolicznoúciowe wystπpienia za-
proszonych goúci, oraz wystÍpy arty-
styczne m≥odzieøy wspomnianej ñ kol-
buszowskiej Ñjedynkiî.

UroczystoúÊ inauguracyjna odby≥a
siÍ z udzia≥em miejscowych w≥adz ñ
przewodniczπcego Rady Powiatu JÛze-
fa Kardysia, wiceprzewodniczπcego
Stefana Orzecha, radnych powiatu
Mieczys≥awa Maziarza i Zbigniewa
Lenarta, starosty kolbuszowskiego
Bogdana Romaniuka, przewodniczπ-
cego Rady Miejskiej ñ Jana Wiπcka,
oraz przedstawicieli placÛwek oúwiato-
wych zarÛwno gminnych jak i powiato-
wych. PoúrÛd kadry dydaktycznej uni-
wersytetu zasiadali m.in. dziekan Wy-
dzia≥u Matematyczno ñ Przyrodniczego
prof. dr hab. Jerzy Tocki, prodziekan
prof. dr hab. Marek Koziorowski, dy-
rektor Instytutu Biotechnologii prof. dr
hab. Zbigniew Kotylak i wicedyrektor
dr Halina Miara. Nie zabrak≥o teø kie-
rownika zespo≥u obiektÛw oúrodka aka-
demickiego w Weryni, by≥ego burmistrza
Kolbuszowej pana Kazimierza Czepieli.

Marcin Mazur

NAUCZYCIEL
ROKU

W dniu 9 paüdziernika 2003
r. w gmachu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu odby≥
siÍ fina≥ konkursu ÑNauczyciel
Roku 2003î organizowanego
przez redakcjÍ ÑG≥osu Nauczy-
cielskiegoî i Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

W konkursie wziÍli udzia≥ nauczyciele z
ca≥ej Polski. Jury, w sk≥ad ktÛrego weszli
przedstawiciele MENiS, ÑG≥osu Nauczyciel-
skiegoî oraz Instytutu BadaÒ Edukacyjnych,
nominowa≥ 13 osÛb. Odebra≥y one nagrody i
dyplomy z rπk Minister Edukacji Narodowej
i Sportu pani Krystyny £ybackiej. WúrÛd na-
grodzonych znalaz≥ siÍ Adam Kozubal, na-
uczyciel wychowania fizycznego, obecnie wice-
dyrektor Liceum OgÛlnokszta≥cπcego im. Jan-
ka Bytnara w Kolbuszowej.

Jury bra≥o pod uwagÍ kwalifikacje na-
uczycieli, wspÛ≥pracÍ z organizacjami samo-
rzπdowymi gminnymi i powiatowymi w spra-
wie organizowania imprez,  a takøe dokszta≥-
canie siÍ i podnoszenie kwalifikacji nauczy-
cieli. Duøe znaczenie mia≥y osiπgniÍcia
uczniÛw danej szko≥y.

Pan Adam Kozubal podjπ≥ pracÍ w szko-
le w 1989 r. zaraz po studiach na AWF w Po-
znaniu. Potem by≥y podwÛjne studia podyplo-
mowe, udzia≥ w kursach, warsztatach i kon-
ferencjach. Bardzo zaangaøowa≥ siÍ w organi-
zowanie przerÛønych imprez sportowo- rekre-
acyjnych w Kolbuszowej. Duøe znaczenie mia≥
fakt, øe kolbuszowskie LO dwukrotnie zwyciÍ-
øy≥o w rankingu szkÛ≥ organizowanym przez
Podkarpacki Zwiπzek Sportowy.

Marian Salwik

Kadra dydaktyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni podczas inauguracji roku akademic-
kiego. Fot. A. JagodziÒski

Adam Kozubal (po prawej) odbiera wyrÛønienie,
jako jeden z trzynastu w kraju.
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Nie ma co ukrywaÊ. Drogi powiato-
we, mÛwiπc najdelikatniej sπ w z≥ym sta-
nie. I nie jest dla nas øadnym pociesze-
niem fakt, øe w wiÍkszoúci powiatÛw na-
szego kraju drogi sπ takie same albo
jeszcze gorsze. Pocieszajπce natomiast
moøe byÊ to, øe na naszych drogach
wreszcie zaczyna siÍ coú konkretnego
dziaÊ. OprÛcz ≥atania dziur, tu i Ûwdzie
pojawia siÍ nowa nawierzchnia. Praw-
dziwy prze≥om ma nastπpiÊ dopiero w
przysz≥ym 2004 roku, kiedy to w ramach
programÛw SAPARD-owskich zacznπ
wp≥ywaÊ do kasy powiatu przeznaczone
na drogi olbrzymie pieniπdze z Unii Eu-
ropejskiej.

Co w tym roku uda≥o siÍ zrobiÊ
na drogach powiatowych i co jesz-
cze pozosta≥o do zrobienia. Jakie
wykonano naprawy, remonty, prze-
budowy, modernizacje i ile przezna-
czono na nie pieniÍdzy z budøetu
powiatu. Odpowiedzi na te pytania
udzieli≥ nam pan Eugeniusz Szczebi-
wilk - dyrektor Zarzπdu DrÛg Po-
wiatowych.

GMINA KOLBUSZOWA
r Wykonywana jest modernizacja

drogi nr 378 PrzedbÛrz ñ PorÍby KupieÒ-
skie za kwotÍ 124 985 z≥. Wykonawcπ ro-
bÛt jest PRD Mielec. Termin wykonania
24.10.2003 r.

Roboty na drogach
powiatowych

r RÛwnieø wykonywana jest moder-
nizacja drogi na dzia≥ce 462/4 w PorÍ-
bach KupieÒskich za kwotÍ 123 908 z≥.
Wykonawca robÛt i termin wykonania
takie same jak wyøej.

GMINA MAJDAN KR”LEWSKI
r ZakoÒczono modernizacjÍ drogi

powiatowej nr 726 Potrπba ñ Ostrowy
Tuszowskie w ramach programu SA-
PARD, za kwotÍ 1 037 311 z≥.

GMINA CMOLAS
r ZakoÒczono przebudowÍ drogi nr

327 Kosowy ñ TrzÍsÛwka ñ Cmolas  za
kwotÍ 131 000 z≥.

r Wykonywana jest modernizacja
drogi nr 326 TrzÍsÛwka ñ Siedlanka za
kwotÍ 279 887 z≥. Wykonawcπ zadania
wy≥onionego w drodze przetargu nie-
ograniczonego jest PRD Mielec. Termin
wykonania 19.10.2003 r. Przedmiotowa
inwestycja czÍúciowo realizowana jest
takøe na terenie gminy Niwiska.

GMINA RANIØ”W
r Planowana jest modernizacja dro-

gi nr 366 RaniøÛw ñ PorÍby Wolskie.
Przetarg odbÍdzie siÍ dnia 23.10.2003 r.

GMINA DZIKOWIEC
r Wykonana zosta≥a modernizacja

drogi nr 363 Krzπtka - Spie za kwotÍ 135
387 z≥. Roboty wykona≥a firma DROKAM
- Piaseczno.

Brygada robocza Zarzπdu DrÛg Po-
wiatowych stara≥a siÍ eliminowaÊ zagro-
øenia powsta≥e na drogach czy mostach.
W niektÛrych przypadkach zachodzi≥a
koniecznoúÊ ograniczania noúnoúci na
obiektach ze wzglÍdu na bardzo z≥y stan
techniczny.

NajwiÍkszπ plagπ wystÍpujπcπ na dro-
gach jest dewastacja znakÛw i tablic drogo-
wych. W roku bieøπcym wymieniono lub na-
prawiono ich kilkadziesiπt. To sπ zupe≥nie
niepotrzebnie wydane pieniπdze, wyrzucone
w przys≥owiowe Ñb≥otoî. Apelujemy wiÍc do
mieszkaÒcÛw naszego powiatu, do rodzicÛw,
do nauczycieli, do so≥tysÛw, samorzπdowcÛw
i wszystkich ludzi odpowiedzialnych, normal-
nych, aby zechcieli przekonaÊ starsze dzieci,
m≥odzieø do nie dewastowania, nie pisania po
tablicach i znakach drogowych.

Coraz wiÍcej jest takich przy-
padkÛw, øe ci sami m≥odzi ludzie,
ktÛrzy zniszczyli znaki drogowe wra-
cajπc w nocy z dyskoteki stali siÍ
ofiarami wypadkÛw spowodowanych
brakiem tych w≥aúnie znakÛw. Apelu-
jemy rÛwnieø do odpowiednich s≥uøb o úci-
ganie i surowe karanie niszczycieli.
WspÛlnymi si≥ami nie pozwÛlmy, aby jed-
na czy dwie üle wychowane osoby w danej
wsi niszczy≥y nasze wspÛlne dobro i cofa≥y
nas do dziewiÍtnastego wieku.

(tk)

r Planowana jest modernizacja dro-
gi nr 360 Lipnica ñ Dzikowiec. Przetarg
odbÍdzie siÍ w dniu 22.10.2003 r.

Obecnie trwajπ doraüne remonty
czπstkowe nawierzchni bitumicznych.
Dotyczy to w szczegÛlnoúci g≥Íbokich wy-
boi w nawierzchni, ktÛre powsta≥y w cza-
sie sezonu letniego. årodki finansowe,
ktÛre by≥y przeznaczone na bieøπce
utrzymanie drÛg i obiektÛw mostowych
w øaden sposÛb nie zabezpiecza≥y po-
trzeb.

ÑKoÒ jaki jest kaødy widziî ñ to stare polskie powiedze-
nie moøna by z powodzeniem odnieúÊ do naszych drÛg po-
wiatowych.

"Smarowanie" po tablicach informacyjnych jest prawdziwπ plagπ.

Ukradziona czÍúÊ barierki mostu.
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Archiwum PaÒstwowe w Rzeszowie zo-
sta≥o powo≥ane do øycia dnia 10 listopada 1950
r. Swoim dzia≥aniem obejmuje i teren powia-
tu kolbuszowskiego. Mieúci siÍ obecnie w bu-
dynku synagogi staromiejskiej (zwanej teø
ma≥π) przy ul. Boøniczej 2 w Rzeszowie. Archi-
wiúci pos≥ugujπ siÍ takim pojÍciem, jak jed-
nostka archiwalna - jest odrÍbny fizycznie
materia≥ archiwalny typu poszyt, teczka, do-
kument. W rzeszowskim Archiwum jest tego
typu dokumentÛw 473 000, zajmuje to oko≥o
5 500 m bieøπcych pÛ≥ek w Archiwum.

O Powiecie Kolbuszowskim moønych
tam odnaleüÊ dokumenty wystÍpujπce w ta-
kich zasobach, jak: Rada Powiatu z lat 1867-
1939, Starostwo Powiatowe z lat 1918-1939,
Starostwo Powiatowe z lat 1944-1950, Urzπd
Rejonowy z lat 1990-1999, Powiatowa Rada
Narodowa z lat 1944-1950, Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej z lat 1950-1975, Urzπd
Miasta I gminy Kolbuszowa z lat 1973-1990,
akta Miasta Kolbuszowa z lat 1700-1938, Akta
Miasta Zarzπdu Miasta Kolbuszowa z lat
1944-1950, OkrÍgowa Komisja Wyborcza w
Rzeszowie z lat 1922-1930, Komisje Wyborcze
woj. lwowskiego z lat 1922-1930, Powiatowa
Komisja Wyborcza do Sejmu i Rad Narodo-

Powiat Kolbuszowski
w zasobach Archiwum

Pañstwowego w Rzeszowie
wych z lat 1954-1973, UrzÍdu Skarbowego z
lat 1899-1950, OkrÍgowego UrzÍdu Likwida-
cyjnego w Rzeszowie z lat 1945-1956 (zarzπd
mieniem), Powiatowy Urzπd Ziemski z lat
1944-1947, Inspekcja Leúna w Rzeszowie z lat
1877-1946, Rejon LasÛw PaÒstwowych z lat
1950-1961, Krajowe Biuro Melioracyjne we
Lwowie z lat 1905-1922, WojewÛdzki Zarzπd
Melioracji w Rzeszowie z lat 1949-1975, Wo-
jewÛdzki Zarzπd Gospodarki Wodnej i Wod-
nych Melioracji z lat 1949-1975, WojewÛdzkie
Biuro Geodezji i Kartografii w Rzeszowie z lat
1969-1983, Inspektorat Szkolny z lat 1944-
1950, PaÒstwowy Urzπd Repatriacyjny Od-
dzia≥ w Rzeszowie z lat 1945-1948, Powiato-
wy Inspektorat Statystyczny z lat 1960-1975,
Posterunek Policji z roku 1938, Kasy Stefczy-
ka z lat 1879-1951, SpÛ≥dzielczoúÊ Rolniczo-
Handlowa z lat 1937-1948. Ponadto mapy i
plany, zbiÛr materia≥Ûw geodezyjnej i karto-
graficznych z lat 1849-1982, mapy katastral-
ne z po≥owy XIX wieku.

WiÍcej o zasobach PaÒstwowego Archi-
wum w Rzeszowie na stronie internetowej

www. rzeszow. ap. gov. pl

Opracowa≥ Wies≥aw Walat

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

Radiowa sieÊ
kryzysowa
juø dzia≥a!

W I dekadzie miesiπca wrze-
únia br. zakoÒczono prace zwiπ-
zane z budowπ radiowej sieci za-
rzπdzania w sytuacjach normal-
nych, wypadkowych i kryzyso-
wych.

Zakupiono radiowe urzπdzenia nadaw-
czo-odbiorcze zgodnie z opracowanym projek-
tem w branøy radiowej, elektrycznej i budow-
lanej. SieÊ ta, odporna na zak≥Ûcenia spowo-
dowane dzia≥aniem si≥ natury, umoøliwia
sprawnπ wymianÍ informacji o zdarzeniach
w relacji Gminne Centrum Reagowania ñ Po-
wiatowe  Centrum Zarzπdzania w czasie sy-
tuacji noszπcych znamiona stanu  klÍski øy-
wio≥owej. Uczestnikami sieci sπ: Starostwo
Powiatowe, UrzÍdy Gmin; Cmolas, Dziko-
wiec, Kolbuszowa, Majdan KrÛlewski, Niwi-
ska, RaniøÛw, Komenda Powiatowa PaÒ-
stwowej Straøy Poøarnej, Komenda Powiato-
wa Policji i Szpitalny Oddzia≥ Ratunkowy.

18 wrzeúnia br. odby≥a siÍ oficjalna pre-
zentacja sieci w budynku Starostwa Powia-
towego z udzia≥em przedstawiciela Wojewo-
dy Podkarpackiego - pana Adama PiÍdy ñ
kierownika Oddzia≥u Ochrony Ludnoúci w
Wydziale Zarzπdzania Kryzysowego Podkar-
packiego UrzÍdu WojewÛdzkiego, burmistrza
MiG Kolbuszowa, wÛjtÛw Gmin, oraz komen-
dantÛw powiatowych Policji i PaÒstwowej
Straøy Poøarnej. W czasie swojego wystπpie-
nia przedstawiciel Wojewody podkreúli≥, øe
powiat kolbuszowski jest jednym z pierw-
szych   w wojewÛdztwie podkarpackim w za-
kresie wdroøenia do uøytku powiatowej sie-
ci zarzπdzania.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kolbu-
szowskiego zaznaczy≥, øe ≥πcznoúÊ bezprzewo-
dowa przyczyni siÍ do podniesienia poziomu
efektywnego reagowania i zarzπdzania w
przypadku wystπpienia nadzwyczajnych zda-
rzeÒ.

ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO
To najtrwalsze, bo materialne POMNIKI i úwiadectwa HISTORII kaødego narodu, jego lokalnego spo-

≥eczeÒstwa, jego kultury, osiπgniÍÊ, dokonaÒ.
Dlatego jego twÛrcy, budowniczowie, ini-

cjatorzy, fundatorzy, sponsorowie to osoby
godne wyrÛønienia i upamiÍtnienia.

Dlatego Stowarzyszenia ArchitektÛw
Polskich i Polski Zwiπzek InøynierÛw i Tech-
nikÛw Budownictwa naszego wojewÛdztwa
pod patronatem Powiatowego Centrum Kul-
tury w Kolbuszowej organizuje akcje zbioru
danych do monografii Architektury i Budow-
nictwa Miasta Kolbuszowej, w tym szczegÛl-
nie obiektÛw wzniesionych po okresie II Woj-
ny åwiatowej.

W tym celu zwracamy siÍ z gorπca proú-
bπ do OS”B MAJ•CYCH WIEDZ  O
OBIEKTACH i teø do W£AåCICIELI ñ ZA-
RZ•DC”W, znaczπcych (wiÍkszych) OBIEK-
T”W BUDOWLANYCH jak: UØYTECZNO-
åCI PUBLICZNEJ, PRZEMYS£U, HAN-
DLU, KOMUNIKACJI, GOSPODARKI KO-
MUNALNEJ, MIESZKALNYCH WIELORO-
DZINNYCH ZESPO£”W BUDOWNICTWA
INDYWIDUALNEGO, teø O PROJEKTACH
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, o sporzπ-
dzenie informacji wed≥ug poniøszych danych:
1. nazwa lub rodzaj obiektu,
2. inwestor,
3. aktualny w≥aúciciel ñ uøytkownik,
4. wykonawca obiektu (przedsiÍbiorstwo

budowlane) w tym ewentualnie kierow-
nicy budowy, inspektorzy nadzoru,

5. rok ukoÒczenia budowy (ewentualne
lata budowy),

6. projektanci: szczegÛlnie architektury,
konstrukcji, sieci instalacji itp.,

7. waøne fakty historii budowy: rozpocze-
cie, przerwy, wznowienia, utrudnienia,
itp.,

8. inicjatorzy, instytucje, osoby patronujπ-
ce, sponsorzy, osoby specjalnie zas≥uøo-
ne dla danej inwestycji,

9. mile teø bÍdπ widziane zdjÍcia danych
obiektÛw, szkice sytuacyjne, mapki itp.,

10. z radoúciπ teø przyjmiemy analogiczne
informacje o OBIEKTACH zlokalizowa-
nych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Informacje prosimy dokonaÊ w dowolnej
formie pisemnej i teø w zakresie informacji
dostÍpny dla instytucji lub osÛb sporzπdzajπ-
cych informacjÍ i przes≥aÊ jπ na adres lub z≥o-
øyÊ w POWIATOWYM CENTRUM KULTU-
RY w Kolbuszowej, BUDYNEK STAROSTWA,
III piÍtro, pokÛj nr 414, adres: Kolbuszowa, ul.
11-go Listopada 10.

Wszystkim, ktÛrzy pozytywnie ustosun-
kujπ siÍ do naszej inicjatywy i przeúlπ wskaza-
ne informacje najserdeczniej z gÛry dziÍkujemy.

Ewentualnych informacji na temat orga-
nizacji akcji zbierania wym. danych udzielπ
pracownicy POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY pod wym. adresem, tel. 22 80 492
lub 22 75 851.

e-mail: centrum.kultury@interia.pl

Sprostowanie
W artykule pt. "DziÍkujemy" zamieszczo-

nym w ostatnim numerze "PK" (Nr 124, s. 16)
wkrad≥ siÍ b≥πd w nazwisku. Zamiast A. Le-
niowskiej powinno byÊ A. Leúniowskiej.

Paniπ A. Leúniowskπ oraz CzytelnikÛw
przepraszamy.

(red.)

(rot)
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- 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 powierzo-

nych  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 bu-

dowlanych
r Sprzπtanie obiektÛw o duøych powierzchniach (sklepy, super-

markety, korytarze)
r Na øyczenie klienta uzupe≥niamy rÛwnieø materia≥y sanitar-

ne w toaletach (papier toaletowy, myd≥o w p≥ynie, rÍczniki pa-
pierowe itd.)

           ZAPRASZAMY DO WSP”£PRACY

Wszelkie prace wykonywane sπ urzπdzeniami
firmy:

"FRESZ"

Z.U-H-P

Tadeusz Olko
Cmolas 6a/6,  tel. 017 283 75 40

wykonuje us≥ugi w zakresie:

r instalacji elektrycznych r projektÛw  przy≥π-
czy r badania instalacji elektrycznych /pomia-
ry/ r  konserwacji i przeglπdÛw suwnic, wÛz-
kÛw wid≥owych, elektrowciπgarek , podnoúni-

kÛw itp. Upr UDT r inne elektryczne

sprzedam...

szycie...

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

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

Jesienna mi³o�æ

Fot. A. Dziechciarz
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OFERUJEMY PE£NY ASORTYMENT ARTUKU£”W BRANØY ELEKTRYCZNEJ DLA:
r r r r r  BUDOWNICTWA   rrrrr PRZEMYS£U   rrrrr  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

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

SUPER OFERTA SPRZEDAØ  KOMPLETNYCH NAP D”W  BRAM UCHYLNYCH

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

ATRAKCYJNE TOWARY "ZA GROSZE"

p êR. Ozimek i WspÛlnicy Sp. j.

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

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

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

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

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

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

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

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

qqqqq regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym urzπdzeniu komputerowym firmy BEISSBARTH

BEZP£ATNIE:
q sprawdzimy pe≥nπ geometrie zawieszenia pojazdu - przy zakupie 4 szt. opon dotyczy rÛwnieø naszego centrum

serwisowego ogumienia - (Plac GS Kolbuszowa), tel. 22 74 359
q zatankowanie 5 l gazu lub umycie swojego samochodu w myjni samochodowej -

po wykonaniu okresowego badania technicznego.
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S  T  W - rok powstania 1965
SP”£DZIELNIA  TRANSPORTU WIEJSKIEGO ODDZIA£ W KOLBUSZOWEJ

Tel. 2271666, 2271962, Fax 2271465
OFERUJEMY US£UGI:         Badania techniczne pojazdÛw:
                                             Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16,  sobota 7 - 13
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciπgniki rolnicze
Samochody z instalacjπ gazowπ - motocykle
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY
q naprawy samochodÛw osobowych i ciÍøarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodÛw ciÍøarowych, TIR,  maszyn i ciπgnikÛw rolniczych oraz samocho-
dÛw osobowych q profesjonalne urzπdzenia i materia≥y.

Wymiana i sprzedaø olejÛw silnikowych, przek≥adniowych, hydraulicznych.
         Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 17, sobota 7 - 13

Us≥ugi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowy≥adowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaø
     Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16, sobota 7 - 15

 q Oleju napÍdowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN P£OCK q akcesoria q oleje silnikowe q przek≥adniowe
q p≥yny niezamarzajπce do uk≥adÛw ch≥odzenia q sznurki do pras samozbierajπcych itp.

 q Sprzedaø materia≥Ûw budowlanych: cement, wapno, ceg≥a, piasek, øwir.

Informujemy, øe od 1 listopada 2002r. sprzedaø wÍgla i koksu przeniesiona zosta≥a z rampy PKP
na teren zajezdni STW ul. Handlowa 2.

W ciπg≥ej sprzedaøy wÍgiel orzech, kostka i koks - dowÛz do 3 km. Gratis

Stosujemy: niskie ceny z moøliwoúciπ negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdü nasze ceny!!!

Kolbuszowa, ul. Krakowska 72
Oferuje:

rrrrr wÍgiel kostka - 450 z≥
rrrrr wÍgiel ORZECH - 420 z≥
rrrrr wÍgiel groszek - 280 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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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
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Pl. Wolnoúci 59, 36-100 Kolbuszowa
tel./fax 22 73 402, 22 74 730

Oferuje:
, wczasy
, wycieczki
, bilety autokarowe - krajowe

i miÍdzynarodowe
, bilety lotnicze - krajowe

i miÍdzynarodowe
, ubezpieczenia
, XERO

Zapraszamy w godz. 900-1700

w soboty  900-1300

KOLUMBUS
Biuro

Podró¿y

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

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

Sprzedaø detaliczna
Oferujemy czÍúci zamienne i akcesoria do samochodÛw

krajowych, zachodnich i japoÒskich

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

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

WARSZTAT SAMOCHODOWY

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

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

SKLEP MOTORYZACYJNY

vvvvv akcesoria samochodowe
vvvvv czÍúci zamienne do samochodÛw

krajowych i zagranicznych

FHU

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

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

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

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

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

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

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


