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MIESI CZNIK POWIATOWY

Mimo øe ciπgle bra-
kuje nam pieniÍdzy to
ten rok nie by≥ przecieø
najgorszy. A i przysz≥y
zapowiada siÍ dosyÊ
dobrze dla naszego po-
wiatu. Przy jakiejú zgo-
dzie myúlÍ, øe siÍ uda
wiele zrealizowaÊ, no i
wszystkim nam prze-
cieø o to chodzi. Kaødy z
nas tam gdzieú kogoú
zna, kaødy poprosi o po-
moc i liczÍ, øe ta po-
moc bÍdzie nam udzie-
lona ...

Tyle mamy w³adzy ile
dochodów w³asnych ...

Wywiad ze Stanis≥awem Mazanem czytaj na str. 7

W ho≥dzie Wielkiemu
Polakowi

II Gminny Festiwal
Papieski w Kupnie

�wiêto w Gimnazjum nr 2
ÑNiech nasza droga bÍdzie wspÛlna. Niech nasza mi≥oúÊ

bÍdzie potÍøna. Niech nasza nadzieja bÍdzie wiÍksza od
wszystkiego, co siÍ tej nadziei moøe sprzeciwiÊî.

ÑWy jesteúcie nadziejπ úwiataî

w 25 rocznicê Pontyfikatu Jana Paw³a II

cd. czytaj na str. 10

cd. na str. 2

cd. na str. 2

W czwartek, 23 paüdziernika w Liceum OgÛlnokszta≥-
cπcym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej mia≥o miejsce uro-
czyste podsumowanie konkursu zorganizowanego dla upa-
miÍtnienia 25-lecia pontyfikatu Jana Paw≥a II.
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Tego pragnÍ≥a spo≥ecznoúÊ Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej,
gdy 4 lata temu na patrona naszej szko≥y odpowiedzialnie wybrali-
úmy Jana Paw≥a II. Dziú, podobnie jak ca≥a Polska i úwiat, uroczy-
úcie obchodzimy 25 rocznicÍ pontyfikatu papieøa Polaka.

Wszystko zaczÍ≥o siÍ od konkursu pod has≥em ÑJan Pawe≥ II ñ
bliski naszym sercom i czynomî zorganizowanego 7 paüdziernika
2003 r. dla uczniÛw klas VI i gimnazjalistÛw gminy Kolbuszowa.
Blisko setka uczestnikÛw popisywa≥a siÍ znajomoúciπ Papieskich
tekstÛw, Jego biografiπ. Nie zabrak≥o teø piosenek u≥oøonych dla
Ojca åwiÍtego i w≥asnorÍcznie napisanych listÛw, dyktowanych
sercem, w duchu wdziÍcznoúci i uznania dla postawy wielkiego
Polaka ñ Przyjaciela dzieci i m≥odzieøy. W kilka dni pÛüniej zespÛ≥
teatralny Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II w Kolbuszowej w miej-
scowym Domu Kultury wystawi≥ sztukÍ ÑGoúÊ oczekiwanyî. Wzru-
szajπca opowieúÊ o zwyk≥ych pragnieniach ludzkiego serca wprowa-
dzi≥a w nastrÛj centralnych uroczystoúci, ktÛre odby≥y siÍ 18 paü-

Z okazji obchodÛw Dnia Papieskiego -12.10.2003r.w
Szkole Podstawowej im. Jana Paw≥a II  w Kupnie zosta≥
zorganizowany II Gminny Festiwal Papieski dla przedszkoli
i szkÛ≥ podstawowych Miasta i Gminy Kolbuszowa. G≥Ûwne
cele festiwalu to pog≥Íbienie znajomoúci osoby i twÛrczoúci

Jana Paw≥a II i upowszechnienie jej w úrodowisku oraz pro-
mowanie m≥odych talentÛw.

Festiwal przeprowadzono w nastÍpujπcych kategoriach: úpiew,
recytacja, prace plastyczne ,list do papieøa i plakaty rodzinne. Eli-
minacje zosta≥y przeprowadzone w dniu 6 paüdziernika 2003 r. a
udzia≥ w nich wziÍ≥o 180 przedszkolakÛw i uczniÛw szkÛ≥ podsta-
wowych oraz nades≥ano 60 prac plastycznych.

Komisje konkursowe wy≥oni≥y laureatÛw w poszczegÛlnych
kategoriach - I miejsca zajÍli:

- w kategorii muzycznej:
Marzenka Blicharz ñ SP Kupno
Justyna Wo≥owiec -SP Kupno
Przedszkole Parafialne åw. Jana
w Kupnie
Karolina Guzior- SP DomatkÛw
Dominika Szyde≥ko- SP DomatkÛw
ZespÛ≥ Wokalny -SP Kolbuszowa Dolna
- w kategorii recytacji:
Klaudia Kosiorowska- SP Mechowiec
Karolina Mazan- SP PrzedbÛrz
Oddzia≥ 0- SP Kupno
-w kategorii listÛw do Ojca åw.
Dominik Zuber- SP PrzedbÛrz
Kamil Grzywacz z rodzicami
- Przedszkole Werynia
Angelika Zygo- SP Wide≥ka
-w kategorii plakatÛw rodzinnych:
Kinga i Wojtuú Cesarz z rodzicami- Przedszkole åw. JÛzefa w

Kolbuszowa
-w kategorii prac plastycznych:
 Urszula Rumak- Przedszkole Wide≥ka
Mateusz Jadach- SP Nr 1 Kolbuszowa
Kinga Mytych- SP Kupno
Praca zbiorowa- SP Bukowiec
W niedzielÍ - 12 paüdziernika odby≥ siÍ uroczysty fina≥ ,pod-

czas ktÛrego wystÍpowali laureac w poszczegÛlnych kategoriach.
Uroczystego wrÍczenia nagrÛd dokonali przedstawiciele w≥adz
powiatowych i gminnych oraz w≥adz koúcielnych.

Naleøy podkreúliÊ, øe zainteresowanie festiwalem by≥o bar-
dzo duøe, a poziom reprezentowany przez uczestnikÛw wysoki.

Sk≥adam bardzo serdeczne podziÍkowania wszystkim

�wiêto w Gimnazjum nr 2
cd. ze str. 1

II Gminny Festiwal Papieski
w Kupnie...

cd. ze str. 1

dziernika 2003 r. RozpoczÍ≥y siÍ one w Koúciele pw. åw. Brata Al-
berta ÑS≥owem o Patronieî - montaøem poetyckim w wykonaniu m≥o-
dzieøy Gimnazjum nr 2 i uroczystπ Mszπ åw. celebrowanπ przez ks.
biskupa Edwarda Bia≥og≥owskiego. NastÍpnie uczniowie, grono pe-
dagogiczne, rodzice i zaproszeni goúcie przy düwiÍkach orkiestry
przemaszerowali do budynku gimnazjum, gdzie nastπpi≥o ods≥oniÍ-
cie tablicy pamiπtkowej i miejsca poúwiÍconego Patronowi szko≥y.

Jesteúmy szczÍúliwi, øe ten szczegÛlny dla naszego gimnazjum
dzieÒ mogliúmy przeøywaÊ w gronie bliskich nam osÛb, razem z
tymi, ktÛrzy zawsze s≥uøπ nam radπ i pomocπ i nigdy nie sπ obojÍt-
ni na nasze problemy i potrzeby. Spo≥ecznoúÊ gimnazjum wyraøa
g≥Íbokπ wdziÍcznoúÊ za pomoc w organizacji i finansowe wsparcie
przygotowaÒ uroczystych obchodÛw 25 rocznicy pontyfikatu Jana
Paw≥a II w naszej szkole, zakup tablicy pamiπtkowej i popiersia Pa-
trona.  Za okazane nam serce dziÍkujemy wszystkim, ktÛrzy w ja-
kikolwiek sposÛb przyczynili siÍ do uúwietnienia naszej uroczysto-
úci, a szczegÛlnie ksiÍøom dekanatu kolbuszowskiego, gminnym i
powiatowym w≥adzom samorzπdowym oraz tym wszystkim, ktÛrzy
bezinteresownie odpowiedzieli na nasz apel o pomoc.

Halina Snopkowska

uczestnikom festiwalu oraz ich opiekunom i rodzicom za wspa-
nia≥e przygotowanie do festiwalu. To do Was odnoszπ siÍ s≥owa
naszego wielkiego rodaka Jana Paw≥a II- Ñ Wy jesteúcie mojπ na-
dziejπ, Wy jesteúcie nadziejπ úwiataî.

Wyrazy wielkiej wdziÍcznoúci sk≥adam na rÍce fundatorÛw
nagrÛd- Pana Burmistrza Zbigniewa Chmielowca i Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej oraz Ks. Proboszcza Kazimierza Osaka oraz
p. J. Hrycyszyna, J. Popielarza, S. Popielarza i ca≥ej firmy ABA-
KUS za ufundowanie pamiπtkowego folderu Ñ Dla Ciebie Ojcze
åwiÍtyî.

Gorπce podziÍkowania przekazujÍ dla nauczycieli i Rady Ro-
dzicÛw Szko≥y Podstawowej im. Jana Paw≥a II w Kupnie za po-
moc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystoúci.

W imieniu ca≥ej spo≥ecznoúci szkolnej serdecznie zapraszam
na festiwal za rok.

Eløbieta Chmielowiec

(od pary)
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Papieøe, ktÛrzy sprawowali ten urzπd
d≥uøej to: Leon XIII (25 lat 5 miesiÍcy),
Pius IX (31 lat 7 miesiÍcy, 21 dni) oraz úw.
Piotr, ktÛrego dok≥adnych dat aposto≥owa-
nia nie znamy.

W ciπgu 25 lat pontyfikatu Ojciec
åwiÍty odby≥ 102 zagraniczne pielgrzym-
ki, 142 wizyty duszpasterskie we W≥o-
szech (nie liczπc wizyt w diecezji rzym-
skiej). Odwiedzi≥ 133 kraje. Przeby≥ po-
nad 1 300 000 km, czyli oko≥o 30 okrπøeÒ
dooko≥a úwiata lub 3 wyprawy na ksiÍ-
øyc. W sumie poza Watykanem i W≥ocha-
mi spÍdzi≥ prawie dwa lata z 25 lat pon-
tyfikatu.

NajczÍúciej odwiedza≥ PolskÍ (8
razy), Stany Zjednoczone (7 razy), Fran-
cjÍ (6 razy), HiszpaniÍ i Meksyk (5 razy),
BrazyliÍ i PortugaliÍ (4 razy), AustriÍ,
Czechy, DominikanÍ, GwatemalÍ, KanadÍ,
KeniÍ, Niemcy, S≥owacjÍ, SzwajcariÍ, Wy-
brzeøe Koúci S≥oniowej (3 razy).

SpoúrÛd pielgrzymek najbardziej zna-
czπcych wymienia siÍ pierwszπ pielgrzym-
kÍ do Polski w 1979 r., do Nikaragui w
1983 r., na KubÍ 1998 r., do Ziemi åwiÍtej
w 2000 r. Moøna jeszcze dodaÊ pielgrzym-
kÍ do pierwszego kraju o tradycji prawo-
s≥awnej ñ Gruzja 1998 r.

Na konferencji prasowej w samolocie
powracajπcym do Rzymu z Kuby powie-
dzia≥ dziennikarzom, øe jego pragnieniem
jest jeszcze wizyta w Pekinie i Moskwie.
Na razie zosta≥ zaproszony do Mongolii,

Rekordzista úwiata...

Karol Wojty≥a zosta≥ Papieøem 16 paüdziernika 1978 r. jako 263 nastÍpca úw. Piotra.
Jego pontyfikat jest czwartym co do d≥ugoúci w dwutysiπcletniej historii chrzeúcijaÒstwa.

ktÛra graniczy zarÛwno z Chinami
jak i Rosjπ.

Napisa≥ 14 Encyklik, 14 Ad-
hortacji Apostolskich, 11 Konsty-
tucji Apostolskich, 42 Listy Apo-
stolskie i 28 Motu Prioprio.

Podczas 141 ceremonii beaty-
fikowa≥ 1318 b≥ogos≥awionych,
podczas 50 kanonizacji og≥osi≥ 476
úwiÍtych. Ustanowi≥ 201 kardyna-
≥Ûw. Obecnie Kolegium sk≥ada siÍ
z 168 kardyna≥Ûw, w tym 112 elek-
torÛw.

Wziπ≥ udzia≥ w ponad 1100
audiencjach generalnych (w úrody)
i ponad 1500 audiencjach prywat-
nych z politykami, dyplomatami,
cz≥onkami rzπdÛw.

Jest pierwszym Papieøem,
ktÛry: odwiedzi≥ synagogÍ (Rzym, kwiecieÒ
1986 r.), meczet (Damaszek, maj 2001 r.),
odwiedzi≥ celÍ wiÍziennπ (spotkanie ze swo-
im niedosz≥ym mordercπ Ali Agcπ, Rzym,
grudzieÒ 1983 r.), uczestniczy≥ w konferen-
cji prasowej poza Watykanem ñ w samolo-
cie czy w siedzibie Centrum Prasowego (sty-
czeÒ 1994 r.), mieszka≥ w zwyk≥ym hotelu
(pielgrzymka do Azerbejdøanu, maj  2002
r.), doda≥ 5 nowych tajemnic RÛøaÒca (paü-
dziernik 2002 r.), odprawi≥ MszÍ w hanga-
rze (lotnisko w Rzymie, grudzieÒ 1992 r.), i
za ko≥em polarnym (Troms, Norwegia, 1989
r.), przeprosi≥ za winy Koúcio≥a (Wielki Ju-
bileusz 2000), wyda≥ swoje wiersze.

Jan Pawe≥ II jest Papieøem rekor-
dzistπ ñ jeúli policzy siÍ liczbÍ przeby-
tych kilometrÛw, pielgrzymek, ency-
klik, itd. Ale jest jeden Ñrekordî, ktÛ-
ry amatorzy liczb mogπ przeoczyÊ. Wy-
jπtkowo rekordowa aktywnoúÊ dusz-
pasterska Ojca åwiÍtego ma swoje ürÛ-
d≥o nie w ludzkiej sprawnoúci Karola
Wojty≥y, ale w ≥asce Boøej, ktÛra jest
odpowiedziπ na jego modlitwÍ. Jan
Pawe≥ II jest nie tylko cz≥owiekiem
czynu, ale takøe (przede wszystkim)
modlitwy. A modlitwy i ≥aski Boøej nie
da siÍ wyraziÊ w liczbach.

(Przedruk z : Jezus Øyje, nr 26, 2003r.)

W przysz≥ym roku tj. 2004 spo≥eczeÒ-
stwo wsi Werynia bÍdzie uroczyúcie obcho-
dziÊ 500 - lecie powstania swojej miejscowo-
úci. Ma≥o jest  takich osad po≥oøonych geogra-
ficznie na terenie  po≥udniowo - zachodniej
czÍúci Puszczy Sandomierskiej o takim rodo-
wodzie. Jedynie takie wsie, jak: RaniøÛw,
Wola Raniøowska i Cmolas majπ wczeúniej-
szπ metrykÍ powstania. Jest to znamienne
dla dziejÛw nie tylko gminy Kolbuszowa ale
ca≥ego powiatu kolbuszowskiego, a nawet
wojewÛdztwa podkarpackiego.

W chwili, gdy nasz narÛd zadecydowa≥
w ogÛlnopolskim referendum o przystπpieniu
do Unii Europejskiej sta≥o siÍ jasne, øe dzie-
je ca≥ej  ÑWielkiej Ojczyznyî Polski, jak i ÑMa-
≥ej Ojczyznyî Weryni sπ nam drogie i cenne.
Do tradycji kulturowej opartej na przes≥an-
kach chrzeúcijaÒskich spo≥eczeÒstwo polskie
bÍdzie siÍ zawsze odnosiÊ z pe≥nπ wiarπ, po-
szanowaniem ca≥ego dorobku cywilizacyjne-
go i godnoúci kaødego Polaka.

Zwracamy siÍ do miejscowych w≥adz
samorzπdowych, instytucji, przedsiÍbiorcÛw,
poszczegÛlnych spo≥ecznoúci lokalnych, a

   APEL
Spo≥ecznego Komitetu ObchodÛw 500 - lecia Wsi Werynia

przede wszystkim do mieszkaÒcÛw Weryni i
rodakÛw rozrzuconych po ca≥ym úwiecie o
aktywne uczestnictwo w tych obchodach ju-
bileuszowych, a takøe o moralne i finansowe
wsparcie.

Spo≥eczny Komitet ObchodÛw 500- lecia
Wsi Werynia przygotowuje  program tych obcho-
dÛw. G≥Ûwne uroczystoúci odbÍdπ siÍ w dniach
19 - 20 czerwca 2004 r. (sobota i niedziela).

W programie tym przewiduje siÍ:
1) Msza úwiÍta i uroczystoúci zwiπzane z

nadaniem miejscowej Szkole Podstawo-
wej imiÍ i nazwisko patrona: Ñkpt. JÛzef
Batoryî (urodzony w Weryni, by≥ ostat-
nim dowÛdcπ Armii Krajowej w Obwo-
dzie ÑKefirî- Kolbuszowa; dzia≥a≥ w
zbrojnym podziemiu jako cz≥onek orga-
nizacji WolnoúÊ i Niepodleg≥oúÊ (Komen-
dy G≥Ûwnej), zosta≥ stracony po wydaniu
na nim przez Ñw≥adzÍ ludowπî wyroku
úmierci). Nastπpi takøe wmurowanie z
tej okazji tablicy pamiπtkowej.

2) Promocja ksiπøki autorstwa Mariana
PiÛrka: PiÍÊ wiekÛw Weryni (1504 -
2004), Studium z dziejÛw wsi.

3) Uroczyste wmurowanie tablicy upa-
miÍtniajπcej jubileusz Ñ500 lat Weryni).

4) Uroczysta msza w weryÒskim koúcie-
le úw. Maksymiliana Marii Kolbego po-
≥πczona z uroczystym ods≥oniÍciem po-
mnika Chrystusa Mi≥osiernego; w tym
przypadku proboszcz i parafianie liczπ
na ofiarnoúÊ spo≥eczeÒstwa w myúl wy-
powiedzi dziedzica Weryni Jana Tar-
nowskiego z r. 1587: Ñ... upatrujπc, iø
wszystkie godnoúci i bogactwa úwiata
tego sπ prÛøne i przemijajπce, s≥uøyÊ
Panu Bogu i chwa≥Í Jego úwiÍtπ rozmna-
øaÊ rzecz jest chwalebnaî.

5) Spotkanie z rodakami.
Organizatorzy przewidujπ w godzinach

popo≥udniowych takøe liczne imprezy sporto-
we, m. in. turniej pi≥karski o puchar Ñ500 - lat
Weryniî, zawody straøackie i festyn ludowy.

Wszyscy, ktÛrzy chcieliby Komitetowi
Organizacyjnemu pomÛc finansowo podaje-
my nr konta bankowego: Bank SpÛ≥dzielczy
w Kolbuszowej, nr konta: 91800008- 7852 -
27016 - 11. Adres: Spo≥eczny Komitet Obcho-
dÛw 500-lecia Wsi Werynia, 36-100 Kolbuszo-
wa, woj. podkarpackie.

 Zarzπd  SKO 500-lecia
Wsi Werynia

Werynia 15 paüdziernik 2003 r

Jan Pawe≥ II w liczbach
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W dniu 22 paüdziernika br. reprezen-
tacja ludowcÛw, wraz z pocztem sztandaro-
wym poøegna≥a kolegÍ JÛzefa Burka ñ za-
s≥uøonego dzia≥acza ZSL-PSL, pracownika
administracji samorzπdowej:

JÛzef Burek urodzi≥ siÍ 31 stycznia
1920 r. w RÛøance, w pow. strzyøowskim.
Tam wychowywa≥ siÍ, chodzi≥ do szko≥y, za-
czπ≥ pracowaÊ. W okresie okupacji naleøa≥
do ruchu oporu w formacjach Armii Krajo-
wej. Po wyzwoleniu dzia≥a≥ w ruchu ludo-
wym i pracowa≥ w administracji samorzπ-
dowej na stanowisku przewodniczπcego Po-
wiatowej Rady Narodowej w Strzyøowie  i
w Lesku.

W kwietniu 1967 r. przyby≥ do Kolbuszowej i tu mieszka≥, praco-
wa≥ aø do emerytury. Pracowa≥ w ZSL jako sekretarz powiatowy do 1975
r., jako pracownik wojewÛdzki do 1978 r. W tym okresie ukoÒczy≥ pra-
wo na UMCS w Lublinie.

Od kiedy przyszed≥ do pracy politycznej umia≥ oøywiÊ dzia≥alnoúÊ,
da≥o siÍ odczuÊ, øe jest nowa si≥a, energia i zapa≥. Wyprowadzi≥ organi-
zacjÍ na jednπ z najlepszych w wojewÛdztwie. By≥ bezpoúredni, przyja-
cielski, zawsze pe≥en humoru, dowcipu. Powiat go polubi≥ jako polityka
i samorzπdowca. Duøo wysi≥ku w≥oøy≥ w budowÍ nowego budynku dla
Stronnictwa i to siÍ uda≥o. W 1970 r. rozpoczÍto z PZKR wspÛlnπ budo-
wÍ, a w maju 1973 r. by≥a juø siedziba powiatowych w≥adz Stronnictwa
i PZKR.  Po przejúciu na emeryturÍ nadal udziela≥ siÍ w pracy Stron-
nictwa. Jako radca prawny udziela≥ porad prawnych zarÛwno instytu-
cjom jak i osobom prywatnym. Odszed≥ do wiecznoúci w dniu 20 paüdzier-
nika br. w Kolbuszowej.

Ludowcy stracili wielkiego dzia≥acza, patriotÍ, ktÛry ca≥e øycie
pracowa≥ dla innych o siebie niewiele dbajπc. Øy≥ skromnie do
koÒca. Rodzinie úp. JÛzefa, rodakom z RÛøanki, dziÍkujemy, øe dane nam
by≥o pracowaÊ i przebywaÊ z kolegπ JÛzefem.

Jan BaÒkowski

Odszed≥ JÛzef Burek
Planeta  Ziemia

Nasza  planeta  to  Ziemia  ukochana
Wszystkie  kolory  tÍczy,  jakby  malowana.
Najlepiej  wyglπda  w  lecie,
Kiedy  kolory  sπ  takie  jak  na  palecie.
     Ludzie  planetÍ  bardzo  zaniedbujπ,
     Zakochani  serca  na  drzewach  rysujπ.
     Za  duøo  odpadÛw  jest  na  úwiecie
     Ludzie  nie  dbajπ,  wyrzucajπ  úmieci.
Zatruwajπ  w  rzece  ryby
I  mÛwiπ,  øe  to  tak  na  niby.
Chemikaliami  ZiemiÍ  zanieczyszczajπ,
ObroÒcom  przyrody  ÑciemnotÍ  wciskajπî.
     Trzeba  odpady  segregowaÊ!
      A  nie  po  lasach  chowaÊ!
     Niech  las  lúni  czystoúciπ!
     Bo  wtedy  pachnie  úwieøoúciπ.
Las  to  dla  cz≥owieka  p≥uca
Stosami  zanieczyszczeÒ  zasmuca.
PlanetÍ  ZiemiÍ  sprzπtajmy!
I  úmieci  do  koszy  wrzucajmy!

Tomik literacki m≥odych autorÛw ze szkÛ≥
powiatu kolbuszowskiego

Sprostowanie
Do artyku≥u pt. "Romek juø nie zagra, zamieszczonym w

paüdziernikowym numerze "PK" (Nr 125, str. 3), podczas przygo-
towywania do druku wkrad≥y siÍ dwa b≥Ídy. ImiÍ matki Romka
Stygi prawid≥owo powinno brzmieÊ Stefania, nie Maria. Natomiast
fragment ostatniego zdania tekstu powinien brzmieÊ: - øonÍ, dzie-
ci, matkÍ, ojca i wielu... .

Paniπ StefaniÍ Styga oraz pozosta≥ych czonkÛw rodziny Rom-
ka oraz czytelnikÛw przepraszamy.

Po¿egnali�my
pani¹ so³tys

W dniu 30 wrzeúnia 2003 r. wieú Huta Przedborska odprowadzi≥a
na wieczny spoczynek swojego so≥tysa paniπ MariÍ Kuna. Odesz≥a
przed czasem, bo nieub≥agana úmierÊ za-
bra≥a jπ w wieku 56 lat.

Pe≥ni≥a swojπ funkcjÍ so≥tysa juø dru-
gπ kadencjÍ. Cieszy≥a siÍ duøym uznaniem
w swojej wsi i gminie. Stara≥a siÍ wszyst-
kim pomagaÊ, szczegÛlnie organizacjom
spo≥ecznym takim jak: Ko≥o GospodyÒ
Wiejskich, Ochotnicza Straø Poøarna,
szkole, spÛ≥dzielczoúci wiejskiej zaopatrze-
nia i zbytu, to teø widaÊ by≥o po konduk-
cie pogrzebowym. Ca≥a wieú wysz≥a aby jπ
poøegnaÊ. Szli za trumnπ obok najbliøszej
rodziny: mÍøa, dzieci, wnukÛw, delegacje
z sπsiednich wsi, koledzy so≥tysi ca≥ej gmi-
ny kolbuszowskiej, radni Rady Miejskiej i
Powiatowej, pracownicy samorzπdowi UrzÍdu Miasta i Gminy z burmi-
strzem Zbigniewem Chmielowcem na czele, delegacje zak≥adÛw pra-
cy. TrumnÍ z cia≥em nieúli straøacy OSP, bo jak mÛwili ñ Ñnasza so≥tyska
nas zawsze wspiera≥aî. Nad mogi≥π ostatnie s≥owa poøegnania skierowa-
li: w imieniu Powiatowego Ko≥a So≥tysÛw ñ Jan BaÒkowski, so≥tys
Weryni, W≥adys≥aw Mytych ñ prezes SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu
w Kolbuszowej, Jan Wiπcek ñ przewodniczπcy Rady Miejskiej w Kolbu-
szowej.

Marysiu! Spoczywaj w pokoju.
Zarzπd Ko≥a So≥tysÛw

PodziÍkowania

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Weryni - Barba-
ra Wilk, sk≥ada serdeczne podziÍkowanie Fundacji na
Rzecz Rozbudowy Szko≥y Nr 2 w Kolbuszowej za pomoc w
pracach remontowych przy ogrodzeniu przedszkolnym.

                                                      Daria  Stan
                              uczennica  kl.  VI,  laureatka  II  nagrody
                                 ze  Szko≥y  Podstawowej  w  Cmolasie

(red.)

Wielce Szanownemu panu Bogdanowi Romaniukowi - Sta-
roúcie Powiatowemu, serdeczne podziÍkowania za udzielenie du-
zej pomocy finansowej w sprawie utworzenia trwa≥ego pomnika
na symbolicznym grobie "Ofiar Katynia" na cmentarzu sk≥adajπ

Mi≥oúnicy Kolbuszowej

INFORMACJA
Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej informuje, ze ustawa

z dnia 12.09.2002r.Dz.U.Nr 183 poz.1522 wprowadza obowiπzek
wymiany dowodÛw osobistych wydanych przed dniem 1.01.2001r.
w nastÍpujπcych terminach:
1. od 1.01.2003r.do 31.12.2003r. - dowody osobiste wydane w la-

tach 1962- 1972
2. od 1.01.2004r do 31.12.2004r. - dowody osobiste wydane w la-

tach 1973 - 1980
3. od 1.01.2005r.do 31.12.2005r. - dowody osobiste wydane w la-

tach 1981 - 1991
4. od 1.01.2006r.do 31.12.2006r. - dowody osobiste wydane w la-

tach 1992 - 1995
5. od 1.01.2007r do 31.12.2007r. - dowody osobiste wydane w la-

tach 1996 ñ 2000
Bliøszych informacji udziela siÍ w pokoju nr 7 (parter) UrzÍ-

du Miasta i Gminy Kolbuszowa przy ul ObroÒcÛw Pokoju 21.
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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

Po uw≥aszczeniu ch≥opÛw i rewolucji 1848r.,
Franciszek JÛzef I, nowy, m≥ody cesarz Austrii
podjπ≥ przeprowadzenie reform w paÒstwie, prze-
obraøajπc je z monarchii absolutnej na monarchiÍ
konstytucyjno-parlamentarnπ. Reformy by≥y
og≥aszane przez rÛøne patenty, dyplomy i ustawy.
Patent z 1860r.  ustanowi≥ powiaty pierwszym a
gminy drugim szczeblem administracji paÒstwa.
ÑUstawy zasadniczeî z grudnia 1867r. og≥osi≥y
rÛwnouprawnienie obywateli kraju niezaleønie od
narodowoúci, pochodzenia, wyznania, rÛwno-
uprawnienie jÍzykÛw i nietykalnoúÊ w≥asnoúci
prywatnej. W 1868r. przeorganizowano paÒstwo
na cesarsko-krÛlewskie Austrio-WÍgry, a inne
narody wchodzπce w sk≥ad monarchii, na kraje i
otrzyma≥y autonomiÍ. We Wiedniu, stolicy mo-
narchii, najwyøszym organem paÒstwa by≥ parla-
ment dwuizbowy, zwany Radπ PaÒstwa. Pos≥Ûw
wybiera≥y do niego parlamenty krajowe, a od XX
wieku, gdy wesz≥o w øycie powszechne i bezpo-
úrednie prawo wyborcze, wszyscy obywatele. Ga-
licja sta≥a siÍ krajem polskim i wesz≥a w erÍ au-
tonomicznπ. Jej organem ustawodawczym by≥
sejm i rzπd o nazwie Wydzia≥ Krajowy. Cesarza
Austrii reprezentowa≥ namiestnik. W 1866r.
uchwa≥a Sejmu powo≥a≥a Rady Powiatowe i Rady
Gminne, jako organa samorzπdowe obok rzπdo-
wych starostw powiatowych. W 1867r. Sejm po-

W tym miesiπcu mija 173 rocznica wybuchu
powstania listopadowego. 29 listopada 1830r.
grupa m≥odych podporucznikÛw z garstkπ cywi-
lÛw wywo≥a≥a powstania listopadowe. Starsi ofi-
cerowie i  seniorska grupa spo≥eczeÒstwa nie
chcia≥a øadnej walki. Energiczni cz≥onkowie Rady
Administracyjnej z jej ministrem na czele Fran-
ciszkiem Ksawerym Druckim-Lubeckim, chcieli
st≥umiÊ jeszcze ten ruch. W afiszach wydawanych
w imieniu cara, potÍpili ten wybuch i wzywali
ludzi do zachowania spokoju. Gdy spiskowcy siÍ
o tym dowiedzieli, udali siÍ do Rady i zagrozili jej
cz≥onkom powieszeniem na latarniach. Zaøπdali
przyjÍcia na cz≥onkÛw Rady trzech genera≥Ûw nie
bÍdπcych wrogami powstania, zwo≥ania Sejmu i
pospolitego ruszenia. Genera≥ami, ktÛrzy zostali
przyjÍci w sk≥ad Rady byli: J.Ch≥opicki, L.Paca i
M. Radziwi≥≥. 3 grudnia 1830r. ksiπøÍ Konstanty
spokojnie opuúci≥ KrÛlestwo Polskie. By≥o b≥Ídem
spiskowcÛw, øe na to pozwolili. Ale gen. Ch≥opic-
ki, ktÛremu spiskowcy chcieli oddaÊ naczelne do-
wÛdztwo nie wierzy≥, øe Polacy z KrÛlestwa mogπ
pokonaÊ carat. Ch≥opicki chcia≥ podjπÊ rokowania
z Rosjanami. W Warszawie element z≥odziejski
rozbija≥ sklepy. Tymczasem zg≥aszali siÍ ochotni-
cy do pospolitego ruszenia z zaboru pruskiego i
austriackiego. Sejm zwo≥any na 18 grudnia radzi≥
czekaÊ na odpowiedü cara. Zbliøa≥ siÍ czas Boøe-
go Narodzenia. NastÍpnπ sesjÍ Sejmu wyznaczo-
no za miesiπc. Po powrocie delegacji wys≥anej
przez gen.Ch≥opickiego do cara, Sejm zajπ≥ bar-
dziej radykalne stanowisko. W odpowiedzi car
zaøπda≥ bezwzglÍdnego pos≥uszeÒstwa i nazwa≥
siebie prawowitym krÛlem polskim. Pos≥owie
unieúli siÍ honorem, nie uznali cara za krÛla pol-
skiego i wypowiedzieli mu wojnÍ. I tak w styczniu
1831r. dosz≥o do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej.
Ks.Micha≥ Adam Czartoryski przyjπ≥ stanowisko
prezesa Rzπdu Narodowego, a ks.Micha≥ Radzi-

wi≥≥ naczelnego wodza. Tymczasem
120-to tysiÍczna armia rosyjska, do-
wodzona przez Dybicza stanÍ≥a u
granic KrÛlestwa Polskiego. Dybicz
zamierza≥ przez Siedlce iúÊ na War-
szawÍ. Na drodze stanπ≥ mu polski
gen. JÛzef Dwernicki, ktÛry pod
Stoczkiem zaatakowa≥ wojska Dybi-
cza. Wojska rosyjskie zmusi≥y Dwer-
nickiego do odwrotu. Dybicz par≥ na
WarszawÍ i doszed≥ pod GrochÛw i
Wawer. Tutaj szczÍúcie sprzyja≥o
Polakom. Rosjanie cofnÍli siÍ. Gdy
gen.Ch≥opicki zosta≥ ranny, ks.Ra-
dziwi≥ zrzek≥ siÍ naczelnego wodza,
a sejm przekaza≥ naczelne dowÛdz-
two gen.Janowi Skrzyneckiemu.
Skrzynecki nie ruszy≥ w pogoÒ za
Rosjanami lecz czeka≥ na rozwÛj wy-
darzeÒ. Na prze≥omie marca i kwiet-
nia 1831r. Polacy stoczyli z Rosjana-
mi pomyúlne dla siebie bitwy pod
Dembiem Wielkim i Iganiami. Dybi-
czowi na pomoc przysz≥y posi≥ki z
Rosji. Polacy ponieúli dotkliwe stra-
ty w bitwie pod Ostro≥Íkπ. ZginÍ≥o
tam i odnios≥o rany oko≥o 7 tysiÍcy
PolakÛw. Ta okrutna klÍska by≥a za-
powiedziπ upadku powstania. Po tej
bitwie Skrzynecki znowu popad≥ w
bezczynnoúÊ. Spiskowcy domagali siÍ odebrania
mu dowÛdztwa nad powstaniem. Na poczπtku
sierpnia 1831r. Sejm wys≥a≥ delegacjÍ, ktÛra uda-
≥a siÍ do gen. J. Skrzyneckiego i oznajmi≥a mu, øe
odbiera mu dowÛdztwo. Jednym z jej cz≥onkÛw by≥
Wincenty Ferreriusz Tyszkiewicz. NastÍpnym
g≥Ûwnym wodzem zosta≥ gen.Henryk DembiÒski.
Ale i on nie potrafi≥ odwrÛciÊ sytuacji. Rosjanie
rozciπgnÍli siÍ i otoczyli WarszawÍ. Na poczπtku

wo≥a≥ RadÍ Szkolnπ Krajowπ we Lwowie, stolicy
Galicji i odda≥ jej nadzÛr nad szko≥ami parafial-
nymi  úrednimi. Obok gimnazjÛw, szkÛ≥ úrednich
klasycznych i nielicznie powstajπcych szkÛ≥ real-
nych, zawodowych, duøπ troskπ otoczono Semina-
ria Nauczycielskie. Rada Szkolna Krajowa dπøy-
≥a do tego, by powsta≥a i dzia≥a≥a szko≥a w kaødej
galicyjskiej miejscowoúci. Od 1869r. galicyjskim
jÍzykiem urzÍdowym zosta≥ jÍzyk polski. W 1873r.
Sejm uchwali≥ Ustawy Szkolne dla Galicji. Po-
dzieli≥y one szko≥y dotπd parafialne na szko≥y lu-
dowe po wsiach, jednoklasowe i szko≥y wydzia≥o-
we, wiÍcej klasowe w miastach. Dziecko wiejskie
mia≥o obowiπzek chodziÊ trzy lata do szko≥y. W
szkole jednoklasowej uczy≥ jeden nauczyciel. Gdy
w takiej szkole w ciπgu trzech lat klasa mia≥a
wiÍcej niø 80 uczniÛw, szko≥a dostawa≥a drugie-
go nauczyciela i drugπ klasÍ. Powiat kolbuszow-
ski utworzy≥ siÍ w latach 1860-1868 i jego powsta-
nie okaza≥o siÍ korzystne dla Kolbuszowej. Po-
wsta≥ tutaj Urzπd Starostwa, Poczta, Urzπd Skar-
bowy, Posterunek Policji i Kasy Poøyczkowe. Pod-
niÛs≥ siÍ poziom øycia w mieúcie i okolicznych
wsiach. W drugiej po≥owie XIX wieku w Warsza-
wie, nasi rodacy w zaborze rosyjskim wykonali
benedyktyÒskπ pracÍ - S≥ownik Geograficzny
KrÛlestwa Polskiego i Innych KrajÛw S≥owiaÒ-
skich. Zebrali i wydrukowali w nim wiadomoúci

o wszystkich Ûwczesnych miejscowoúciach z ziem,
ktÛre niegdyú naleøa≥y do I Rzeczypospolitej. W
tomie IV, wydanym w 1883r. Kolbuszowa Dolna
jest tak opisana: ÑKolbuszowa Dolna/ z £owczÛw-
kiem i Leúnictwem/ wieú w powiecie kolbuszow-
skim, 2 km. na pÛ≥noc od miasteczka Kolbuszowa,
ma 1258 mieszkaÒcÛw rzymsko-katolickich.
WiÍksza posiad≥oúÊ Zdzis≥awa hr. Tyszkiewcza
ma obszaru 181 mÛrg roli, 14 mÛrg ≥πk i ogrodÛw,
40 mÛrg pastwisk i 20 mÛrg lasu. Mniejsza posia-
d≥oúÊ ma 881 mÛrg roli, 168 mÛrg ≥πk i ogrodÛw,
203 morgi pastwisk i 13 mÛrg lasu. Wieú gminna,
ma swojπ radÍ, wÛjta i gminnπ kasÍ poøyczkowπî.
Wed≥ug tego zapisu w 1883r. w Kolbuszowej Dol-
nej nie by≥o jeszcze szko≥y. Ale pani Alina Dziu-
ba, autorka pracy monograficznej, pracy magi-
sterskiej przedstawiajπcej dzieje szko≥y w tej wsi,
podaje, øe istnieje dokument, spis inwentarzowy
gminy Kolbuszowa Dolna z 1867r., w ktÛrym jest
mowa o ma≥ym budynku szko≥y wiejskiej majπ-
cym wartoúÊ 60 reÒskich. Wed≥ug pani Dziubowej
w dniu 29 sierpnia 1884r. powsta≥a w Kolbuszo-
wej Dolnej - Rada Szkolna Miejscowa, majπca
utrzymaÊ szko≥Í. Na jej przewodniczπcego wybra-
no ks. dra Ludwika RuczkÍ, proboszcza kolbu-
szowskiego, a na jego zastÍpcÍ Stanis≥awa Janu-
szewskiego, ojca dwÛch znanych pÛüniej sy-
nÛw;Jana - malarza, ktÛry pracowa≥ w Paryøu i
Wac≥awa, pÛüniejszego kierownika kolbuszow-
skiej Szko≥y ØeÒskiej. Nauczycielkπ szko≥y w Kol-
buszowej Dolnej zosta≥a we wrzeúniu 1884r. W≥a-
dys≥awa KramarzyÒska, pÛüniejsza øona Henry-
ka Welfe, inspektora szkolnego.  cdn.

Halina DudziÒska

wrzeúnia zdobyli PragÍ. Broni≥ jej gen.
JÛzef Longin SowiÒski, ktÛry poleg≥. W Warsza-
wie dowÛdztwo przejπ≥ gen.Jan Krukowiecki, zwo-
lennik kapitulacji. 7 wrzeúnia Sejm wyda≥ zgodÍ
na kapitulacjÍ. Zaraz jπ podpisano, pod warun-
kiem, øe dzia≥acze polityczni i oficerowie mogπ
opuúciÊ KrÛlestwo i udaÊ siÍ na emigracjÍ.

cdn.

Halina DudziÒska
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Z Obrad Rady Miejskiej

£awnicy do S¹du Rejonowego
28 paüdziernika 2003 r. Rada Miejska w Kolbuszowej wybra-

≥a spoúrÛd 88 zg≥oszonych kandydatÛw 20 ≥awnikÛw do Sπdu Rejo-
nowego w Kolbuszowej.

28 paüdziernika 2003 roku odby≥a siÍ
XIII sesja IV kadencji Rady Miejskiej.

Porzπdek Obrad obejmowa≥ miÍdzy inny-
mi: Informacje o dzia≥alnoúci Burmistrza MiG
w okresie miÍdzy sesjami, Informacje o Pomo-
cy Spo≥ecznej w gminie, WybÛr ≥awnikÛw do
Sπdu Rejonowego w Kolbuszowej, WybÛr Za-
rzπdu Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i
Sportu w Kolbuszowej, oraz podjÍcie uchwa≥ w
sprawie zmian w budøecie i w sprawie przyjÍ-
cia programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem MiG Kolbuszowa w latach 2004-
2008.

Na poczπtku Radni oraz zaproszeni go-
úcie uczcili minutπ ciszy pamiÍÊ zmar≥ych w

ostatnim okresie: Pana Jerzego Fitasa ñ Prze-
wodniczπcego Rady Miejskiej I kadencji oraz
wieloletniego samorzπdowca i Pani Marii
Kuny ñ So≥tysa wsi Huta Przedborska.

W czÍúci informacyjnej sesji Burmistrz
Miasta i Gminy Kolbuszowa Zbigniew Chmie-
lowiec omÛwi≥ swojπ dzia≥alnoúÊ w okresie
miÍdzy sesjami i poinformowa≥ o wydanych
zarzπdzeniach.

NastÍpnie temat pomocy spo≥ecznej w
gminie przedstawili przedstawiciele: Miejskie-
go Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w Kolbuszowej
ñ Kierownik Agnieszka Flis-Sudo≥, Grupy
Charytatywnej ÑCaritasî przy kosciele p.w.
ÑWszystkich åwiÍtychî w Kolbuszowej ñ Ma-

Medale za D≥ugoletnie
Poøycie Ma≥øeÒskie

ria Krogulec, Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
≥ecznej ñ Alicja Furga≥. Panie omÛwi≥y swojπ
dzia≥alnoúÊ kierowanπ do osÛb najbardziej po-
trzebujπcych, poinformowa≥y o moøliwoúci
otrzymania konserw jakimi dysponuje
MGOPS oraz PKPS.

W kolejnym punkcje porzπdku obrad
Radni w g≥osowaniu tajnym wybrali ≥awnikÛw
do Sπdu Rejonowego w Kolbuszowej (lista
obok). NastÍpnie, na skutek rezygnacji 4 cz≥on-
kÛw Zarzπdu Fundacji na Rzecz Kultury Fi-
zycznej i Sportu jakie mia≥o miejsce na po-
przedniej sesji, Radni wybrali nowych cz≥on-
kÛw. Zostali nimi: Ewa Bryk, Witold WÍgrzyn,
Dariusz Widelak i Stanis≥aw Wilk.

PodjÍto rÛwnieø uchwa≥Í w sprawie
zmian w budøecie oraz w sprawie nabycia do
zasobÛw komunalnych niezabudowanych nie-
ruchomoúci. Mocπ tych uchwa≥ Radni wyrazi-
li m.in. zgodÍ na:

r zakup w drodze przetargu od Agencji Nie-
ruchomoúci Rolnych gruntÛw po≥oøonych w
Kolbuszowej GÛrnej z przeznaczeniem pod
urzπdzenie boiska sportowego,

r zakup od Parafii p.w. ÑWszystkich åwiÍ-
tychî niezabudowanej nieruchomoúci
gruntowej przy ul. Wojska Polskiego z
przeznaczeniem na poszerzenie ulicy.

K.W.

Dnia 13 listopada br. w UrzÍdzie Stanu Cywilnego w Kolbuszowej odby≥a
siÍ uroczystoúÊ wrÍczenia medali za D≥ugoletnie Poøycie Ma≥øeÒskie przyzna-
wanych przez Prezydenta RP.

Medalami zosta≥y odznaczone dwie pary ma≥øeÒskie úwiÍtu-
jπce z≥ote gody. Dostojnymi jubilatami byli PaÒstwo: Janina i Pa-
we≥ Depa z Wide≥ki oraz Adela i JÛzef Golonka , ktÛrzy na úlubnym
kobiercu stanÍli przed piÍÊdziesiÍcioma laty. Øyciorysy jubilatÛw
przedstawi≥a Kierownik UrzÍdu Stanu Cywilnego Pani Anna Pa-
stu≥a. Ze wzruszeniem mÛwi≥a o øyciu i osiπgniÍciach szacownych
par ma≥øeÒskich sk≥adajπc im gratulacje i øyczenia na dalsze lata
øycia. Øyczenia do ma≥øonkÛw skierowali rÛwnieø: Burmistrz MiG
Kolbuszowa Zbigniew Chmielowiec oraz Wiceprzewodniczπcy Rady
Miejskiej w Kolbuszowej JÛzef Fryc. Jubilaci otrzymali z rπk Bur-
mistrza, Wiceprzewodniczπcego Rady Miejskiej i Kierownika USC
medale za d≥ugoletnie poøycie ma≥øeÒskie oraz albumy ÑZiemia Kol-
buszowskaî.

W spotkaniu uczestniczy≥ rÛwnieø licznie zgromadzeni cz≥on-
kowie rodzin jubilatÛw, ktÛrzy swπ obecnoúciπ uúwietnili ca≥π uro-
czystoúÊ.

Informacja
o szkoleniach dla firm

Informujemy, øe istnieje moøliwoúÊ wziÍcia udzia≥u w szkole-
niach  realizowanych w ramach projektu "RozwÛj zasobÛw ludzkich.
Szkolenia dla pracownikÛw MåP"

Celem projektu jest doskonalenie umiejÍtnoúci oraz podnosze-
nie kwalifikacji pracownikÛw i menadøerÛw ma≥ych i úrednich przed-
siÍbiorstw. Szkolenia zaowocujπ w przysz≥oúci wyøszπ konkurencyj-
noúciπ przedsiÍbiorstwa, a co za tym idzie utrzymaniem istniejπcych
miejsc pracy i powstaniem nowych. Jest to szczegÛlnie waøne w per-
spektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Realizacja projektu przebiega pod nadzorem Polskiej Agencji
Rozwoju PrzedsiÍbiorczoúci oraz WojewÛdzkiego UrzÍdu Pracy w Rze-
szowie.

Uczestnicy szkoleÒ pokrywajπ jedynie 20% kosztÛw szkolenia,
przy czym koszt szkolenia pracownikÛw ponosi pracodawca. Pozosta≥e
80% kosztÛw pokrywane jest z úrodkÛw Phare ñ SpÛjnoúÊ Spo≥eczna
i Gospodarcza. Odp≥atnoúÊ za godzinÍ szkolenia jednego uczestnika
wynosi oko≥o 3,50 PLN. Dla firm, ktÛre skierujπ na kurs pe≥nπ gru-
pÍ, tj. 10 - 15 osÛb, istnieje moøliwoúÊ przeprowadzenia szkolenia w
miejscu pracy.

Bliøszych informacji o ofercie szkoleniowej oraz odp≥atnoúciach
udziela ZastÍpca Burmistrza - Jan Zuba, oraz WÛjcicki Krzysztof w
UrzÍdzie Miasta i Gminy Kolbuszowa  tel. 22 71 333.

11. Kidacki Roman
12. Kosiorowska Helena
13. Maciπg Wojciech
14. OpaliÒski Jan
15. P≥och Pawe≥
16. Rozmus Graøyna
17. Rumak Stanis≥aw
18. Wilk Henryk
19. WÛjcicki Boles≥aw
20. Wrona Jerzy.

K.W.

K.W.

1. Antosz Franciszek
2. Biesiadecka W≥adys≥awa
3. Chruúciel W≥adys≥aw
4. Dziuba Barbara
5. Fieluba Maria
6. Filipowicz Stanis≥aw
7. Furga≥ Alicja
8. Guzior Zuzanna
9. Kapusta Zdzis≥aw

10. Kasak Micha≥

K. W.
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p r z e g l π d

Wielu mieszkaÒcom naszego powiatu
kojarzy siÍ pan z Cmolasem.

Pan stamtπd pochodzi?
- Nie. Ja pochodzÍ z Kupna, a dok≥adnie

z Porπb KupieÒskich. Moja øona teø jest Kup-
nianka. Jak øem siÍ oøeni≥ to gdzieú trzeba
by≥o siÍ uplasowaÊ, w miarÍ wygodnie, przy
drodze, øeby ≥atwiej by≥o dojeødøaÊ do pracy.
Kupi≥em dzia≥kÍ w Kolbuszowej GÛrnej, wy-
budowa≥em dom, jako pierwszy na tym osie-
dlu i tam zamieszka≥em. Natomiast w Cmola-
sie przez d≥ugi czas by≥em naczelnikiem gmi-
ny.

Tam pan rozpoczπ≥ swojπ karierÍ sa-
morzπdowπ?

- W 1978 roku zosta≥em naczelnikiem
gminy i przez dwanaúcie lat tych ludzi w
Cmolasie Ñuciska≥emî, i dziÍki nim pÛüniej
znalaz≥em siÍ w Sejmie. Prawda jest taka, øe
w tamtych czasach by≥y limity, ilu ludowcÛw
mog≥o byÊ naczelnikami. I w Ûwczesnym wo-
jewÛdztwie rzeszowskim tylko cztery jednostki
mog≥y byÊ obsadzone przez ludowcÛw. By≥ to
Cmolas, Leøajsk jako gmina, Wiúniowa i
czwarta chyba Kury≥Ûwka. Tam mogli byÊ lu-
dowcy. Pozosta≥e wszystkie by≥y zastrzeøone
dla cz≥onkÛw Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej.

W artykule na temat inwestycji w gmi-
nie Cmolas zamieszczonym w ÑNowinachî
z 30 wrzeúnia 1985 r. czytamy m.in. ñ ÑNie
jest tajemnicπ w Cmolasie, øe przyspiesze-
nie zmian datuje siÍ od czasu objÍcia
funkcji naczelnika przez Stanis≥awa
Mazanaî. W dziejach tej gminy zapisa≥
pan piÍknπ kartÍ.

- Po wyborze na naczelnika, jak øem tÍ
gminÍ przejecha≥ wzd≥uø i wszerz zobaczy≥em,
øe tam nie ma kompletnie nic, ani przyzwoitej
szko≥y, ani urzÍdu. I tak poma≥u, poma≥u ja-
koú siÍ te inwestycje rozkrÍci≥y. Uda≥o siÍ po-
stawiÊ nowπ szko≥Í ze sto≥Ûwkπ na 400 osÛb i
salÍ gimnastycznπ w Cmolasie ñ jak na tam-
te czasy to by≥ gigant, nowy piÍtrowy budynek
UrzÍdu Gminy, w odnowionym starym budyn-
ku urzÍdu powsta≥a gminna biblioteka. StanÍ-
≥a piekarnia, nowa baza SKR, Oúrodek Zdro-
wia, poczta. Wykonana zosta≥a sieÊ wodociπ-
gowa, gazociπgowa, chodniki. Na terenie gmi-
ny, o ile sobie przypominam uda≥o siÍ posta-

wiÊ szko≥y w Ostrowach Tuszowskich,  przed-
szkole w HadykÛwce, Dom Straøaka w Jagod-
niku i TrzesÛwce, Dom Straøaka i szko≥Í w
PorÍbach Dymarskich. Nie wiem czy wszyst-
ko zdo≥a≥em sobie przypomnieÊ. Cmolas w tym
czasie to by≥a jedna wielka budowa. Ludzie
przejeødøajπcy tamtÍdy pytali co siÍ w tym
Cmolasie dzieje...

Øeby realizowaÊ tak wiele inwestycji
trzeba by≥o mieÊ przychylnoúÊ w≥adz wo-
jewÛdzkich i nie tylko. W jaki sposÛb pan
tÍ przychylnoúÊ uzyskiwa≥?

- Duøo pomaga≥ mi wojewoda Ficek,
wczeúniej Materka. Stara≥em siÍ ich przyci-
skaÊ do muru. ñ Jak øeúcie mnie dali to mi
teraz pomagajcie, øeby siÍ ludzie na nas nie
zawiedli. Wiele drzwi mia≥em otwartych z ra-
cji tego, øe by≥em radnym WojewÛdzkiej Rady
Narodowej.

A jak wtedy uk≥ada≥a siÍ wspÛ≥praca
naczelnika z radnymi Ûwczesnych Gmin-
nych Rad Narodowych?

- Rola tamtych Rad moøe mniejsza by≥a
niø dzisiaj, z tym øe tamte Rady nie by≥y ta-
kie k≥Ûtliwe. Jeøeli siÍ przedstawi≥o Radzie
mπdre za≥oøenia, mπdry program, to nie by≥o
øadnych k≥opotÛw z akceptacjπ. Jeúli chodzi o
rozwÛj infrastruktury to rÛwnieø so≥tysi anga-
øowali siÍ nie mniej niø dzisiaj.

Jako pose≥ na Sejm PRL X kadencji
takøe by≥ pan blisko spraw samorzπdo-
wych.

- Tak. Gdy w 1989 roku zosta≥em wybra-
ny na pos≥a, jako jeden z naczelnikÛw zosta-
≥em wydelegowany przez mÛj klub parlamen-
tarny do Nadzwyczajnej Komisji ds. Samorzπ-
du, ktÛrej szefem by≥ úp. prof. Walerian PaÒ-
ko, a ja zosta≥em wybrany jego zastÍpcπ. I ca≥π
ustawÍ o samorzπdzie gminnym z 8 marca
1990 roku w tym sk≥adzie øeúmy przygotowy-
wali, oczywiúcie przy pomocy innych pos≥Ûw
oraz ekspertÛw. Ta ustawa zosta≥a pÛüniej, po
latach praktyki znowelizowana, poprawiona,
ale pierwszy jej wariant myúmy opracowywali.
MÛj kontakt z samorzπdem w obecnym wyda-
niu nastπpi≥ juø wtedy.

Myúleliúcie rÛwnieø o samorzπdzie
powiatowym?

- O powiatach nie by≥o jeszcze mowy. W
tamtych latach nikt ani nie wspomina≥ o tym

stopniu administracji. I profesor PaÒko i ja
wychodziliúmy z za≥oøenia, øe to wszystko
powinno iúÊ pod kπtem umocnienia gmin.
Myúleliúmy teø o umocnieniu Rad So≥eckich i
pozycji so≥tysa.

Zna pan funkcjonowanie samorzπdu
powiatowego w praktyce jako radny i cz≥o-
nek Zarzπdu. Gdyby pan jako pose≥ zna-
laz≥ siÍ ponownie w komisji ds. samorzπ-
du, co by pan zmieni≥? Albo moøe inaczej
zapytam ñ co by pan do≥oøy≥ a co zabra≥
powiatom?

- ZabraÊ to juø naprawdÍ nie ma z czego.
To wszystko funkcjonuje na dotacjach i sub-
wencjach. Mnie siÍ wydaje øe Rada Powiatu i
jej organ wykonawczy, ktÛrym jest Zarzπd
Powiatu tyle ma w≥adzy ile ma dochodÛw w≥a-
snych. Tych dochodÛw mamy zaledwie kilka
procent. Taka jest prawda. Powiaty w porÛw-
naniu np. do gmin sπ dosyÊ ogo≥ocone. Poda-
tek od osÛb fizycznych jest znikomy. Ze úciπ-
galnoúciπ przez UrzÍdy Skarbowe teø jest
kiepsko, bo tych podatnikÛw na naszym tere-
nie mamy jakich mamy. Dobrze, øe w ogÛle sπ.

Skoro juø mowa o pieniπdzach, to pro-
szÍ o dwa s≥owa na temat przygotowywa-
nego przez Zarzπd budøetu powiatu na
2004 rok.

- W chwili obecnej nie rozpoczÍliúmy jesz-
cze prac nad budøetem, ale z tego co wiem to
pani skarbnik ma juø pierwsze wskaüniki od
wojewody. Niech pan lepiej mnie nie pyta jak
one wyglπdajπ, bo sobie obaj zepsujemy hu-
mor. Jeøeli taka atmosfera oszczÍdnoúci i ciÍÊ
siÍ utrzyma to najprawdopodobniej i naszego
powiatu to nie ominie. Wed≥ug tych wskaüni-

Tyle mamy w³adzy ile
dochodów w³asnych ...

Ze Stanis≥awem Mazanem, cz≥onkiem Zarzπdu Powiatu w Kolbuszowej, rozmawia Benedykt Popek

cd. na str. 8
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kÛw pieniÍdzy zamiast wiÍcej lub tyle samo co
w roku obecnym, to bÍdzie mniej. Ma nie byÊ
subwencji drogowej. Warszawa ma to do sie-
bie øe mÛwi, øe wszystko przekazuje w dÛ≥.
Okazuje siÍ, øe wszystko z wyjπtkiem pieniÍ-
dzy. Tam w Warszawie sπ jakoú tak nastawie-
ni, øe lubiπ øeby te starostwa, miasta i gminy
ciπgle jeüdzi≥y do nich i prosi≥y o te pieniπdze,
ktÛre im siÍ ustawowo naleøπ. No taka jest
prawda. Jak tam pojedzie, jak kogoú zna, jak
poprosi to coú za≥atwi. A gdyby usiad≥ staro-
sta, burmistrz czy wÛjt i tylko czeka≥ na to co
mu siÍ naleøy to by kadencja minÍ≥a i by siÍ
nie doczeka≥.

Jak siÍ panu pracuje w obecnym Za-
rzπdzie Powiatu?

- BÍdπc w tym Zarzπdzie trudno by≥o-
by mi mÛwiÊ øe üle. Zresztπ kaøde stwierdze-
nie powinno mieÊ pokrycie. Ja sobie za≥oøy-
≥em taki cel na tπ kadencjÍ, øe po to idÍ do
Zarzπdu by po pierwsze ñ jeøeli bÍdÍ mÛg≥
doradziÊ, pos≥uøyÊ swojπ wiedzπ i doúwiad-
czeniem to bÍdÍ do tego chÍtny, a po drugie
ñ zrobiÊ wszystko by nie by≥o øadnych k≥Ût-
ni wúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu i øeby uniknπÊ
napiÍÊ Zarzπd ñ Rada, øeby te relacje by≥y
zdrowe. I do tej pory widzi mi siÍ, øe siÍ to
udaje, bo na temat Zarzπdu i wspÛ≥pracy z
Radπ chyba jest cicho i nikomu siÍ jakichú
poøywek nie daje.

No ale sπ jednak osoby, od niedawna
uwaøajπce siÍ za dzia≥aczy PSL, ktÛre
zarzucajπ panu to i owo.

- Jeden generalny zarzut jest taki, øe
wszystkiego na bieøπco, o wszystkim i wszyst-
kim nie donoszÍ. Jakby te osoby nie rozumia-
≥y tego, øe w Zarzπdzie wiele rzeczy siÍ na
miejscu za≥atwia i na zewnπtrz siÍ nie dysku-
tuje. Zresztπ wie pan, Zarzπd jest cia≥em ta-
kim, øe decyzje sπ podejmowane wiÍkszoúciπ
g≥osÛw. Jeøeli siÍ coú przeg≥osuje na tak, to bez
wzglÍdu na to co ja na ten temat myúlÍ, na

cd. ze str. 7 zewnπtrz siÍ wszÍdzie wystawia wizytÛwkÍ, øe
Zarzπd takπ decyzjÍ podjπ≥. I nie dyskutujÍ, øe
ja by≥em lepszy, mπdrzejszy, øe ja siÍ wy≥ama-
≥em. Tego typu rzeczy by≥yby nie na miejscu.
PodjudziÊ spo≥eczeÒstwo przy tych brakach,
przy tych potrzebach w terenie to moøna szyb-
ko. O wiele trudniej jest natomiast za≥atwiÊ
problem.

Najpilniejsze sprawy, ktÛre samorzπd
powiatowy powinien rozwiπzaÊ to wed≥ug
pana...

- Najpierw by trzeba rozwiπzaÊ problem
drÛg. Sπ jeszcze miejscowoúci po≥πczone droga-
mi powiatowymi, ktÛrych jakoúÊ jest bardzo
z≥a, zniszczone asfalty, szosy kamienne z wy-
bojami. Jeøeli by siÍ uda≥o z tych úrodkÛw
SAPARD-owskich, plus w≥asne, ten problem
w najbliøszych latach trochÍ za≥atwiÊ, to na-
sze spo≥eczeÒstwo by odczu≥o. Øyjemy w cza-
sach, gdzie kaødy z nas idzie, zapala samochÛd
i chce siÍ nim czasem nawet kilka razy dzien-
nie pos≥uøyÊ. Do tego dobra droga jest koniecz-
na. Druga rzecz to oúwiata, czyli szko≥y úred-
nie, dla ktÛrych organem prowadzπcym jest
powiat. SieÊ szkÛ≥ to my mamy dosyÊ dobrπ, bo
jest i Liceum OgÛlnokszta≥cπce, ZespÛ≥ SzkÛ≥
Technicznych, ZespÛ≥ SzkÛ≥ Agrotechniczno ñ
Ekonomicznych. Rzecz w tym, øeby te obiek-
ty wyremontowaÊ i naleøycie wyposaøyÊ na
miarÍ, no ja juø zak≥adam koniec XX wieku.
Øeby to by≥y budynki funkcjonalne, ocieplone,
w ktÛrych nasza m≥odzieø by siÍ dobrze czu-
≥a. Te szko≥y sπ wszystkie z lat 60-tych. Wie-
my jakπ technologiπ siÍ wtedy budowa≥o.

Nie najlepszy stan zdrowia nadal
utrudnia panu pracÍ samorzπdowπ?

- W ostatnim czasie czujÍ siÍ trochÍ le-
piej. By≥y czasy, øe cz≥owiek nie rozumia≥ co to
znaczy choroba. PÛüniej tak siÍ sta≥o, øe trze-
ba by≥o zrozumieÊ. Z tego powodu nawet nie
kandydowa≥em do Rady Powiatu obecnej ka-
dencji. Pomyúla≥em sobie, sπ m≥odzi, zdrowsi,
niech kandydujπ. Ale tak siÍ pÛüniej znÛw z≥o-
øy≥o, øe pad≥a propozycja powo≥ania do Zarzπ-

du spoza Rady, zgodzi≥em siÍ i tak to do tej
pory trwa.

Czego w imieniu czytelnikÛw ÑPrze-
glπduî øyczyÊ panu jako cz≥onkowi Za-
rzπdu?

- Øeby Zarzπd pracowa≥ tak jak do tej
pory, øeby nie by≥o øadnych k≥Ûtni, tak jak do
tej pory. Mimo, øe ciπgle brakuje nam pieniÍ-
dzy to ten rok nie by≥ przecieø najgorszy. A i
przysz≥y zapowiada siÍ dosyÊ dobrze dla na-
szego powiatu. Przy jakiejú zgodzie myúlÍ, øe
siÍ uda wiele zrealizowaÊ, no i wszystkim nam
przecieø o to chodzi. Kaødy z nas tam gdzieú
kogoú zna, kaødy poprosi o pomoc i liczÍ, øe ta
pomoc bÍdzie nam udzielona.

A jako osobie prywatnej czego øyczyÊ?
Tylko zdrowia. Nic wiÍcej. Jak bÍdzie

zdrowie to sobie dam radÍ...
Tego wiÍc panu øyczÍ. DziÍkujÍ za

rozmowÍ.

Obrady XIII nadzwyczajnej sesji, ktÛra
odby≥a siÍ w dniu 29 wrzeúnia br. prowadzi≥
przewodniczπcy Rady JÛzef Kardyú, przy po-
mocy wiceprzewodniczπcych Andrzeja Woj-
nasa i Stefana Orzecha. Wszystkie zasadni-
cze punkty obrad dotyczy≥y drÛg powiatowych.

Z prac Zarzπdu Powiatu
G≥Ûwnymi tematami posiedzeÒ Zarzπdu,

odbytych w okresie od poprzedniej sesji by≥y
sprawy zwiπzane ze zmianπ uchwa≥ dotyczπ-
cych programu SAPARD. Zarzπd analizowa≥
kolejnπ skargÍ pani notariusz Ewy Marsza-
≥ek, ktÛrπ skierowa≥ do rozpatrzenia przez
RadÍ Powiatu na jednej  z najbliøszych se-
sji. Ponadto podpisane zosta≥o porozumienie
z UrzÍdem WojewÛdzkim mocπ ktÛrego Po-
wiat otrzyma 15 000 z≥. na utworzenie Cen-
trum Interwencji Kryzysowej. årodki te
przeznaczone zostanπ na przygotowanie lo-
kali dla potrzeb Centrum.

BÍdzie przebudowa chodnika
W trzecim punkcie obrad Rada dokona-

≥a zmiany uchwa≥y z 21 sierpnia br. w spra-
wie przyjÍcia wieloletniego programu inwe-

XIII sesja Rady Powiatu
stycyjnego p.n. ÑPoprawa infrastruktury
drogowej powiatu kolbuszowskiego na lata
2003-2005î. Wed≥ug dyrektora ZDP Euge-
niusza Szczebiwilka zmiana polega na
wprowadzeniu do planu inwestycji nowego
zadania pod nazwπ ÑPrzebudowa chodnika
przy ul. Wojska Polskiego w Kolbuszowejî,
opiewajπcego na kwotÍ 50 000 z≥. Realizacja
przewidziana jest na lata 2004-2005.

Pomoc finansowa gmin
Sekretarz powiatu pani Eløbieta WrÛ-

bel omÛwi≥a projekt uchwa≥y  w sprawie
zawarcia porozumieÒ z gminami, ktÛre
udzielajπ wsparcia finansowego dla Powia-
tu pod wnioski, ktÛre Powiat z≥oøy≥ do Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w ramach programu SAPARD. Porozu-
mienia zawarte przez Powiat z trzema Gmi-
nami, zatwierdzone przez Rady tych gmin,
przedstawiajπ siÍ nastÍpujπco:

r Miasto i Gmina Kolbuszowa na moder-
nizacjÍ drogi powiatowej nr 378 Przed-
bÛrz - PorÍby KupieÒskie udziela pomo-
cy finansowej w wysokoúci ñ  150 000 z≥.
Powiat na realizacjÍ tego zadania prze-

znacza kwotÍ ñ 454 693 z≥. Wnioskowa-
na kwota dofinansowania z SAPARD ñ
600 000 z≥.

r Gmina Cmolas na modernizacjÍ drogi nr
327 Kosowy ñ TrzÍsÛwka ñ Cmolas ñ 220
000 z≥, powiat ñ 387 090 z≥, SAPARD ñ
601 000 z≥.

r Gmina Dzikowiec na modernizacjÍ dro-
gi nr 362 Kopcie ñ Wilcza Wola ñ Boja-
nÛw ñ 120 000 z≥, powiat ñ 597 440 z≥,
SAPARD ñ 593 000 z≥.

Po krÛtkiej dyskusji uchwa≥a Rady zo-
sta≥a przyjÍta jednog≥oúnie (18 za).

Sprawy rÛøne
Wicestarosta Waldemar Macheta po-

informowa≥ RadÍ o wyniku meczu pi≥ki noø-
nej jaki odby≥ siÍ 28 wrzeúnia br. pomiÍdzy
radnymi i pracownikami Starostwa, a rad-
nymi i pracownikami UrzÍdu M. i G. Kolbu-
szowa. Wynik 3:1 dla Powiatu.

Przewodniczπcy JÛzef Kardyú poinfor-
mowa≥ RadÍ o utworzeniu klubu radnych o
nazwie ÑKlub Radnych na Rzecz Powia-
tuî (o klubie tym pisaliúmy w paüdzierniko-
wym numerze ÑPrzeglπduî), oraz o rozpoczÍ-
ciu dzia≥alnoúci ÑGalerii Podziemieî w
piwnicach Starostwa. Galeria prowadzona
jest przez Powiatowe Centrum Kultury.

Benedykt Popek

Stanis≥aw Mazan, ur. 1940 r. w
PorÍbach KupieÒskich, wykszta≥ce-
nie wyøsze ñ inø. ogrodnictwa, absol-
went Akademii Rolniczej w Krako-
wie. W Kolbuszowej GÛrnej mieszka
od 1968 r., øonaty, øona Maria, dwoje
dzieci ñ Zbigniew i Dorota, dwie
wnuczki. Naczelnik gminy Cmolas
(1978-1990), Radny WRN w Rzeszo-
wie, Pose≥ na Sejm X kadencji (1989-
1991), zastÍpca przewodniczπcego
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds.
Samorzπdu Terytorialnego, przewod-
niczπcy Rady Miejskiej w Kolbuszo-
wej (1994-1998), radny Rady Powiatu
w Kolbuszowej (1998-2002), przewod-
niczπcy Komisji Rewizyjnej, cz≥onek
Zarzπdu Powiatu od 2002 r. Cz≥onek
Zarzπdu WojewÛdzkiego Polskiego
Stronnictwa Ludowego (od koÒca lat
80-tych do dziú), prezes Zarzπdu Po-
wiatowego PSL (1998-2002).
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Ze wzglÍdu na wynik≥e pilne sprawy do-
tyczπce drÛg powiatowych przewodniczπcy
Rady na wniosek Zarzπdu zwo≥a≥ w dniu 2 paü-
dziernika drugπ z kolei nadzwyczajnπ sesjÍ
Rady Powiatu. Wszystkie punkty sesji, ≥πcznie
z interpelacjami i sprawami rÛønymi dotyczy-
≥y drÛg powiatowych.

Droga TrzÍsÛwka ñ Siedlanka
W punkcie drugim porzπdku obrad, po

wyjaúnieniach z≥oøonych przez dyr. Szczebiwil-
ka oraz dyskusji, chwilami burzliwej, na temat
przetargu na wykonanie drogi TrzÍsÛwka ñ
Siedlanka Rada podjÍ≥a uchwa≥Í zmieniajπcπ
uchwa≥Í z dn. 21 sierpnia br. w sprawie przy-
jÍcia wieloletniego programu inwestycyjnego
p.n. ÑPoprawa infrastruktury drogowej powia-
tu kolbuszowskiego na lata 2003 ñ 2005î. Zmia-
na polega≥a na zastπpieniu starego za≥πcznika

XIV sesja Rady Powiatu
do uchwa≥y nowym. Starosta Bogdan Roma-
niuk w imieniu Zarzπdu Powiatu podziÍkowa≥
wÛjtowi Piotrowi Skibie i wÛjtowi Eugeniu-
szowi Galkowi, ktÛrzy pomimo ogromnych
trudnoúci wyszli naprzeciw Powiatowi i znaleüli
úrodki w budøetach swoich gmin na dofinanso-
wanie modernizacji drogi TrzÍsÛwka ñ Siedlan-
ka.

NastÍpne punkty obrad dotyczy≥y podjÍ-
cia uchwa≥ w sprawie zmian w budøecie powia-
tu, oraz zawarcia porozumieÒ z gminami Cmo-
las i Niwiska na udzielenie  pomocy finansowej
Powiatowi, na wykonanie inwestycji p.n. ÑMo-
dernizacja drogi powiatowej nr 326 TrzÍsÛwka
ñ Siedlankaî. Na wymienionπ inwestycjÍ gm.
Cmolas przeznaczy≥a ñ 15 000 z≥, gm. Niwiska
ñ 20 000 z≥, Powiat ñ 210 500 z≥. Prace majπ byÊ
realizowane w 2003 r.

BP

XV sesja Rady Powiatu
Ta sesja zwo≥ana zosta≥a juø w trybie nor-

malnym, w dniu 30 paüdziernika br. Radni pod
przewodnictwem JÛzefa Kardysia realizowa-
li 18 ñ punktowy porzπdek obrad.

Z prac Zarzπdu Powiatu
W okresie od ostatniej sesji Zarzπd podjπ≥

wiele waønych decyzji dotyczπcych funkcjono-
wania Powiatu i Starostwa. Oto niektÛre z nich:

r Powo≥anie Spo≥ecznego Komitetu Konsul-
tacyjnego do opiniowania ÑPowiatowego
programu ochrony úrodowiska z planem
gospodarki odpadami (19 osÛb). W jego
sk≥ad wchodzπ przedstawiciele - pracowni-
cy Starostwa, po dwÛch przedstawicieli
gmin, oraz przedstawiciele zak≥adÛw pra-
cy z terenu powiatu. Zadaniem Komitetu
jest opracowanie opinii, sugestii i uwag od-
noúnie tworzonych planÛw i kierunkÛw
ochrony úrodowiska w powiecie.

r Powo≥anie zespo≥u roboczego do przygoto-
wania prac przedprojektowych i organiza-
cji zamierzenia inwestycyjnego pod nazwπ
ÑBudowa Hali Sportowej przy ZSA-E w
Weryniî. ZespÛ≥ tworzy 5 osÛb ñ pracowni-
kÛw Starostwa i BOJSP. Do jego zadaÒ
naleøy opracowanie programu inwestycji,
wybÛr lokalizacji inwestycji i technologii ro-
bÛt, opracowanie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, oraz harmonogramu finanso-
wania inwestycji.

r Przyznanie z okazji Dnia Nauczyciela na-
grÛd dla nauczycieli wyrÛøniajπcych siÍ w
pracy dydaktycznej i wychowawczej: Ewie
Czartoryskiej ñ Sziler (LO), Dariuszo-
wi Fus (ZST), W≥adys≥awowi Blat
(CKP), Tadeuszowi Kubiú (ZSA-E), Elø-
biecie Grabiec (ZSA-E), Genowefie
MendoÒ (Poradnia)

r Pozytywne zaopiniowanie projektu planu
ochrony rezerwatu ÑZab≥ocieî.  Rezerwat
po≥oøony jest na terenie czterech gmin,
m.in. jednej w pow. kolbuszowskim (gm.
Kolbuszowa)  zajmuje 279 ha terenÛw le-
únych.

r Wyraøenie zgody na uøyczenie UR z siedzi-
bπ w Weryni sprzÍtu laboratoryjnego na
okres 3 lat.

Drogowcy czekajπ na zimÍ
Sprawozdanie z przygotowania s≥uøb do

zimowego utrzymania drÛg z≥oøy≥ dyrektor
Zarzπdu DrÛg Powiatowych Eugeniusz
Szczebiwilk. Wed≥ug przekazanych przez nie-
go informacji, zimowe utrzymanie drÛg obejmo-
waÊ bÍdzie prace majπce na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zak≥ÛceÒ ruchu drogowego wy-
wo≥anego opadami úniegu oraz úliskoúciπ. Zimo-
wym utrzymaniem objÍte bÍdπ drogi o ≥πcznej
d≥ugoúci 282 km.

Zakres prac prowadzonych przy odúnieøa-
niu drÛg, oraz technologia robÛt wynika z przy-
jÍtego ÑVî standardu utrzymania tj. ñ jezdnia
odúnieøona, w miejscach zasp odúnieøony co
najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mija-
nek, jezdnia posypana na odcinkach decydujπ-
cych o moøliwoúci ruchu. Po ustaniu opadÛw do-

puszcza siÍ zaleganie luünego úniegu zajeødøo-
nego. Przy tym standardzie dopuszcza siÍ prze-
rwÍ w komunikacji do 24 godzin. Do usuwania
i ≥agodzenia skutkÛw úliskoúci zimowej bÍdzie
uøyta mieszanka piasku z solπ, o zawartoúci soli
3-5%.

Do odúnieøania i zwalczania úliskoúci jest
zabezpieczony sprzÍt bÍdπcy w≥asnoúciπ ZDP (1
p≥ug lekki jednostronny, 2 p≥ugi úrednie jedno-
stronne, 2 p≥ugi ciÍøkie dwustronne), a takøe
wy≥onione w drodze przetargu wykonawcÛw
ktÛrzy dysponujπ w≥asnymi p≥ugami. W przy-
padku wystπpienia intensywnych opadÛw únie-
gu lub zamieci Zarzπd DrÛg bÍdzie dysponowa≥
sprzÍtem ciÍøkim w postaci rÛwniarki samobieø-
nej. Do zwalczania úliskoúci bÍdzie zatrudnione
trzy piaskarki przewoünikÛw prywatnych. årod-
ki jakimi dysponuje ZDP pozwolπ tylko na z≥a-
godzenie skutkÛw zimy a nie ich ca≥kowitπ likwi-
dacjÍ ñ powiedzia≥ dyr. Szczebiwilk.

WspÛ≥praca Powiatu z Gminami
Funkcjonowanie Konwentu WÛjtÛw, Bur-

mistrzÛw i StarostÛw w roku 2003 przedstawi≥
jego przewodniczπcy wÛjt Eugeniusz Galek.
Obecnie najwaøniejsze zadanie dla Konwentu
to realizacja programu PHARE 2001 ñ zadanie
ÑRozwÛj obszarÛw wokÛ≥ Kolbuszowejî. Kolej-
ne wspÛlne przedsiÍwziÍcie to ustalenie zakre-
su i za≥atwienie spraw formalno prawnych dla
zadania p.n. ÑPoprawa atrakcyjnoúci inwesty-
cyjnej powiatu poprzez rozbudowÍ i moderni-
zacjÍ uk≥adu komunikacyjnegoî. Dodatkowo
ustalono zasady wspÛ≥finansowania budowy
drÛg powiatowych miÍdzy Powiatem a Gmina-
mi, a takøe terminy przygotowania dokumen-
tacji technicznej. Ustalono wnioskodawcÍ i ty-
tu≥ projektu potÍønego zadania inwestycyjne-
go p.n. ÑKompletne rozwiπzanie gospodarki od-
padami i gospodarki wodno ñ úciekowej na te-
renie gmin powiatu kolbuszowskiegoî, w tym:
budowa i modernizacja urzπdzeÒ wodociπgo-
wych, budowa i modernizacja urzπdzeÒ kana-
lizacyjnych, budowa sortowni odpadÛw, oraz or-
ganizacja ich zbiÛrki.

Sprawozdanie ze wspÛ≥pracy pomiÍdzy
samorzπdami Powiatu i Gmin przedstawi≥a
pani sekretarz Eløbieta WrÛbel. WspÛ≥praca
ta polega≥a g≥Ûwnie na realizowaniu zadaÒ na
drogach powiatowych przebiegajπcych przez
poszczegÛlne gminy, oraz remontowaniu
OúrodkÛw Zdrowia. Organizowano wspÛlnie
konferencje, wiele imprez sportowych i kultu-
ralnych.

Ciπg dalszy relacji z XV sesji z uwagi na
ograniczonπ iloúÊ miejsca (tylko 4 strony
wk≥adki) zamieúcimy w grudniowym nume-
rze gazety.

Benedykt Popek

Przewodniczπcy Rady Powiatu JÛzef Kardyú
otwiera XV sesjÍ.   Fot. B. Popek

PodziÍkowanie
Serdeczne podziÍkowania dla leka-

rzy ñ Pana Mieczys≥awa Maziarza
i Pana Jaros≥awa Ragana wraz z per-
sonelem pomocniczym za øyczliwoúÊ
i wszechstronne niesienie pomocy chore-
mu ojcu.

RÛwnie serdeczne podziÍkowania
dla wszystkich uczestnikÛw ostatniej dro-
gi mojego ojca.

sk≥ada Eugeniusz Galek
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Co mo¿na zje�æ
w Starostwie

Nie wszyscy interesanci, ktÛrzy za≥a-
twiajπ swoje sprawy w Starostwie Powia-
towym wiedzπ øe przy okazji, w chwili wol-
nego czasu mogπ siÍ posiliÊ, napiÊ, odpo-
czπÊ. W budynku tym bowiem mieúci siÍ
elegancka restauracja, o rÛwnie eleganc-
kiej nazwie ÑGaleria Smakuî - Dobra
Kuchnia.

W ho≥dzie Wielkiemu Polakowi
W czwartek, 23 paüdziernika w Liceum OgÛlnokszta≥cπcym im. Janka Bytna-

ra w Kolbuszowej mia≥o miejsce uroczyste podsumowanie konkursu zorganizowa-
nego dla upamiÍtnienia 25-lecia pontyfikatu Jana Paw≥a II.

M≥odzieø lice-
alna zaprezentowa-
≥a program literac-
ko-muzyczny na-
wiπzujπcy do na-
uczania Jana Paw-
≥a II. By≥a to chwila
zadumy nad warto-
úciami, chodzi≥o o
wskazanie drogi
m≥odzieøy, ktÛra
poszukuje autoryte-
tu.  Jak podkreúla
Ewa Czartory-
ska-Sziler, ktÛra
przygotowa≥a pro-
gram - chodzi≥o o
zatrzymanie siÍ
nad g≥Íbiπ tego, co
mÛwi Papieø i tego,
co mÛwi Pismo úw.
Okaza≥o siÍ, øe m≥odzieø úwietnie to czuje i z
wielkim zaangaøowaniem uczestniczy≥a w
przygotowaniach.

Wczeúniej, w holu szko≥y, z≥oøono kwia-
ty pod tablicπ upamiÍtniajπcπ naszego Roda-
ka na Stolicy Piotrowej, a pod przewodnic-
twem ks. Biskupa odmÛwiono dziesiπtek rÛ-
øaÒca w intencji Papieøa.

W drugiej czÍúci spotkania mia≥o miejsce
uroczyste wrÍczenie nagrÛd laureatom kon-
kursu papieskiego w obecnoúci m. in. bp. Ka-
zimierza GÛrnego, Ordynariusza Rzeszow-
skiego, ks. dr. Andrzeja Garbarza, dyrekto-
ra Instytutu Teologiczno- Pastoralnego im. úw.
J. S. Pelczara w Rzeszowie, dziekana dekana-
tu kolbuszowskiego Kazimierza Szkaradka
i proboszcza parafii farnej
w Kolbuszowej ks. kan.
Jana Guta, a takøe przed-
stawicieli w≥adz samorzπ-
dowych ze starostπ kolbu-
szowskim Bogdanem Ro-
maniukiem i burmi-
strzem Kolbuszowej Zbi-
gniewem Chmielow-
cem. Konkurs zosta≥ roz-
strzygniÍty 10 paüdzierni-
ka br. Zorganizowany
przez kolbuszowskie LO
oraz Starostwo powiatowe
w Kolbuszowej przeznaczo-
ny by≥ dla m≥odzieøy gim-
nazjalnej i szkÛ≥ úrednich.
Przebiega≥ w trzech kate-
goriach: wiedza o øyciu i
dzia≥alnoúci Papieøa, pla-
styczny i recytacja.  Laure-
atami zostali: Babiarz
Ewelina  i Bigus Natalia z
LO w Kolbuszowej, Gnie-
wek Patrycja z PG w Wi-
de≥ce, Marut Joanna z PG
w Cmolasie, Panek Eweli-
na i Puk Agnieszka z SG w
Dzikowcu, Lis Agnieszka i
Lis Jolanta z PG nr 1 w

Restauracja funkcjonuje od 25 paü-
dziernika br., codziennie (na razie z wyjπt-
kiem sobÛt  i niedziel), w godzinach od 8-
mej rano do 19-tej wieczÛr. Moøna tam
zjeúÊ smacznie i tanio. Dobry obiad z≥oøo-
ny z pierwszego i drugiego dania oraz de-
seru kosztuje w granicach 10 z≥.

ÑGaleria Smakuî oferuje dania miÍ-
sne, jarskie i pÛ≥miÍsne, dania rybne, da-
nia kuchni staropolskiej, przystawki i za-
kπski, napoje gorπce, desery do daÒ zim-
nych i gorπcych. Istnieje moøliwoúÊ zamÛ-
wienia posi≥kÛw profilaktycznych i regene-
racyjnych, w≥πcznie z dowozem do klienta,
co jest waøne zw≥aszcza dla zak≥adÛw pra-
cy i firm. ñ Cieszymy siÍ, øe pan starosta
wyrazi≥ chÍÊ i gotowoúÊ wynajmowania
duøej sali ñ auli Starostwa na organizowa-
nie np. przyjÍÊ weselnych, pierwszokomu-
nijnych, chrztÛw itp., do 200 osÛb ñ powie-
dzia≥a nam pani Czes≥awa Mytych ñ
w≥aúcicielka restauracji.

Oficjalne otwarcie lokalu nastπpi≥o
25 paüdziernika br. z udzia≥em m≥odzieøo-
wego zespo≥u muzycznego i zaproszonych
goúci, m.in. radnego Sejmiku WojewÛdz-
kiego Stanis≥awa Koúcielnego, wice-
przewodniczπcego Rady Powiatu Stefana
Orzecha, cz≥onka Zarzπdu Stanis≥awa
Mazana, sekretarz Eløbiety WrÛbel, a
takøe wiceprzewodniczπcego Rady Miejskiej
JÛzefa Fryca i burmistrza Kolbuszowej
Zbigniewa Chmielowca.

Restauracja mieúci siÍ w piwnicach bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszo-
wej (podobnie jak restauracja w budynku
UrzÍdu WojewÛdzkiego w Rzeszowie), przy
ul. 11 Listopada 10 (przy dworcu PKS).
Prowadzπ do niej dwa korytarze bezpoúred-
nio z budynku Starostwa, oraz osobne wej-
úcie od strony duøego parkingu Starostwa.

Marcin Mazur

Tanio, smacznie i kulturalnie...     Fot. B. Popek

Kolbuszowej, Kulig Damian z ZST w Kolbu-
szowej. NagrodÍ specjalnπ, ufundowanπ przez
KsiÍdza Biskupa, otrzyma≥a Urszula RÍdzi-
niak z PG w Kupnie. Osiem osÛb otrzyma≥o
wyrÛønienia: Magdalena Samojedny Joanna
Szustalik z PG nr 1 w Kolbuszowej, Paulina
Chruúciel z PG w Niwiskach, Olga Filipenko
z SG w Dzikowcu, Paulina Kasica z PG w Ra-
niøowie, Stanis≥aw Kubiú z LO w Kolbuszowej,
Michalina Grochala  z PG w Woli Raniøow-
skiej i Katarzyna Duda z LO w Kolbuszowej.

Patronat honorowy nad Konkursem ob-
jπ≥ J. E. Bp Kazimierz GÛrny. Nagrody ufun-
dowa≥o Starostwo Powiatowe, VIA Katolickie
Radio RzeszÛw i ÑNiedziela Po≥udniowaî.

Alina ZiÍtek-Salwik

W≥adze koúcielne i úwieckie by≥y pe≥ne podziwu dla m≥odzieøy z kolbuszow-
skiego LO.           Fot. A. ZiÍtek - Salwik
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Mecz
Kolbuszowa � Levoèa

W dniach 6 ñ 7 listopada br. stolica naszego powiatu goúci≥a sta-
rostÛw, oraz kilkudziesiÍciu pracownikÛw samorzπdowych zaprzyjaü-
nionego s≥owackiego powiatu LevoËa.

Starosta Jozef Ka≥avski dziÍkuje gospodarzom - dyrektor JasiÒskiej i sta-
roúcie Romaniukowi za okazanπ goúcinnoúÊ.                      Fot. B. Popek

Przy tej okazji w hali widowiskowo ñ sportowej LO w Kolbuszo-
wej zosta≥ rozegrany mecz towarzyski pi≥ki noønej pomiÍdzy gospoda-
rzami ñ radnymi Powiatu i pracownikami Starostwa, a goúÊmi ñ rÛw-
nieø radnymi i pracownikami levoczkiego Starostwa. Kapitanami obu
druøyn byli starostowie Bogdan Romaniuk i Jozef Ka≥avski. Mecz
zakoÒczy≥ siÍ wynikiem 6 : 6. Dopiero rzuty karne zapewni≥y zwyciÍ-
stwo Kolbuszowianom.

Jeden z trzech w wojewÛdztwie
Mi≥o jest nam poinformo-

waÊ, øe podczas dorocznego
åwiÍta S≥uøby Cywilnej woje-
woda podkarpacki Jan Kurp, w
imieniu Ministra Obrony Naro-
dowej odznaczy≥ pracownika
Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej pana Roberta TrÍto-
wicza srebrnym medalem ÑZa
zas≥ugi dla obronnoúci krajuî.
UroczystoúÊ mia≥a miejsce w sali
kolumnowej Podkarpackiego
UrzÍdu WojewÛdzkiego w Rze-
szowie, w dniu 7 listopada br.

Robert TrÍtowicz ñ in-
spektor do spraw obronnoúci,
ochrony ludnoúci i zarzπdzania
kryzysowego, jest jednπ z trzech
osÛb w wojewÛdztwie, ktÛre

otrzyma≥y takie odznaczenia. Kierowany przez niego Wydzia≥ Zarzπ-
dzania Kryzysowego oceniany jest przez w≥adze rÛønego szczebla
bardzo pozytywnie. Niemal ca≥e wyposaøenie jego biura w wysokiej
klasy sprzÍt, m.in. komputery, nowoczesne urzπdzenia radiowe, fax,
stÛ≥ podúwietlany itp. zdo≥a≥ pozyskaÊ dla Starostwa nieodp≥atnie. Po-
proszony o skomen-
towanie odznacze-
nia odpar≥ skrom-
nie ñ myúlÍ, øe to
dobrze úwiadczy o
naszym Starostwie
i starostach...

MM

Nauka jêzyków w
Gimnazjum nr 2

sam¹ przyjemno�ci¹
W paüdzierniku br. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II w

Kolbuszowej oddano do uøytku nowπ pracowniÍ jÍzykowπ. Sala wy-
posaøona jest w kabiny dla pojedynczych uczniÛw, s≥uchawki, pul-
pit sterujπcy dla nauczyciela oraz sprzÍt do odtwarzania materia-
≥Ûw audio. Nie ulega wπtpliwoúci, øe owa pracownia przyczynia siÍ
do szerokiego udoskonalania nauczania jÍzykÛw obcych. Wiemy, jak
waøna jest umiejÍtnoúÊ pos≥ugiwania siÍ jÍzykiem obcym we wspÛ≥-
czesnym úwiecie. SzczegÛlnie teraz tuø przed wejúciem Polski do
Unii Europejskiej. Z ca≥π pewnoúciπ nasi uczniowie bÍdπ mieÊ u≥a-
twiony start i moøliwoúÊ wykazania siÍ kreatywnoúciπ. Tu w≥aúnie
naleøy podkreúliÊ istotnπ rolÍ pracowni jÍzykowej. DziÍki niej
uczniowie majπ moøliwoúÊ doskonalenia swoich umiejÍtnoúci jÍzy-
kowych, a w szczegÛlnoúci konwersacji i s≥uchania. Nauczyciel moøe
pracowaÊ ze swoimi podopiecznymi kilkoma metodami, m.in. pra-
ca w parach (dialog), praca w grupie (dyskusja), a ponadto rÛøne
rodzaje ÊwiczeÒ majπcych na celu Êwiczenie poprawnej wymowy, jak
rÛwnieø sprawdzenie rozumienia tekstu s≥uchanego. Trzeba rÛw-
nieø podkreúliÊ nieodzownπ rolÍ moøliwoúci sta≥ego kontrolowania
i korygowania pracy uczniÛw przez nauczyciela w czasie zajÍÊ. To
pozwala na szeroki rozwÛj uczniÛw nie tylko w ramach umiejÍtno-
úci jÍzykowych, ale takøe doskonali ich dyscyplinÍ i motywacjÍ do
pracy.

Sami nauczyciele bardzo pozytywnie wypowiadajπ siÍ na te-
mat nowej pracowni. Sπ z niej w pe≥ni zadowoleni i nie wyobraøajπ
sobie pracy bez niej. Podkreúlajπ znaczenie stosowania rÛønorod-
nych i ciekawych metod nauczania na lekcjach, dziÍki ktÛrym z
≥atwoúciπ dostrzegajπ zaangaøowanie uczniÛw w czasie lekcji. Z
kolei wychowankowie chÍtnie korzystajπ z pracowni jÍzykowej.
Zdajπ sobie sprawÍ, jakπ rolÍ pe≥ni owa sala i jakie moøliwoúci sto-
jπ przed nimi otworem. Doceniajπ fa@kt, øe ca≥y czas muszπ aktyw-
nie uczestniczyÊ w zajÍciach.

Po raz kolejny Gimnazjum Nr 2 im Jana Paw≥a II stara siÍ
udowodniÊ, øe Dyrekcji Szko≥y i Gronu Pedagogicznemu zaleøy na
poziomie wykszta≥cenia m≥odzieøy. Niedawno otrzymaliúmy tytu≥
ìSzko≥y z klasπî, jednak jak widaÊ, nie osiedliúmy na laurach, ale z
pe≥nym poúwiÍceniem i zaangaøowaniem czynimy dalsze kroki, aby
nasze gimnazjum by≥o szko≥π na miarÍ XXI wieku.

   Edyta TÍcza, Lucyna StagraczyÒska

Poszukujemy...

akwizytora zamÛwieÒ na wyroby dla
rolnictwa i przemys≥u.

Kontakt - Øarkowski, tel. 081/ 825 24 42
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 857, fax 017/ 22 71 523.

(tk)
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Rokrocznie na Sylwestra odbywajπ siÍ w
naszym kraju bale charytatywne. Uczestniczπ
w nich gwiazdy telewizji muzyki oraz wiele
innych s≥awnych i bogatych osobistoúci.

Wszyscy oni jednak zdajπ sobie sprawÍ
z tego, øe ich sylwestrowy wieczÛr pomoøe np.:
przetrwaÊ zimÍ potrzebujπcym.

W naszym ma≥ym miasteczku takøe co
roku odbywa siÍ charytatywny bal, organizo-
wany przez GrupÍ Charytatywnπ dzia≥ajπcπ
przy koúciele Wszystkich åwiÍtych w Kolbu-
szowej. Dzieje siÍ tak od 7 lat. DziÍki docho-
dom osiπgniÍtym w ten sposÛb Grupa Chary-
tatywna ÑCaritasî:

, wydaje talony øywnoúciowe dla rodzin
biednych,

, op≥aca bu≥eczki dla dzieci z rodzin wielo-
dzietnych, a bÍdπcych w trudnej sytuacji,

, p≥aci za obiady g≥odnym dzieciom,
, daje talony na zeszyty i przybory szkolne,
, w ubieg≥ym roku fundowaliúmy stypen-

dium dla studentki UJ (sieroty),
, pomagamy finansowo rodzinom gdzie na-

gle pojawia siÍ choroba nowotworowa,
, do≥oøyliúmy 1000 z≥ do pompy insulinowej

Grób Katyñski
Od 15 lat istnieje na kolbuszowskim

cmentarzu symboliczny grÛb ofiar Katynia,
grÛb wielu tysiÍcy zamordowanych oficerÛw
Wojska Polskiego, Policji PaÒstwowej, S≥uøb
Granicznych i WiÍziennych II Rzeczypospolitej.
Oddali oni øycie za OjczyznÍ bestialsko zamor-
dowani na polecenie Ûwczesnych w≥adz ZSRR,
na wiosnÍ 1940r. Ten symboliczny grÛb przy-
gotowa≥a w 1988r. grupa harcerzy z miejscowe-
go Liceum OgÛlnokszta≥cπcego. GrÛb ten zna-
laz≥ pamiÍÊ u Kolbuszowian, ktÛrzy przy rÛø-
nych okazjach k≥adπ na nim kwiaty i palπ úwia-
t≥a. Harcerze postawili na symbolicznym gro-
bie brzozowy krzyø z napisem ÑKatyÒ". Warun-
ki atmosferyczne niszczy≥y drewno i ten brzo-
zowy krzyø wymieniany by≥ trzy razy. Na dru-
gim krzyøu ktoú umieúci≥ napis ÑKozielskî,
ÑOstaszkÛwî, ÑStarobielskî. W Katyniu wymor-
dowano oficerÛw z obozu z Kozielska, a w Der-
gaczi ko≥o Charkowa wymordowano oficerÛw z
obozu w Starobielsku. W obozie w Ostaszkowie
wiÍzieni byli oficerowie Korpusu Ochrony Po-
granicza, Policji, S≥uøb Granicznych i WiÍzien-
nych. Wobec tych ostatnich zajad≥oúÊ SowietÛw
by≥a najwiÍksza, gdyø oni uczestniczyli w repre-
sjach komunistÛw w II Rzeczypospolitej.  WiÍü-
niÛw Ostaszkowa wymordowano na pÛ≥noc od
Moskwy w Bo≥ogodie i Miednoje. Od kwietnia
do czerwca 1940r. Sowieci zaczÍli wywoziÊ jeÒ-
cÛw polskich z tych obozÛw do lasÛw i tam be-
stialsko mordowaÊ.  Z Kozielska przywieziono
do lasu katyÒskiego 4 254 oficerÛw. JeÒcom
wiπzano z ty≥u rÍce drutem kolczastym i likwi-
dowano nad wykopanym do≥em strza≥em w ty≥
g≥owy. Cia≥a uk≥adano warstwami i koparki
zasypywa≥y je ziemiπ. Na mogi≥ach sadzono
drzewa. OficerÛw KOP, Policji, S≥uøb Granicz-
nych i WiÍziennych w liczbie 6 376 z Ostaszko-
wa przewoøono partiami do gmachu NKWD do
jego piwnic i rozstrzeliwano. Jeden enkawudzi-
sta mia≥ normÍ zastrzeliÊ przez noc 250 wiÍü-

niÛw. ÑPracÍî urozmaicano sobie piciem alko-
holu. Natomiast 3 841 oficerÛw ze Starobielska
rozstrzelano w lasach Dograczi ko≥o Charkowa.
Powyøsze dane pochodzπ z Raportu Naczelne-
go DowÛdztwa NKWD skierowanego w koÒcu
1940r. do radzieckiego Ludowego Komisariatu
Spraw WewnÍtrznych. Natomiast pierwszπ
wiadomoúÊ o masowych grobach oficerÛw pol-
skich w lesie katyÒskim og≥osili w 1943r. Niem-
cy. Po wkroczeniu NiemcÛw na zachodnie tere-
ny ZSRR groby w Katyniu pokaza≥a im miej-
scowa ludnoúÊ. Sowieci po wojnie bezczelnie
mord katyÒski przypisali Niemcom. Jednak w
procesie Norymberskim zachodni alianci sπ-
dzπc niemieckich zbrodniarzy nie wymienili
Katynia. Coú w ty by≥o prawdy, skoro nie de-
nerwowano sprawπ katyÒskπ wschodniego so-
jusznika. W latach Polski Ludowej Polacy s≥y-
szeli tylko o ÑKatyniuî, ale to by≥ temat zaka-
zany. Po 40-tu latach w wyniku przeobraøeÒ
geo-politycznych w Europie, radio Moskwa w
czerwcu 1988r. og≥osi≥o, øe sprawcami zbrodni
katyÒskiej by≥y stalinowskie w≥adze. W nastÍp-
nym roku Polacy mogli odwiedziÊ juø las katyn-
ski, juø jako miejsce zbrodni sowieckiej dokona-
nej na oficerach polskich. Obliczono, øe w Ka-
tyniu i innych juø odkrytych miejscach zbrod-
ni na terenie by≥ego ZSRR zamordowano 14 471
oficerÛw. Tymczasem na terytorium ZSRR w
okresie II wojny úwiatowej zaginÍ≥o ponad 20
000 polskich oficerÛw. Nie odkryto dotychczas
w jaki sposÛb wymordowano brakujπce ponad
5 tysiÍcy oficerÛw polskich. Chodzi≥y wieúci, øe
zostali oni wywiezieni na Morze Bia≥e i utopie-
ni. Z Kolbuszowian w Katyniu i gdzie indziej
zginÍli: Wac≥aw BoraÒski urodzony w 1894r.,
nauczyciel, Jan Maciπg, kapitan z HadykÛwki,
Witold Siedmiograj urodzony w 1909r. , porucz-
nik-inøynier, Franciszek Snopkowski, mπø Le-
úniowskiej, Tadeusz PÍkalski z Raniøowa, Jan
Walewicz z Niwisk, Tadeusz Franciszek Welfe,

lekarz, oraz mÍøowie Kolbuszowianek urodze-
ni poza ziemiπ kolbuszowskπ: Jan Mac, mπø
Stefanii Golis, nauczyciel, Mieczys≥aw Orna-
towski, podpu≥kownik, mπø Wandy BaraÒskiej,
Micha≥ SagaÒski, ,mπø Janiny Golis i Zwierz-
chowski, mπø Kazimiery ZachÛwnej.

W paødzierniku br. grÛb katyÒski na kol-
buszowskim cmentarzy otrzyma≥ nowπ, trwa-
≥π granitowπ oprawÍ. Sta≥o siÍ to dziÍki inicja-
tywie cz≥onkÛw Zarzπdu Towarzystwa Kultu-
ry im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, a przede
wszystkim dziÍki zacnoúci pana starosty Bog-
dana Romaniuka, ktÛry zgodzi≥ siÍ pokryÊ trzy
czwarte kosztÛw nagrobka. Pozosta≥π czÍúÊ
pokryli zacni Kolbuszowianie, w≥aúciciele skle-
pÛw i zak≥adÛw z Rynku.

Halina DudziÒska

  Fot. Jan SkowroÒski

SPRAWOZDANIE
z akcji Ñ Sprzπtanie åwiata 2003 î

zorganizowanej przy Zespole SzkÛ≥ Technicz-
nych im. BohaterÛw Wrzeúnia 1939r. w Ko-
lobuszowej.

W dniach od 19.09.2003r. do
21.09.2003r., grupa nauczycieli Zespo≥u SzkÛ≥
Technicznych: Jan SkowroÒski, Krzysztof StÍ-
pieÒ, Sylwia Blat, Waldemar Mazurek, Miros≥aw
Mierzwa, Ma≥gorzata Janusz, Ma≥gorzata Kur-
da, Grzegorz Nowak, s. Halina Chojnacka,       ks.
Piotr Ciuba, ks. Bogus≥aw Janik, zorganizowa-
≥a akcjÍ w ramach: ÑSprzπtanie úwiata 2003r.î.

£πcznie w akcji wziÍ≥o udzia≥ 166 uczniÛw
i 11 nauczycieli. Zebrano 236 workÛw úmieci.

Akcja przebiega≥a sprawnie, w mi≥ej at-
mosferze, przy duøym zorganizowaniu jej
uczestnikÛw. Kilka grup pracujπcych w rÛø-
nych rejonach zakoÒczy≥o akcjÍ spotkaniami
przy ognisku i kie≥baskach.

Rozmowy po zakoÒczonym sprzπtaniu
dowodzπ, iø uczniowie naszej szko≥y widzπ
potrzebÍ dbania o úrodowisko naturalne. Za-
proponowali rÛwnieø, aby tego typu akcje od-
bywa≥y siÍ czÍúciej niø raz do roku.

Organizatorzy

Bawiπc siÍ ñ pomagaj!
Juø dziú pomyúl o sylwestrze!

choremu dziecku na cukrzycÍ i wiele in-
nych fofm pomocy.

Zdajemy sobie sprawÍ, øe wiele jest
miejsc, gdzie moøna spÍdziÊ sylwestrowy wie-
czÛr. Oúmielamy siÍ jednak apelowaÊ do
Was Drodzy MieszkaÒcy Kolbuszowej i
okolic. Skorzystajcie z naszej sylwestro-
wej propozycji.

Nie pozwÛlcie g≥odowaÊ i marznπÊ wie-
lu osobom w naszej Ñma≥ej ojczyünieî.

Jeúli bowiem Wy zdecydujecie siÍ spÍ-
dziÊ sylwestrowy wieczÛr gdzie indziej niø u
nas, Grupie Charytatywnej ÑCaritasî, za-
braknie funduszy na wsparcie potrzebujπ-
cych.

Dlatego jeszcze raz oúmielamy siÍ ape-
lowaÊ o wyrozumia≥oúÊ, bezinteresownoúÊ i 31
grudnia zapraszamy do Domu Kultury w Kol-
buszowej.

Jak co roku bilety bÍdzie moøna nabyÊ
w sklepie ÑLottoî ñ Manhattan obok Szko≥y
Zawodowej.

Po sylwestrze, wszystkim zapewniamy
odwÛz do domu w≥asnym úrodkiem.

Ewa WÛjcicka
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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

Oferujemy:

rrrrr przepisywanie tekstÛw: pism urzÍdowych,
wypracowaÒ, prac dyplomowych;

rrrrr skanowanie tekstu i zdjÍÊ;
rrrrr wydruk czarno ñ bia≥y i w kolorze w konkuren-

cyjnych cenach; (od 30 gr.)
rrrrr przegrywanie p≥yt CD, a dane úciπgniÍte z in-

ternetu nagrywamy za darmo;
rrrrr us≥ugi internet, e-mail, FTP.

DAJ SOBIE SZANSÊ

W LOTERII WIZOWEJ!!!

Wype≥niamy zg≥oszenia udzia≥u w loterii wizowej
do U.S.A.  i udzielamy wszelkich informacji

na ten temat.

Serdecznie zapraszamy
INTER@COFFEE

UL. BYTNARA 33  (MANHATTAN pod lotkiem)
36 ñ 100 KOLBUSZOWA

Godziny otwarcia
od poniedzia≥ku do soboty 9:00 ñ 21:00

www.intercoffee.glt.pl
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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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      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
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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


