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przeglπd
KOLBUSZOWSKI

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
zaprasza na

Siódmy Charytatywny
Bal Sylwestrowy!

Zrób tak, jak gwiazdy filmu, muzyki, telewizji.
Poczuj siê jak wielcy i bogaci tego œwiata, bior¹c udzia³

w naszym charytatywnym balu.

Organizatorzy gwarantuj¹:
f gor¹ce dania,
f trunki
f bezp³atny odwoŸ do domu po balu
f tañce w przepiêknie udekorowanej sali
  o wyœmienitej akustyce
f wspania³a orkiestra
f szampañskie balowanie do bia³ego rana wœród
  ludzi o wielkich sercach (mo¿esz byæ jednym
  z nich!).

Namów znajomych i wykup stolik ju¿ dziœ !!!
Patronat nad balem obejmuje

Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
Cena biletu 240 z³ (od pary).

Sprzeda¿ biletów w sklepie LOTTO — Manhattan.
Tel.:22-71-423

Organizatorzy Grupa Charytatywna „Caritas"

Na radosny okres åwiπt Boøego Narodzenia i Nowy 2004 Rok  wszystkim,
ktÛrzy okazali nam serce

i wsparli w realizacji planÛw s≥uøπcych rozwojowi naszej szko≥y, sk≥adamy øy-
czenia wielu pogodnych chwil, ciep≥a domowego ogniska, smakowitoúci úwiπ-

tecznego sto≥u oraz spe≥nienia najskrytszych marzeÒ.

Korzystajπc z tej wyjπtkowej okazji, szczegÛlnie gorπco pragniemy
podziÍkowaÊ tym, ktÛrzy

zawsze gotowi byli okazaÊ nam pomoc i zwyk≥π
ludzkπ øyczliwoúÊ:

q Radnym Rady Miejskiej w Kolbuszowej,
q Panu Maksymilianowi Starcowi,
q Panom K. Frycowi i S. Nowakowi ñ w≥aúcicielom firmy FIN,
q PaÒstwu J.A. Harchutom ñ w≥aúcicielom firmy KAMI,
q Panom J. Hrycyszynowi i J. i S.. Popielarzom ñ w≥aúcicielom firmy ÑABAKUSíí,
q Panu Aleksandrowi Fryz≥owi ñ w≥aúcicielowi firmy ÑDrewkolî w Kolbuszowej,
q Panu Marianowi DziÛbkowi ñ w≥aúcicielowi firmy ÑAGAî,
q Panu Stefanowi Orzechowi ñ w≥aúcicielowi firmy ÑOrexî,
q Pracownikom UMiG w Kolbuszowej,
q Pracownikom Fundacji na Rzecz Rozbudowy SP nr 2,
q Pracownikom Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu,
q Pracownikom Poradni Psychologiczno ñ Pedagogicznej w Kolbuszowej,
q Pracownikom Zespo≥u Oúwiatowego MiG Kolbuszowa,
q Pracownikom MDK w Kolbuszowej,
q Pracownikom Agencji Ochrony ZENIT,

w imieniu ca≥ej spo≥ecznoúci szkolnej

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw≥a II
w Kolbuszowej

Bilety do nabycia:
L O nr tel. 22 71 545, 22 71 530

w Hali Widowiskowo - Sportowej
przy L O Kolbuszowa

Rozpoczêcie godz. 1900

Gwarantujemy:

qqqqq doborow¹ orkiestrê
qqqqq smaczne posi³ki
qqqqq wy�mienit¹ zabawê

Absolwenci L O Kolbuszowa 5% zni¿ki

Dochód zostanie przeznaczony na cele edukacyjne
naszej szko³y.

Organizator: L O Kolbuszowa

Cena biletu: 200 z³ (od pary)

PodziÍkowanie
Dyrekcja Przedszkoli wraz

z dzieÊmi z terenu
MiG Koluszowa

sk≥adajπ serdeczne
podziÍkowania panu

Grzegorzowi Romaniukowi
za wspania≥π organizacjÍ

 uroczystoúci miko≥ajkowych.

Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2,
Przedszkole Nr 3 w Kolbuszowej,

Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej,
Przedszkole w Kolbuszowej GÛrnej,
Przedszkole w Weryni, Przedszkole

w Wide≥ce.



3przeglπd KOLBUSZOWSKINr 127

Dzisiaj - 3 maja, 15 Sierpnia, 11 Li-
stopada, 13 Grudnia.

Sπ tacy, co gorliwie úwiÍtowali dawniej
i nie mniej gorliwie úwiÍtujπ dzisiaj. Co za
ideowa transformacja, co za tupet. Ale, pe-
wien szanowany pan, przeúladowany w sta-
nie wojennym, ktÛrego biografia by≥aby do-
skona≥ym scenariuszem do kultowego filmu,
od kilku juø lat nie bierze udzia≥u w obcho-
dach 13 Grudnia. Nie bierze i braÊ nie bÍ-
dzie, doputy szef regionalnego ZOMO, wy-
jπtkowo nadgorliwy w owym czasie, braÊ w
nich udzia≥ bÍdzie. Dzisiaj w kalendarzu
úwiπt narodowych nie ma úwiÍta 22 Lipca,
ale w Kolbuszowej jest jeszcze ulica 22 Lip-
ca i nic nie wskazuje na to, øe zmieni nazwÍ
na innπ. Ulica ta, to jedna z najwiÍkszych
kolbuszowskich magistrali. Nie jest to jakaú
úlepa uliczka, by o niej zapomniano przy
zmianie nazwy ulic. I tak osta≥ siÍ pomnik
minionej epoki. Od kilku lat prezes jednej
SpÛ≥dzielni bierze wraz ze Sztandarem i
Pocztem Sztandarowym udzia≥ w obchodach

ROCZNICE...
Dawniej úwiÍtowaliúmy 1 Maja, 22 Lipca, 12 Paüdziernika,

7 Listopada...
11 Listopada, a liczna czÍúÊ pracownikÛw
SpÛ≥dzielni pracuje i nie úwiÍtuje. Nie by≥o-
by w tym nic szczegÛlnego, gdyby nie fakt,
øe tzw. Ñprywaciarzeî majπ wtedy pozamy-
kane firmy, sklepy.

Jak czerwono w kalendarzu to úwiÍto
i juø. W nie tak jeszcze odleg≥ej przesz≥oúci,
po zakoÒczeniu uroczystoúci 11 Listopada
grupa uczestnikÛw åwiÍta Niepodleg≥oúci
ubolewa≥a, øe orkiestra dÍta nie zagra≥a
ÑPierwszej Brygadyî. Na to regionalny mπø
stanu zareagowa≥ - ÑA to jest w repertu-
arze...? Ñ.

Brak poczucia umiaru korzystania z
dobrodziejstw wolnoúci doprowadzi≥ do spo-
≥ecznych paradoksÛw. Jedni muszπ praco-
waÊ, inmi spe≥niajπ swÛj Ñpatriotycznyî
obowiπzek. PamiÍtam sprzed 13-tu lat uro-
czystoúci z 9 wrzeúnia-rocznicy Bitwy o Kol-
buszowÍ. Grupa jej uczestnikÛw uda≥a siÍ
na kolbuszowski cmentarz. Tam po odda-
niu ho≥du poleg≥ym bohaterom kolbuszow-
skiego wrzeúnia 1939,  by≥y prezes åwiato-

Merry Christmas, towariszczi, Mer-
ry Christmas - czy to nie piÍkne, kocha-
ni, czy to nie piÍkne?

Dobry Jahwe pomiesza≥ nam jÍzyki,
øebyúmy nie mogli zebraÊ siÍ pospo≥u i
silni w kupie napyskowaÊ Mu, øe nie øy-
czymy sobie sterowania spo≥eczeÒstwa-
mi, øe kaødy z nas stanowi jedno i nigdy,
przenigdy nie stworzymy wiÍkszej ca≥o-
úci, zwanej ludzkoúciπ, albo czymú ta-
kim. Ale czasy siÍ zmieni≥y i zrozpatrzo-
ny Jahwe patrzy na swoje dzie≥o pomie-
szania tak skutecznego, øe nawet jak zej-
dzie na dwÛch homo sapiens, a szczegÛl-
nie pollacco sapiens - szans nie ma, øe by
gadali jednym jÍzykiem i w dodatku po
ludzku. I  z≥apa≥ siÍ biedny Jahwe za g≥o-
wÍ, martwiπc siÍ, co zrobi≥ i poczπ≥ czy-
niÊ rozpaczliwe wysi≥ki, aby ten rozba-
brany úwiatek indywidualistÛw do kupy.
I kiedy wreszcie, zachwycony w≥asnπ
mπdroúciπ wymyúli≥ UniÍ Europejskπ,
okaza≥o siÍ, øe nie kaødemu wed≥ug jego
potrzeb i nie kaødemu tam pod≥ug jego
marzeÒ. Jedni tak, drudzy siak. I napa-
pra≥, nieúwiadom uk≥adÛw geopolitycz-
nych na tym kontynencie, dajπc do zro-
zumienia, øe paÒstwo moøe powo≥aÊ, tyl-
ko potem nie staje rozumu, øeby tym
w≥aúciwie zarzπdziÊ.

Tak rozpad≥ siÍ koncern ZSRR, ktÛ-
ry jakoú sobie dawa≥ radÍ, nawet z Ame-
rykanami, tak trafi≥ szlag Jugos≥awiÍ,
ktÛra rozbita na kilka paÒstewek nie jest
w stanie utrzymaÊ siÍ przy jako takim
øyciu gospodarczo-politycznym. ÑMysz,
ktÛra ryknÍ≥aî ryczy nadal, ale pisk to
raczej øa≥osny, bo realia úwiatowe sπ ta-

kie, øe jeúli nie bÍdziesz w stanie zapew-
niÊ sobie gospodarczej niezaleønoúci - nie
bÍdziesz liczy≥ siÍ na tym rynku. I úpie-
wamy hymny o niepodleg≥oúci, przydu-
szeniu d≥ugami, zagroøenie sp≥atami
kredytÛw, poddani kolejnej postaci kolo-
nializmu. Nie tylko my Polacy, nie potra-
fiπcy øyÊ bez lizania czyjegoú ty≥ka, aby
tylko odpowiednio ustosunkowanego, od
ktÛrego jesteúmy uzaleønieni, ale takøe
inni, ktÛrzy dla koneksji i uk≥adÛw poli-
tycznych sprzeniewierzajπ w≥asnπ god-
noúÊ. Aleø proszÍ, bπdümy w op≥acalnych
uk≥adach politycznych i gospodarczymi
wasalami, poniewaø nikt dziú nie jest w
stanie w pojedynkÍ uporaÊ siÍ z XXI-
wiecznπ rzeczywistoúciπ.

TwÛrzmy globalny system samopo-
mocy, funkcjonujemy w strukturach eu-
ropejskich, amerykaÒskich i jakich tam
jeszcze. Ale mÛwmy jednym jÍzykiem.
JÍzykiem sukcesu gospodarczego, wy-
rÛwnania dysproporcji bochenka chleba
na g≥owÍ, niech nie bÍdzie tak, øe jeden
nie wie co to g≥Ûd, drugi zaú zabija wspÛ≥-
plemieÒca za kwartÍ ryøu. Trwajmy w
strukturach, w ktÛrych ≥atwiej oprzeÊ siÍ
wszelkim burzom, wyciskajπc jednocze-
únie na nich piÍtno swojej oryginalnoúci.
Ojciec trzech synÛw leøπcy na ≥oøu
úmierci wys≥a≥ ich do lasu po chrust.
Kaza≥ go przynieúÊ do domu i zwiπzaÊ w
pÍczek, po czym da≥ kaødemu synowi do
rÍki, by sprÛbowa≥ Ûw pÍczek z≥amaÊ.
PÍczek by≥ solidny i øadnemu siÍ nie
uda≥o. Wtedy ojciec rozwiπza≥ chrust i po
kolei z≥ama≥ kaødπ ga≥πzkÍ. Synowie

chcieli protestowaÊ, ale starzec nakazu-
jπc im milczenie powiedzia≥: - Tak i z
wami bÍdzie moi synowie. PÛki bÍdziecie
trzymaÊ siÍ razem - nikt was nie zmorze.
Jeúli tylko siÍ rozdzielicie, kaødy da wam
radÍ. I zdumieli siÍ synowie nad radπ
ojca. I wcielili jπ w øycie. Walczymy o
pieniπdze, w≥adzÍ, terytorium, nie mo-
gπc zrozumieÊ, øe jeúli tylko poprzesta-
niemy o to walczyÊ - owe pieniπdze, w≥a-
dza i terytorium podzielona miÍdzy nas
przyniesie nam znakomicie wiÍksze zy-
ski niø strata wpakowana w spiralÍ nie-
nawiúci, zbrojenia, zamachy, samosπdy i
zajad≥e wzajemne zwalczanie.

CÛø, moøe wciπø siÍ musimy uczyÊ i
nawet ewidentna, ch≥odna kalkulacja nie
jest w stanie nas przekonaÊ.

Ale jak tu siÍ dogadaÊ, kiedy pomie-
szano nam jÍzyki? WiÍc moøe tak, Mer-
ry Christmas, towariszci? Merry Christ-
mas - Polacy, Weso≥ych åwiπt - Rosjanie
i Amerykanie.

Weso≥ych åwiπt, Europo!

wego Zwiπzku Øo≥nierzy Armii Krajowej za-
proponowa≥ zebranym udanie siÍ na miej-
sce wiecznego spoczynku mniej wÛwczas
znanych bohaterÛw. By≥a to wspÛlna mogi-
≥a, wspÛ≥towarzyszy walki legendarnego
Wojciecha Lisa, uczestnikÛw uprowadzone-
go jesieniπ 1946r autobusu pod Majdanem
KrÛlewskim. Polegli w potyczce uczestnicy
tej Ñwycieczkiî byli pod bitwie  przywiezie-
ni na kolbuszowski cmentarz i potajemnie
pogrzebani przez oprawcÛw z UB. PamiÍÊ
o miejscu ich spoczynku przetrwa≥a do na-
szych czasÛw. Wracajπc do propozycji pre-
zesa åZØ AK w pamiÍci przywo≥ujÍ gwa≥-
townπ reakcjÍ starszej, poczciwej patriotki.
Wtedy prezes zaczπ≥ modlitwÍ ÑOjcze
nasz...î Przy≥πczyli siÍ do modlitwy Ñnie-
wierzπcyî jak to siÍ wÛwczas ich delikatnie
nazywa≥o, spadkobiercy oprawcÛw. Na ten
niecodzienny wÛwczas widok, wspomniana
pani  wybuch≥a niecenzuralnym ... . Nazwa-
≥a ich uczestnictwo ÑTanim Hamletem...î i
oddali≥a siÍ z miejsca zdarzenia. Wymiesza-
≥o nam siÍ to wszystko moúci panowie. Kto
dawniej úwiÍtowa≥, ma czas i dzisiaj na úwiÍ-
to.

Jaka jest tego puenta? Pogubi≥em siÍ.
Szanowny Czytelniku odpowiedz sobie sam.

S. Gorzelany

Felieton na koniec roku 2003...

przypominamy.. .
r 6 grudnia 2002r. - zmar≥a Janina Krza-

klewska, wdowa po wieloletnim dyrekto-
rze kolbuszowskiego szpitala,

r 13 grudnia - 22 rocznica wprowadzenia
stanu wojennego
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Promocja zdrowia staje siÍ zadaniem spo-
≥ecznym, ktÛre powinno byÊ realizowane juø w
domu rodzinnym, potem w przedszkolu, szko-
le, i wspierane dzia≥aniami rÛønych instytucji.
W myúl tego za≥oøenia 29 listopada odby≥ siÍ
w Cmolasie ÑPowiatowy zlot szkÛ≥ promujπ-
cych zdrowieî. Jego organizatorami by≥y miej-
scowe: Szko≥a Podstawowa i Gimnazjum Pu-
bliczne, a koordynatorem Barbara Wolny z Re-
jonowej Sieci SzkÛ≥ Promujπcych Zdrowie. W
imprezie wziÍ≥y udzia≥ dzieci i m≥odzieø oko-
licznych placÛwek oúwiatowych.

wia oraz ustali≥a plan ich realizacji. Jak to wy-
glπda≥o w Cmolasie?

W Szkole Podstawowej podjÍto dzia≥ania
na rzecz kszta≥towania øyczliwego úrodowiska
poprzez usuwanie barier komunikacyjnych,
wyrabiania nawykÛw zdrowego odøywiania
siÍ, urozmaicania øycia szkolnego. Powo≥ano
szkolny zespÛ≥ do spraw promocji zdrowia,
opracowano program ÑRazem zdrowoî. Wypra-
cowano logo Szko≥y Promujπcej Zdrowie, po-
przez konkursy, referaty, prelekcje, szerzono
oúwiatÍ zdrowotnπ, zorganizowano zajÍcia z

zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz
zachowania bezpieczeÒstwa
w rÛønych sytuacjach, wpro-
wadzono ÑdzieÒ bez chipsÛwî
- uczniowie otrzymywali wte-
dy fundowane przez sponso-
rÛw jab≥ka. Realizacji progra-
mu, a zarazem integracji
spo≥ecznoúci szkolnej sprzy-
ja≥y biwaki, Ñzielona szko≥aî
i wycieczki.

W Gimnazjum skupio-
no siÍ na walce z jednym, za
to bardzo waønym proble-
mem - paleniem papierosÛw
przez uczniÛw. W pierwszej
kolejnoúci podjÍto moøe ma≥o
popularne, ale za to skutecz-
ne dzia≥ania kontrolne, ktÛ-
rych efektem by≥a likwidacja
Ñpalarniî wokÛ≥ szko≥y. W

ramach szkolnego konkursu promocji zdrowia
kaøda klasa mia≥a przygotowaÊ komiks i
wiersz antynikotynowy oraz plakat antyalko-
holowy. Na lekcjach wychowawczych zapre-
zentowano film pt. ÑNikotyna - legalny narko-
tykî, uczπc jednoczeúnie asertywnych postaw
wobec osÛb namawiajπcych do palenia. Ponad-
to zorganizowano wiele imprez kulturalnych

promujπcych zdrowy styl øycia, m.in. spektakl
pt. ÑNie, dziÍkujÍ, ja siÍ nie trujÍî krakowskie-
go teatru ÑKurtynaî, DzieÒ Dziecka i Sportu
Szkolnego pod has≥em ÑSzybciej - Wyøej - Da-
lej jedynie bez papierosaî, I DzieÒ Wiosny pod
has≥em ÑWagary to przeøytekî. Uczniowie star-
towali teø w wielu konkursach tematycznych
oraz uczestniczyli w rÛønych akcjach proeko-
logicznych (np. ÑSprzπtanie úwiataî) i projek-
tach edukacyjnych (np. wyrÛwnywania szans
edukacyjnych dzieci i m≥odzieø ze úrodowisk
wiejskich ÑJanko Muzykantî).

ÑPowiatowy zlot...î, nad ktÛrym patronat
objÍli: E. Galek, wÛjt Gminy Cmolas, M. i K.
Kosiorowscy z firmy M&K Makro, s. Wrzask
z firmy Cmol-Frut, M. Pos≥uszny, kierownik
Oúrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie
i ÑTwoje Radio Cmolasî, by≥ okazjπ do prezen-
tacji dzia≥aÒ obu cmolaskich placÛwek oúwia-
towych. Uczyniono to z rozmachem oraz wiel-
kim zaangaøowaniem dyrekcji, pedagogÛw i
samych uczniÛw - trochÍ na powaønie (prelek-
cje, warsztaty dla nauczycieli-koordynatorÛw
promocji zdrowia), trochÍ na weso≥o (wystÍpy
artystyczne, konkursy, zajÍcia rekreacyjne na
krytej p≥ywalni).

DoceniÊ trzeba rÛwnieø ogromne wsparcie
ze strony sponsorÛw - miejscowych firm i insty-
tucji (J. Kubik - Zak≥ad  Instalacji Elektrycz-
nych, J. Kosiorowski i E. ZiÍba - GS i Piekarnia,
K. I W. Zagrobowie - Sklep Wielobranøowy, W.
Kosiorowski - Firma Handlowo-Us≥ugowa
ÑOlimpî, A. Rzeszutek - Kawiarnia ÑU Adamaî,
J. Serafin - Firma ÑTekstylî, W. Wojdy≥o - Za-
k≥ad Mechaniczny - wszystkie firmy z Cmola-
su, Rada RodzicÛw SP Cmolas, Hurtownia Cen-
trum Plus z Kolbuszowej), dziÍki ktÛrym uczest-
nicy zlotu mogli zakosztowaÊ zdrowej øywnoúci
z obficie zastawionych niπ sto≥Ûw. ImprezÍ koÒ-
czy≥ Ñandrzejkowyî disco-relaksî.

Warto podkreúliÊ, øe 3 grudnia podczas
Rejonowego Przeglπdu w Kolbuszowej obie
placÛwki otrzyma≥y certyfikaty SzkÛ≥ Pro-
mujπcych Zdrowie.

/sal/

SZKO£Y PROMUJ¥CE ZDROWIE

WystÍp m≥odzieøy Gimnazjum z Cmolasu podczas  ÑPowiatowego
zlotu szkÛ≥ promujπcych zdrowieî.

Ruch szkÛ≥ promujπcych zdrowie zaczπ≥
siÍ rozwijaÊ w úwiecie na poczπtku lat 90. XX
w. W Polsce juø w 1992 r. rozpoczÍto realiza-
cjÍ projektu ÑSzko≥a promujπca zdrowieî. W po-
wiecie kolbuszowskim w sk≥ad Rejonowej Sie-
ci SzkÛ≥ Promujπcych Zdrowie wchodzi ponad
30 placÛwek. Kaøda z nich okreúli≥a prioryte-
towe cele i zadania w zakresie promocji zdro-

Nie wszyscy zapewne wiedzπ, øe od
kilkudziesiÍciu lat w Kolbuszowej istnie-
je Ko≥o Rejonowe Polskiego Zwiπzku Psz-
czelarskiego. Zrzesza ono 41 w≥aúcicieli pa-
siek z okolicznych miejscowoúci ñ pasjonatÛw
sztuki pszczelarskiej, posiadajπcych oko≥o 900
rodzin pszczelich. Starsi cz≥onkowie pamiÍta-
jπ jednak czasy gdy ko≥o liczy≥o 80 pszczelarzy
i wiÍcej, a iloúÊ rodzin pszczelich przekracza≥a
znacznie 1000 pni. Obecnie poszczegÛlni cz≥on-
kowie ko≥a posiadajπ od kilku pni do ponad 100.

Sprawami organizacyjnymi ko≥a  zajmu-
je siÍ Zarzπd, ktÛrego reprezentujπ: Stanis≥aw
Kata ñ prezes, Eugeniusz Czepiel ñ zastÍp-
ca prezesa, Roman JasiÒski ñ sekretarz, Izy-
dor Furga≥ ñ skarbnik i Roman Stec ñ cz≥o-
nek. Zebrania ko≥a odbywajπ siÍ w trzeci ponie-
dzia≥ek kaødego miesiπca w Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej. Przedmiotem spotkaÒ
jest gospodarka pasieczna, w tym doskonalenie
warsztatu pracy. Omawiane sπ zabiegi leczni-
cze i zapoznawanie siÍ z nowymi úrodkami do
zwalczania chorÛb pszczÛ≥. W ramach wymia-
ny doúwiadczeÒ urzπdzane sπ wyjazdy na szko-
lenia do pasiek zarodowych i produkujπcych, do
ODR w Boguchwale, do Kamiennej, Pszczelej

Pod opiek¹ �w. Ambro¿ego
Woli i innych miejsc. Starsi pszczelarze dzielπ
siÍ z m≥odymi swoim doúwiadczeniem i stara-
jπ siÍ im pomagaÊ w opanowaniu sztuki pszcze-
larskiej, szczegÛlnie w poczπtkowym okresie
prowadzenia pasieki.

Kaødego roku, gdy przypada úwiÍtego
Ambroøego ñ patrona pszczelarzy odbywajπ
siÍ uroczyste zebrania cz≥onkÛw ko≥a. RÛwnieø
i tego roku w dniu 8 grudnia w MDK odby≥o
siÍ takie zebranie. Obecnych powita≥ prezes
Stanis≥aw Kata i zapozna≥ z niektÛrymi nor-
mami unijnymi, ktÛre powinny spe≥niaÊ pol-
skie pasieki z chwilπ wejúcia do Unii. Z-ca
prezesa E. Czepiel omÛwi≥ zagroøenia choro-
bami, jak powinniúmy reagowaÊ na kaøde
ognisko chorobowe. PostaÊ úw. Ambroøego ñ
patrona pszczelarzy przybliøy≥ ks. J. Maziarz
d≥ugoletni cz≥onek ko≥a. Przypomnijmy - úwiÍ-
ty Ambroøy urodzi≥ siÍ w Trewirze w 335 roku.
Jako ma≥ego ch≥opca w ko≥ysce obsiad≥ rÛj psz-
czÛ≥. Dziecko w tym czasie nie p≥aka≥o i nie
zosta≥o uøπdlone. Pszczo≥y po ok. 1 godz. jak
same przylecia≥y, tak same odlecia≥y nie krzyw-
dzπc malca. Z czasem zosta≥ biskupem Medio-
lanu. Zas≥ynπ≥ jako autor wielu modlitw, ktÛ-
re sπ wykonywane do dnia dzisiejszego m.in.

Ul k≥odowy w pasiece Krzysztofa Oøoga w Wide≥ce.

ÑTedeumî. Jego relikwie znajdujπ siÍ w koúcie-
le úw. Katarzyny w Krakowie.

Problem roúlin miododajnych i ich upra-
wy a takøe miodnoúci przedstawi≥ sekretarz
ko≥a Roman JasiÒski. Zaprezentowa≥ prÛb-
ki nasion omawianych gatunkÛw roúlin. Ze-
branie zakoÒczy≥o siÍ w scenerii palπcych
úwiec. Dyskusjom nie by≥o koÒca.

Roman JasiÒski
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Uczniowie - wychowankowie Specjalne-
go Oúrodka Szkolno -Wychowawczego w Miel-
cu wraz z Radπ Pedagogicznπ i Dyrekcjπ dziÍ-
kujπ serdecznie wszystkim Ofiarodawcom i
DarczyÒcom - Ludziom Wielkiego Serca za
rÛønorakπ pomoc okazanπ naszej placÛwce. W
Oúrodku przebywajπ wychowankowie po-
krzywdzeni niepe≥nosprawnoúciπ intelektual-
nπ i fizycznπ. DziÍkujemy za wyrozumia≥oúÊ
i hojnoúÊ w tym szczegÛlnym Europejskim
Roku OsÛb Niepe≥nosprawnych 2003.

Pragniemy dodaÊ, øe to w≥aúnie do PaÒ-
stwa serc i hojnoúci dociera Pani Beata Szcze-
ciÒska z Kolbuszowej, reprezentujπca Zarzπd
Rady RodzicÛw naszego Oúrodka. Serdecznie
dziÍkujemy przy tej okazji rÛwnieø Pani Be-
acie.

Niech PaÒstwu i wszystkim ofiarujπcym
przyúwieca myúl, ze nie ma wznioúlejszej in-
tencji, jak pomoc dzieciom tej pomocy potrze-
bujπcym.

Niech kaødy dar bÍdzie modlitwπ dziÍk-
czynnπ za w≥asne szczÍúcie w morzu nie-
szczÍúÊ innych.

Za dotychczasowπ pomoc pozostaje z
wdziÍcznoúciπ - M≥odzieø, Nauczyciele - Wy-

SPECJALNY OåRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

chowawcy, Dyrekcja i Rada RodzicÛw Oúrod-
ka.

Sponsorzy, ktÛrzy wspomagali
Oúrodek i nadal nie odmÛwili nam pomo-
cy:
1. Pan Janusz Karkut

Zak≥ad Uboju - PrzetwÛrstwo MiÍsne
ÑKarkut" - Kolbuszowa

2. Pan Jan Stobierski
Piekarnia Staropolska - åwierczÛw

3. Firma ÑFigaro" - åwierczÛw
4. Hurtownia MiÍs i WÍdlin ÑNowa"
5. Pan Stanis≥aw Rymut

Produkcja Us≥ugi Handel - SÍdziszÛw Ma-
≥opolski

6. Pan Grzegorz Cudo
Sklep Gospodarstwa Domowego - Kolbu-
szowa

7. ÑZiem - Vit" Firma Handlowo Produkcyj-
na - Kolbuszowa

8. Pani Barbara SkowroÒska PrzedsiÍbior-
stwo Produkcyjno - Handlowe ÑBiss"

9. Lekarz Medycyny Mieczys≥aw Maziarz -
Kolbuszowa

10. Pani Anna Bartecka Kwiaciarnia - Kolbu-
szowa

 tel: (0-17) 586 29 16, tel. Dyrektor Szko≥y: (0-17) 582 51 77,
faks. (0/17) 586 29 16

E-mail:soswmielec@poczta.fm  http://powiat.mielec.pl/soswmielec
Konto: Bank PEKAO SA. l Odzia≥ w Mielcu 10701568-1212-2321-010001

ul. KrÛlowej Jadwigi l, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie

PodziÍkowanie
Ñ Tym, co od losu dosta≥o siÍ mniej,
od nas, ludzi, naleøy siÍ wiÍcejî

11. Pani magister farmacji Halina FurmaÒ-
ska - Kolbuszowa

12. PaÒstwo Zofia i Zbigniew FurmaÒscy s. c.
Kolbuszowa Dolna

Sponsorzy, ktÛrzy zadeklarowali
pomoc dla naszej placÛwki w niedalekiej
przysz≥oúci:
1. Pan Mieczys≥aw Gawe≥

Restauracja Mc Donalds - RzeszÛw
2. Pan W≥adys≥aw Hodor

Firma Handlowa ÑFELIX" - Kolbuszowa
3. Zak≥ad Pogrzebowy ÑARKA" - Kolbuszowa
4. Pan Wies≥aw Wo≥ochÛw

KsiÍgarnia - Artyku≥y Papiernicze - Kol-
buszowa

5. Pan Adam Wiúniewski
FHPU ÑARFIX" - Kolbuszowa

6. PaÒstwo Graøyna Halat, Jan Halat
PHU ÑKOLTANK" Sp. j. - Kolbuszowa

7. Agencja Ochrony s. c. ÑZENIT" ñ Kolbuszo-
wa

8. Pan Bogdan BrÛzda PrzerÛb Drewna -
Handel ÑTRANS - KOP" - Kolbuszowa

9. Sklep Odzieøowy Duet - SpÛ≥ka Cywilna
ÑCK" - Kolbuszowa

10. F. H. U. ÑKAMI" - Kolbuszowa
11. Firma Handlowa Ñ Walor" s. c. - Kolbuszo-

wa
12. P. W. ELMAR - R. Ozimek i WspÛlnicy Sp.

J. - Kolbuszowa
13. Panie Joanna Sito, Eløbieta Syper

Pralnia Ekologiczno - Chemiczna ÑMAN-
HATTAN" s. c. -Kolbuszowa

14. PrzedsiÍbiorstwo Handlowo - Us≥ugowe
ÑOREX" - Kolbuszowa

15. Pan Andrzej Kaca≥a - Kolbuszowa
16. Pani Krystyna Kapusta Producent Odzie-

øy Zawodowej, Roboczej, Art. BHP, Sito-
druk ÑKiú"

Wicedyrektor Oúrodka
mgr Krystyna ∆wiÍka

/Maria Grzegorzewska/

�Oddaj¹c krew - s³u¿¹ innym�
Dni 22-26 listopada to úwiÍta honorowych krwiodawcÛw w

ca≥ym kraju. Z tej okazji odbywajπ siÍ spotkania krwiodaw-
cÛw oraz nadawane sπ odznaczenia.

Z okazji åwiπt Boøego
Narodzenia ca≥ej

spo≥ecznoúci gminnej
sk≥adamy

najserdeczniejsze
øyczenia:

duøo ciep≥a, spokoju
i radoúci a w Nowym

Roku wszelkiej
pomyúlnoúci i sukcesÛw

øyczy

Fundacja na Rzecz
Rozbudowy

Szko≥y Podstawowej Nr 2

To piÍkne úwiÍta, o ktÛrych powinni
pamiÍtaÊ wszyscy a nie tylko Ci ktÛrzy od-
dajπ krew. Wszyscy krwiodawcy kierujπ siÍ
mottem, øe tyle sπ warci ile mogπ pomÛc
drugiemu. Oddajπc krew dajemy czπstkÍ
siebie by ratowaÊ øycie i zdrowie setek ludzi
w tym ma≥ych dzieci. Chcielibyúmy, øeby

spo≥eczeÒstwo dowiedzia≥o siÍ, øe jest gru-
pa ludzi, ktÛra w tak trudnych czasach po-
trafi dawaÊ Ñcoúî bezinteresownie. W bieøπ-
cym roku oko≥o 60 krwiodawcÛw oddaje
krew systematycznie. Oddano ogÛ≥em oko-
≥o 90 litrÛw krwi. W tym roku spotkanie
krwiodawcÛw i sponsorÛw odby≥o siÍ w

Domu Kultury w Kolbu-
szowej, przy piÍknym wy-
stÍpie teatrzyku dzieciÍce-
go oraz zespo≥Ûw tanecz-
nych - KOLIBRY i ARA-
BESKA. Wszyscy krwio-
dawcy otrzymali skromne
nagrody-upominki a 11
spoúrÛd nich zosta≥o od-
znaczonych odznakπ - Za-
s≥uøony Honorowy Dawca
Krwi -

Odznakπ Io zostali od-
znaczeni koledzy: Jan Ma-
tu≥a, Henryk Marut, Ry-
szard Magda, Mariusz

cd. na str. 14

w
Kolbuszowej
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Poczπtki Szko≥y Podstawowej w Kolbuszowej Dolnej
i jej pierwsi nauczyciele

Dawni w³a�ciciele Kolbuszowej
Wincenty Ferreriusz hrabia Tyszkiewicz - cd.

Poczπtki Szko≥y Podstawowej w Kolbuszowej Dolnej
i jej pierwsi nauczyciele

 Wincenty Fererriusz hr.Tyszkiewicz
naleøa≥ do pierwszych i najbardziej aktyw-
nych organizatorÛw dzia≥aÒ powstaÒczych
na Ukrainie w okresie powstania listopado-
wego. Dzia≥a≥ z dala od KrÛlestwa Polskie-
go na Kijowszczyünie, Podolu, Wo≥yniu i zie-
miach ruskich, naleøπcych do I Rzeczypo-
spolitej. Osiedli≥o siÍ na nich w okresie I
Rzeczypospolitej mnÛstwo polskiej szlachty
zw≥aszcza úredniej i drobnoszlacheckiej, i
ona w≥aúnie w okresie zaborÛw stanowi≥a
g≥Ûwne zaplecze polskiego patriotyzmu na
tych ziemiach i poczucia jednoúci z ÑbraÊmi
z nad Wis≥yî. Ziemie te w okresie zaborÛw
dosta≥y siÍ we w≥adanie Rosji. Zamieszkiwa-
≥a je ludnoúÊ ruska, wyznajπca prawos≥awie
i nie zawsze przyjaünie odnoszπca siÍ do
PolakÛw-LachÛw. Polacy osiedlali siÍ na
tych terenach, budowali zamki, folwarki i
wsie. Ludnoúci ruskiej narzucali odrabianie
paÒszczyzny we folwarkach. WiÍkszoúÊ Ru-
sinÛw wrogo odnosi≥a siÍ do panÛw PolakÛw
i buntowali siÍ. Polacy øyli tam jak na wul-
kanie. Ziemie nad Dniestrem Polacy nazwa-
li Ukrainπ. Rusini z czasem przyswoili sobie
tπ nazwÍ i rozciπgnÍli jπ na Wo≥yÒ sπsiadu-
jπcy z Lubelszczyznπ, na Podole, a nawet na
Ruú Halickπ siÍgajπcπ po San. Na wschodzie
tego rozleg≥ego terenu mieszka≥ na krÛtki
czas w Krzywym Jeziorze w 1827r. Wincen-
ty Ferreriusz Tyszkiewicz zaraz po úlubie z
Febroniπ z Szo≥ayskich. Na pÛ≥nocny-

wschÛd w Oczeretni gospodarowa≥ brat Win-
centego, Henryk hr.Tyszkiewicz. Szlachta
tych ziem w XIX wieku dzieli≥a siÍ na: ary-
stokracjÍ-Branickich, Lubomirskich, Potoc-
kich, Wiúniowieckich, na szlachtÍ úredniπ do
ktÛrej spadli z arystokracji Tyszkiewicze
oraz szlachtÍ drobnπ, zaúciankowπ. Na czo-
≥o úredniej i zaúciankowej szlachty wusunπ≥
siÍ energiczny i postÍpowy Wincenty Ferre-
riusz Tyszkiewicz. Juø przed rokiem 1830r.
g≥osi≥ potrzebÍ wyzwolenia ch≥opÛw z paÒsz-
czyzny i oddania im na w≥asnoúÊ dotychczas
uprawianej ziemi. WspÛ≥czeúni jemu histo-
rycy nazwali go Ñczerwonym hrabiπî. OgÛ≥
szlachty w tym czasie nie dopuszcza≥ jeszcze
myúli o zniesieniu paÒszczyzny. Wincenty
Fererriusz poúwiÍci≥ sporo czasu  i energii w
przygotowania powstaÒcze. Odwiedza≥
szlachtÍ, organizowa≥ zjazdy agitujπc za
przystπpieniem do walki, przyjπ≥ urzπd na-
czelnika, mÛwiπc, øe moøe byÊ naczelnikiem
cywilnym a nie wojskowym bo nie ma wojen-
nego przygotowania. Wincenty wskaza≥ wo-
dza-naczelnika wojskowego tych terenÛw.
Zosta≥ nim genera≥ Denis Benedykt Ko≥ysz-
ko, zwany popularnie-Ko≥yskπ, godny szcze-
ry Polak, patriota, uczestnik powstania ko-
úciuszkowskiego, kawaler krzyøa Virtuti
Militari. Genera≥ Ko≥yszko przyjπ≥ naczelne
dowÛdztwo na powstaÒczymi oddzia≥ami na
Ukrainie, ktÛre by≥y niewielkie w stosunku
do rosyjskiej potÍgi. Poraøki powstaÒcÛw w

walce z Rosjanami na Ukrainie w kwietniu
1831r. zatru≥y powszechnie szanowanemu
nawet przez wrogÛw genera≥owi Ko≥yszce
ostatnie miesiπce i lata øycia. Wincenty Fer-
reriusz Tyszkiewicz uczestniczy≥ w ostatniej
bitwie na Podolu. Ale nie przesta≥ dzia≥aÊ na
rzecz powstania. Przedosta≥ siÍ do Warsza-
wy, gdy tam trwa≥a jeszcze walka.  cdn.

Halina DudziÒska

Pierwszy budynek szkolny w≥adze
gminne zbudowa≥y przed rokiem 1867 z
drzewa pod s≥omianym dachem na pÛ≥nocno-
wschodnim skraju gminnego pastwiska.
Budynek posiada≥ izbÍ szkolnπ i izbÍ dla
nauczyciela. W tym czasie w Galicji nie by≥o
jednak odpowiedniej liczby wykszta≥conych
nauczycieli. O to zatroszczy≥a siÍ dopiero
Rada Szkolna Krajowa we Lwowie, stolicy
Galicji, utworzona w 1867r. Zak≥ada≥a ono
w wiÍkszych miastach Seminaria Nauczy-

cielskie. Najbliøsze wÛwczas Kolbuszowej
by≥o Seminarium w Rzeszowie. Za datÍ
utworzenia szko≥y w Kolbuszowej Dolnej
przyjmuje siÍ rok 1884. Zachowa≥ siÍ zapis,
øe w dniu 2 wrzeúnia tegoø roku utworzono
w tej wsi RadÍ Szkolnπ Miejscowπ, reprezen-
tacjÍ gminy majπcπ troszczyÊ siÍ o utrzyma-
nie szko≥y. Nauka w tym opisanym wcze-
úniej budynku odbywa≥a siÍ jeszcze przez 13
lat. W 1890r. Rada Szkolna Miejscowa, kie-
rowana przez ks.Ludwika RuczkÍ, pokry≥a

dach budynku nowπ s≥omπ, oraz
dano dachowi dwa pasy z gontu i
obielono budynek. Zajmowa≥ siÍ
tymi pracami Ignacy Turek. Po
úmierci ks.Ludwika Ruczki w
1896r. , nastÍpnym przewodni-
czπcym Rady wybrano Janusza
hrabiego Tyszkiewicza. Hrabia
pe≥ni≥ tπ funkcjÍ do zgonu, to jest
do 1913r. Szko≥a w Kolbuszowej
Dolnej by≥a wÛwczas filiπ szko≥y w
Kolbuszowej. Nie wiadomo jak
d≥ugo uczy≥a w Kolbuszowej Dol-
nej pani Wanda KramarzyÒska,
ktÛra wysz≥a za mπø za Henryka

licyjskiego rocznika, øe w 1888r. nauczycie-
lem w Kolbuszowej Dolnej by≥ Micha≥ åwi-
stara a w 1891r. Franciszek Grabowski, z
dniem 1 kwietnia 1892r. zosta≥ JÛzef Frπ-
czek, przybysz z £aÒcuta i pracowa≥ tutaj
przez 40 lat do samej emerytury, do 1932r.
JÛzef Frπczek, zaraz po przybyciu, jeszcze za
ks.Ruczki postara≥ siÍ o nowy, murowany
budynek szkolny, ktÛry stoi do dzisiaj, cho-
ciaø z czasem otrzyma≥ duøe, zas≥aniajπce go
dobudÛwki. Nowy budynek szkolny oddano
do uøytku w 1898r. W 1906r. szko≥a w Kol-
buszowej Dolnej sta≥a siÍ szko≥π dwuklaso-
wπ. W 1915r. pan Frπczek zaczπ≥ pisaÊ kro-
nikÍ szkolnπ. Przed nadejúciem wojsk rosyj-
skich JÛzef Frπczek zamknπ≥ szko≥Í, a klucz
odda≥ wÛjtowi i wraz z øonπ uda≥ siÍ do Au-
strii. Po powrocie w lipcu tegoø roku zasta≥
szko≥Í zniszczonπ. JÛzef Frπczek na d≥ugo
zwiπza≥ swÛj los z Kolbuszowπ Dolnπ. Oøe-
ni≥ siÍ w 1896r. z Annπ OlszaÒskπ. Ma≥øeÒ-
stwo to nie trwa≥o d≥ugo. Po kilku latach
Anna zmar≥a. JÛzef Frπczek oøeni≥ siÍ po-
wtÛrnie w 1903r. z Domicelπ Jaworskπ, ktÛ-
ra przysz≥a do pracy w szkole w Kolbuszo-
wej Dolnej.  cdn.

Halina DudziÒska

Jan Benedykt Ko≥yszko (øy≥ 1749 lub 1754 - 1834).

Budynek szko≥y w Kolbuszowej Dolnej  z lat 1898 - 1960.
Welfe, pÛüniejszego inspektora
szkolnego. Wiadomo jednak z ga-
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Weso≥ych i pogodnych åwiπt Boøego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyúlnoúci w nadchodzπcym

2004 Roku ñ wszystkim mieszkaÒcom
Miasta i Gminy Kolbuszowa

øyczπ:

Przewodniczπcy Rady Miejskiej          Burmistrz Miasta i Gminy
                   w Kolbuszowej  Kolbuszowa

                 Jan Wiπcek Zbigniew Chmielowiec

Sesja mia≥a charakter roboczy i poúwiÍ-
cona by≥a omÛwieniu projektÛw dzia≥ania
Rady na 2004 rok, przygotowanych przez po-
szczegÛlne komisje. Obrady ktÛre prowadzi-
≥a Przewodniczπca Karolina Mytych zdomi-
nowane zosta≥y przez dyskusjÍ poúwiÍconπ
celowoúci realizacji przygotowanych projek-
tÛw. Ostatecznie po chwilami burzliwej dys-
kusji Radni w g≥osowaniu przyjÍli do reali-
zacji przedstawione przez komisje projekty.
Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje projekt
opracowany we wspÛ≥pracy z Polskim Komi-
tetem Pomocy Spo≥ecznej w Kolbuszowej
dotyczπcy zorganizowania w naszym mie-
úcie corocznego festiwalu piosenki dla dzie-

Og³oszenie
Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej

informuje wszystkich przedsiÍbiorcÛw po-
siadajπcych zezwolenia na sprzedaø napo-
jÛw alkoholowych ( ≥πcznie z piwem)  o obo-
wiπzku wniesienia  Ñop≥aty za korzystanie z
zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholo-
wych na rok 2003". Roczna op≥ata wynosi:

r 525 z≥ na sprzedaø napojÛw alkoholo-
wych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

r 525 z≥ na sprzedaø napojÛw alkoholo-
wych od 4,5 - 18 % alkoholu,

r 2 100 z≥ na sprzedaø napojÛw alkoholo-
wych powyøej 18 %. Op≥atÍ wnosi siÍ w
trzech rÛwnych ratach w terminach do:
31 stycznia, 31 maja i 30 wrzeúnia.

Kaødy przedsiÍbiorca prowadzπcy
sprzedaø napojÛw alkoholowych w roku po-
przednim winien z≥oøyÊ do dnia 31 stycznia
2003 r oúwiadczenie o wartoúci sprzedaøy
alkoholu (brutto) oddzielnie dla poszczegÛl-
nych rodzajÛw napojÛw alkoholowych. Jeøeli
sprzedaø przekroczy≥a:

r 37 500 z≥ dla napojÛw alkoholowych    do
4,5 % zawartoúci     alkoholu oraz piwa
op≥ata wynosi 1,4 % ogÛlnej wartoúci
sprzedaøy tych napojÛw w roku poprzed-
nim

r 37'500 z≥ dla napojÛw alkoholowych   po-
wyøej 4,5% do 18,0% zawartoúci alkoho-
lu op≥ata wynosi l ,4 % ogÛlnej wartoúci
sprzedaøy w roku poprzednim,

r 77 000 z≥ dla napojÛw alkoholowych po-
wyøej 18,0% zawartoúci alkoholu , op≥a-
ta wynosi 2,7 % ogÛlnej wartoúci sprze-
daøy w roku poprzednim.

Nie uiszczenie op≥aty oraz nie z≥oøenie
pisemnego oúwiadczenia    o wartoúci sprze-
daøy napojÛw alkoholowych w roku 2002
powoduje wygaúniÍcie zezwolenia.

Urzπd Miasta i Gminy po z≥oøeniu
oúwiadczenia i dokonaniu wp≥aty wyda kaø-
demu przedsiÍbiorcy odpowiednie zaúwiad-
czenie uprawniajπce do handlu alkoholem.

PrzedsiÍbiorca, ktÛrego zezwolenie
wygas≥o z powodu niez≥oøenia oúwiadczenia
o wartoúci sprzedaøy napojÛw alkoholowych,
wzglÍdnie niezap≥acenia op≥aty alkoholowej
moøe wystπpiÊ z wnioskiem o wydanie nowe-
go zezwolenia po up≥ywie 6 miesiÍcy od dnia
wydania decyzji o wygaúniÍciu zezwolenia.

Wyjaúnienia dotyczπce powyøszych
spraw moøna uzyskaÊ    w UrzÍdzie Miasta
i Gminy w Kolbuszowej pokÛj nr 24, II piÍ-
tro codziennie w godzinach pracy UrzÍdu,
wzglÍdnie telefonicznie pod nr 7444238
wew. 348, 2271 333 UMiG Kolbuszowa.

ci i m≥odzieøy, ktÛrego g≥Ûwnym celem
oprÛcz promocji miasta i kultury  jest wspie-
ranie i promocja utalentowanej muzycznie
m≥odzieøy z naszego regionu. Warto tu
wspomnieÊ øe na realizacjÍ tego projektu
otrzymaliúmy wsparcie finansowe z Polsko-
AmerykaÒskiej Fundacji Wolnoúci w ra-
mach Programu Dzia≥aj Lokalnie. Pozosta-
≥e projekty to akcja ìNie Jesteúcie Samiî i
ìSamorzπd Ekstraî. G≥Ûwnym celem obu
projektÛw jest wyzwolenie inicjatyw m≥o-
dzieøowych s≥uøπcych danym szko≥om i lo-
kalnym úrodowiskom.

Obradujπcy na IV sesji m≥odzi radni po
dyskusji podjÍli rÛwnieø uchwa≥Í dotyczπcπ

udzia≥u M≥odzieøowej Rady Miejskiej z Kol-
buszowej  w ogÛlnopolskim konkursie na
najlepiej funkcjonujπcπ m≥odzieøowπ radÍ
ìSuper-Rada 2004î. Pe≥na dokumentacja z
projektami dzia≥aÒ, w listopadzie br. prze-
s≥ana zosta≥a do OgÛlnopolskiej Federacji
M≥odzieøowych SamorzπdÛw Lokalnych w
Koszalinie i zyska≥a jej aprobatÍ.

Tak wiÍc nadchodzπcy nowy rok bÍdzie
dla naszych m≥odych radnych okresem wy-
tÍøonej pracy, ufam jednak øe dziÍki ich
pracowitoúci, pomys≥owoúci i pomocy ze stro-
ny w≥adz Miasta i Gminy Kolbuszowa uda
siÍ zrealizowaÊ a takøe kontynuowaÊ w
przysz≥oúci  opracowane w≥aúnie  projekty.

K. Surowiec
Siedzπ od lewej: opiekun MRM - K. Surowiec, Przewodniczπca MRM ñ K. Mytych, Wiceprzewodni-
czπca MRM ñ M. Kupczyk, Wiceprzewodniczπcy ñ M. SkowroÒski.

M≥odzi radni obradujπ
14 listopada 2003 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odby≥a siÍ

IV sesja M≥odzieøowej Rady Miejskiej.
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Uroczysto�æ
z okazji 5lecia

�DS
18 listopada odby≥a siÍ uroczystoúÊ z

okazji 5 lecia årodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Kolbuszowej. By≥o to wspÛl-
ne úwiÍto uøytkownikÛw, ich rodzin i opie-
kunÛw, personelu i zaproszonych goúci.

åDS funkcjonuje dziÍki wspÛlnemu
wysi≥kowi w≥adz wojewÛdzkich i samorzπ-
dowych gminnych. Jak dosz≥o do podpisa-
nia umowy i wyremontowania budynku
Ñstaregoî szpitala opowiadali Dyrektor
Wydzia≥u Polityki Spo≥ecznej Podkarpac-
kiego UrzÍdu WojewÛdzkiego ñ Miros≥aw
Przewoünik i Burmistrz MiG Kolbuszowa
Zbigniew Chmielowiec. W imieniu rodzi-
cÛw i opiekunÛw g≥os zabra≥a Pani Maria
Chruúciel, przedstawiajπc pokrÛtce wszel-
kie dzia≥ania majπce miejsce w åDS w ciπ-
gu piÍciu lat.

årodowiskowy Dom Samopomocy istnie-
je 5 lat. PiÍÊ lat spotkaÒ, rehabilitacji, wspÛl-
nych dzia≥aÒ.

Dla osÛb tu przychodzπcych to nie piÍÊ lat,
to ca≥e øycie walki ze swojπ chorobπ, u≥omno-
úciπ, ze swoimi lÍkami, z samotnoúciπ. To po-
czucie pustki i braku oparcia, nierzadko odciÍ-
cie siÍ od innych cz≥onkÛw rodziny, to zerwane
wiÍzi towarzyskie. To bezczynnoúÊ w domu, to
brak nadziei na poznanie øyciowego partnera
(za≥oøenia rodziny).

W årodowiskowym Domu Samopomocy
staraliúmy siÍ osoby tu przychodzπce nak≥oniÊ
do aktywnoúci i rozwoju w≥asnych zaintereso-
waÒ, do spÍdzania czasu w sposÛb zorganizo-
wany. Chcieliúmy stworzyÊ warunki    do kon-
taktÛw z ludümi, do funkcjonowania w okreúlo-
nych rolach spo≥ecznych, do nabywania waø-
nych umiejÍtnoúci øyciowych w naturalnych
warunkach.

Uøytkownicy uczyli siÍ rozpoznawaÊ isto-
tÍ choroby i dzia≥anie lekÛw, otrzymywali wska-
zÛwki co do dalszego postÍpowania, uzyskiwali
pomoc w za≥atwianiu spraw administracyjnych.

Uczestnictwo w årodowiskowym Domu
Samopomocy to bardzo urozmaicona terapia
zajÍciowa, to edukacja, to rehabilitacja spo≥ecz-
na i ruchowa, to turnusy rehabilitacyjne, po-
znawanie innych czÍúci kraju,               to spo-
tkania integracyjne, wspÛ≥praca ze szko≥ami i
instytucjami pomocowymi. åDS to takøe miej-
sce spotkaÒ rodzin, ktÛre mogπ rozmawiaÊ ze

sobπ dajπc sobie wsparcie i znajdowaÊ nowe roz-
wiπzania dla swoich problemÛw.

Od uøytkownikÛw wymagaliúmy m. in. ñ
dostosowania siÍ do wspÛlnie ustalonych norm,
zmiany oceny siebie i innych ludzi, konieczno-
úci wyjúcia poza w≥asne interesy i dzia≥anie na
rzecz innych ludzi.

Od siebie wymagaliúmy aby kontakt z
uøytkownikami tego Domu nie mia≥ charakte-
ru formalnego, biurokratycznego, aby oprÛcz
kierunkowego wykszta≥cenia mieÊ takøe cechy
osobowoúci pozwalajπce w sposÛb naturalny,
swobodny nawiπzaÊ wspÛ≥pracÍ z uøytkownika-
mi, øeby byÊ ich partnerem, øeby widzieÊ w nich
cz≥owieka a nie klienta. Czy nam siÍ to uda≥o
niech ktoú to oceni.

Obecnie w åDS pracujπ nastÍpujπce osoby:
terapeuci zajÍciowi to:   p. Barbara Paw≥owska
i Anna Bogdan, rehabilitantka to Eløbieta Wo-
≥osz, pielÍgniarki to Maria Bujak i Aneta Jachy-
ra- Tokarz, psychologami byli Marta Serafin,
Eløbieta Mierzejewska a obecnie Renata Kwo-
lek, pracownikiem gospodarczym Wojciech Fur-
maÒski i W≥adys≥awa Serafin, kierowcπ Adam
Kurdziel. Wczeúniej pracowali takøe Eløbieta
FurmaÒska, Adam Wilk, Ewa Kokoszka, Urszu-
la Magda, Eløbieta Jadach. Konsultantem do
spraw medycznych by≥ dr Lucjan Radej.

Marek Chmielowiec- kierownik
åDS w Kolbuszowej

5 lat årodowiskowego Domu
Samopomocy

W uroczystoúci wziÍli takøe udzia≥
przedstawiciele instytucji pomocowych
dzia≥ajπcych na terenie Kolbuszowej oraz
goúcie z innych åDS-Ûw funkcjonujπcych w
naszym wojewÛdztwie. W czÍúci artystycz-
nej wystπpi≥y dzieci z zespo≥u ÑGÛrniacyî
pod kierunkiem Eløbiety Czachor. Duøym
wydarzeniem by≥o przedstawienie przygo-
towane przez uøytkownikÛw åDS, przed-
stawienie mÛwiπce o samotnoúci, przyjaü-
ni, wzajemnej pomocy. NastÍpnie by≥ po-
czÍstunek (podziÍkowania dla rodzicÛw za
duøy wk≥ad w jego przygotowanie) i zaba-
wa taneczna.

Marek Chmielowiec

Miros≥aw Przewoünik - dyr. Wydzia≥u Polityki
Spo≥ecznej, Marek Chmielowiec - kierownik åDS
w Kolbuszowej.

Zak≥ad Wodno -
Kanalizacyjny
w Kolbuszowej

Og≥asza, øe w okresie od dnia 1 stycznia do 31grudnia
2004r. obowiπzuje na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa,
zatwierdzona Uchwa≥π Nr XIV/114/03r. Rady Miejskiej w
Kolbuszowej  z 26 listopada 2003 r., wprowadzona na pod-
stawie art. 24, ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r  o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodÍ
i zbiorowym odprowadzeniu úciekÛw (Dz. U. nr 72, poz. 747).

TARYFA  NA  ZBIOROWE  ZAOPATRZENIE
W  WOD 

I  ZBIOROWE ODPROWADZENIE åCIEK”W
I. wysokoúÊ cen i stawek op≥at za dostarczonπ
wodÍ

1. Gospodarstwa domowe,  za dostarczonπ wodÍ:
netto: 2,35 z≥/m3  brutto: 2,51 z≥/m3

2. Pozostali odbiorcy,  za dostarczonπ wodÍ:
netto: 2,35 z≥/m3   brutto: 2,51 z≥/m3

3. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, miesiÍcz-
na op≥ata abonamentowa:
netto: 2,35 z≥/pkt pob.  brutto: 2,51 z≥/pkt pob.

II. wysokoúÊ cen i stawek op≥at za odprowadzone
úcieki

1. Gospodarstwa domowe,  za odprowadzone úcieki:
netto: 1,93 z≥/m3      brutto: 2,07 z≥/m3

2. Pozostali odbiorcy,  za odprowadzone úcieki:
netto: 2,20 z≥/m3      brutto: 2,35 z≥/m3

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami, wynosi 7%

URZ•D MIASTA
I GMINY

W KOLBUSZOWEJ

Og≥asza przetarg
nieograniczony

na zakup i dostawÍ
materia≥Ûw biurowych

dla UrzÍdu
Oferta powinna zawieraÊ

cenÍ jednostkowπ wszystkim ma-
teria≥Ûw biurowych wraz z podat-
kiem VAT, z dostawπ na miejsce,
ujÍtych w wykazie artyku≥Ûw ob-
jÍtych przetargiem.

Wykaz materia≥Ûw  moøna
odebraÊ w UrzÍdzie Miasta i Gmi-
ny pokÛj nr 19, tel. 2271-333 wew.
129.

Termin realizacji zamÛwie-
nia nastπpi w ciπgu 7 dni od daty
podpisania umowy.

Oferty wraz z pisemnym
oúwiadczeniem zgodnie z art. 22
umowy o zamÛwieniach publicz-
nych naleøy sk≥adaÊ w sekretaria-
cie UMiG w Kolbuszowej do dnia
14.01.2004 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastπpi w
dniu 14.01.2004 r. o godz. 10.00.

Burmistrz MiG
Kolbuszowa
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Unia nie bÍdzie panaceum...
Z Wies≥awem Walatem, g≥Ûwnym specjalistπ ds. integracji

europejskiej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, rozma-
wia Benedykt Popek.

Genealogia, heraldyka i Stary Cmen-
tarz w Rzeszowie to g≥Ûwne pana zainte-
resowania, øe tak powiem prywatne?

- Te sprawy sπ mi bliskie. Tak siÍ sk≥a-
da, øe genealogiπ zajmuje siÍ od lat trzydzie-
stu. RÛwnieø heraldykπ. Jestem cz≥onkiem
Towarzystwa Genealogiczno ñ Heraldyczne-
go w Poznaniu, cz≥onkiem ktÛry coú robi na
tym terenie. Zajπ≥em siÍ tym, zebra≥em lite-
raturÍ i w jakiú sposÛb stara≥em siÍ swojπ
wiedzπ s≥uøyÊ wszystkim, ktÛrzy siÍ rÛwnieø
tym interesujπ. Genealogia jest waønπ spra-
wπ, bo pokazuje skπd przyszliúmy. Natomiast
Stary Cmentarz w Rzeszowie to jest miejsce
mojego dzieciÒstwa. Mieszka≥em o rzut ka-
mieniem od tego cmentarza. Moøna powie-
dzieÊ, øe tam dorasta≥em, przeøywa≥em jego
tragiczne losy w latach 60-tych kiedy mia≥
podlegaÊ likwidacji. Dzisiaj na szczÍúcie na
nowo odøy≥. SkoÒczy≥o siÍ tym, øe jestem pre-
zesem Stowarzyszenia Opieki nad Starym
Cmentarzem w Rzeszowie.

A pana zainteresowania zawodowe?
- Zawodowo przede wszystkim interesu-

jÍ siÍ politykπ regionalnπ, czyli chcÍ widzieÊ
miasto RzeszÛw, Rzeszowski Obszar Metro-
politalny i ca≥π ziemiÍ podkarpackπ w aspek-
cie przestrzeni europejskiej. To jest bardzo
waøne, øeby zg≥ÍbiÊ ten temat w taki sposÛb,
øeby znaleüÊ w≥aúciwe miejsce Podkarpacia w
najbliøszych dziesiπtkach lat w przestrzeni
europejskiej. To zadanie dla wielu ludzi.

Do niedawna by≥ pan wiceprezyden-
tem miasta Rzeszowa. W ratuszu czym siÍ
pan zajmowa≥?

- G≥Ûwne kierunki mojego dzia≥ania to

- Po prostu populistyczne wypowiedzi
mnie nie interesujπ. Jeúli kogoú interesujπ to
moøe skonfrontowaÊ iloúÊ wydanych pieniÍ-
dzy w 2003 roku z wydanymi pieniÍdzmi na
inwestycje w latach 1999 ñ 2002. Jeúli siÍ
podzieli to przez cztery lata to siÍ okaøe kto
wyda≥ wiÍcej pieniÍdzy na inwestycje i co by≥o
robione. Ponadto inwestycje kontynuowane
w 2003 roku to sπ wszystkie rozpoczÍte przez
poprzedni Zarzπd. ØyczÍ obecnemu prezyden-
towi, øeby rÛwnieø przygotowa≥ inwestycje
dla nastÍpcÛw.

Skπd siÍ wziπ≥ w kolbuszowskim Sta-
rostwie wiceprezydent Rzeszowa?

- W momencie przygotowywania siÍ do
kampanii wyborczej w roku 2002 wspÛ≥pra-
cowa≥em z obecnym starostπ panem Bogda-
nem Romaniukiem i na jego propozycje pra-
cy w Starostwie odpowiedzia≥em pozytywnie.
I tak siÍ tu znalaz≥em.

Czym zajmuje siÍ w Starostwie g≥Ûw-
ny specjalista ds. integracji europejskiej?

- Przede wszystkim zajmujÍ siÍ opraco-
waniem i przygotowywaniem ca≥ej masy ma-
teria≥Ûw, ktÛra p≥ynÍ≥a i nadal p≥ynie przez
Starostwo z UrzÍdu Integracji Europejskiej.
WspÛ≥uczestniczy≥em w przygotowaniu wnio-
skÛw na drogi do SAPARD-u na rok 2004.
Wnioski te zosta≥y przyjÍte. ZajmujÍ siÍ rÛw-
nieø wyszukiwaniem mniejszych wnioskÛw,
z ktÛrych czÍúÊ zosta≥a rozdana do przeana-
lizowania w poszczegÛlnych wydzia≥ach Sta-
rostwa, z czego bÍdπ mogli skorzystaÊ. Wziπ-
≥em rÛwnieø udzia≥ w przygotowaniu powo-
≥ania do øycia Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Powiatu Kolbuszowskiego. To Stowa-
rzyszenie jest faktem dokonanym, zosta≥o juø

cd. na str. 10

przede wszystkim gospodarka komunalna,
czyli odpowiedzialnoúÊ za bieøπce øycie mia-
sta. Odpowiada≥em za PrzedsiÍbiorstwo Wo-
dociπgÛw i Kanalizacji, system ciep≥owniczy
w mieúcie czyli Miejskie PrzedsiÍbiorstwo
Energetyki Cieplnej, transport publiczny czy-
li komunikacja miejska, jak rÛwnieø Miejski
Zarzπd BudynkÛw Mieszkalnych, a takøe
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. I jeszcze
jedna firma ktÛra mia≥a jakby trzy kierunki
dzia≥ania, to jest Miejskie PrzedsiÍbiorstwo
Gospodarki Komunalnej. W pierwszej kolej-
noúci odpowiada≥a za czystoúÊ w gminie,
oprÛcz tego za zieleÒ miejskπ i cmentarze ko-
munalne. Niezaleønie od tego odpowiada≥em
za inwestycje w mieúcie w latach 1999 ñ 2002.

KtÛre inwestycje sπ najwiÍkszym
pana sukcesem?

- WidaÊ ich go≥ym okiem. Hala na Pod-
promiu, ktÛrπ rozpoczÍto w 1972 r. i przez 30
lat budowano, na ktÛrπ wydano duøo pieniÍ-
dzy. Po intensywnej modernizacji oddaliúmy
jπ w 2002 r. i jest funkcjonalna i piÍknia. Bu-
dowa Mostu Zamkowego wraz z Trasπ Zam-
kowπ. WymieniÍ tu rÛwnieø inwestycje zwiπ-
zane ze szkolnictwem: Rozbudowa Szko≥y
Muzycznej, wybudowanie gimnazjum na
1600 uczniÛw, ktÛre w ostatnim etapie by≥o
realizowane pod moim nadzorem, budowa
dwÛch basenÛw przede wszystkim dla
uczniÛw szkÛ≥ úrednich i podstawowych.

Jak wobec tego skomentuje pan wypo-
wiedü redaktora ÑSuper Nowoúciî, ktÛry
stwierdzi≥, øe obecny prezydent Ferenc w
ciπgu roku zrobi≥ w Rzeszowie wiÍcej niø
dotychczas wszyscy jego poprzednicy?

Na Dni åwiπt Boøego Narodzenia
 oraz na Nowy ñ 2004 Rok

w imieniu Samorzπdu Powiatowego
pragniemy przekazaÊ serdeczne øyczenia

radoúci oraz b≥ogos≥awieÒstwa Boøego
wszystkim mieszkaÒcom powiatu

kolbuszowskiego
Przewodniczπcy  Starosta

Rady Powiatu w Kolbuszowej  Kolbuszowski
JÛzef Kardyú Bogdan Romaniuk



10 przeglπd KOLBUSZOWSKI  Nr 127

zarejestrowane. Prezesem jest pani Ewa
Draus. Stowarzyszenie to bÍdzie mia≥o moø-
liwoúÊ siÍgaÊ po mniejsze úrodki unijne. Trze-
ba tu jasno i wyraünie zaznaczyÊ, øe iloúÊ pod-
miotÛw gospodarczych, iloúÊ podmiotÛw sto-
warzyszeniowych na terenie naszego powia-
tu jest mniejsza niø úrednia w kraju. Odsta-
jemy in minus. Poza tym jakby moim zda-
niem jest analiza sytuacji powiatu kolbu-
szowskiego w stosunku do innych powiatÛw
i do tego co dzieje siÍ w kraju. Znajdujemy siÍ
naprawdÍ w nie najlepszej sytuacji, jako øe
jesteúmy jednym z najmniej rozwiniÍtych
powiatÛw w wojewÛdztwie, a samo Podkarpa-
cie do najbardziej rozwiniÍtych w kraju nie
naleøy.

Czyli nie jest najlepiej postrzegany
nasz powiat w stolicy wojewÛdztwa.

- SpoúrÛd 24 powiatÛw ktÛre sk≥adajπ
siÍ na wojewÛdztwo Kolbuszowa naleøy do
powiatÛw ktÛre muszπ jak najwiÍcej zrobiÊ.
Przede wszystkim w infrastrukturze komu-
nalnej gospodarce odpadami komunalnymi,
w uk≥adzie komunikacyjnym. Nie jest to
moøe zwiπzane z Ñchciejstwemî czy Ñnie-
chciejstwemî ludzi tu mieszkajπcych ale
moøe z faktem øe te tereny osadniczo rozwi-
nÍ≥y siÍ oko≥o 250 ñ 300 lat pÛüniej niø inne
np. kumulacja iloúci drÛg na 100 km2. TrochÍ
pÛüniej tu wystartowano. Trzeba jednak za te
tereny mocno siÍ wziπÊ i nadrobiÊ zapÛünie-
nia cywilizacyjne. Przy czym powiat kolbu-
szowski ma jednπ wspania≥π zaletÍ, ktÛrej nie
majπ, albo majπ tylko nieliczne powiaty woj.
podkarpackiego, to jest przede wszystkim to
øe jesteúmy w úrodku Puszczy Sandomier-
skiej. To jest kapita≥ ktÛry trzeba absolutnie
wykorzystaÊ. åciπgnπÊ ludzi na wypoczynek
do powiatu kolbuszowkiego. W aspekcie du-
øej aglomeracji rzeszowskiej na wypoczynek
sobotnio ñ niedzielny, a w aspekcie ca≥ego
kraju wykorzystaÊ te tereny na wypoczynek
ca≥oroczny.

SzansÍ na rozwÛj powiatu upatruje
pan w rekreacji i turystyce?

- Tak jeúli chodzi o lokalne dzia≥ania.
Gdyby zadbaÊ o lepszπ czystoúÊ wÛd, zainwe-
stowaÊ w zalew w Wilczej Woli, pobudowaÊ
pensjonaty, oczka wodne, na ciekach atrak-
cyjne gospodarstwa agroturystyczne i inne
rzeczy, do tego wykorzystaÊ wody geotermal-
ne ktÛre tu przecieø siÍ znajdπ, to moøna by
úciπgaÊ ludzi przez ca≥y rok. W przysz≥oúci,
jak nie bÍdzie granic to ludzie z Europy za-
chodniej, z Niemiec, Holandii, Francji, nawet
Hiszpanii i W≥och (turystycznie zorganizowa-
nych krajÛw) tu przyjadπ na wypoczynek,
øeby mieÊ przed oczyma inny krajobraz niø
jest u nich. Moøna im pokazaÊ bobry i inne
zwierzÍta. Jeúli ktoú poszukuje spokoju, ciszy
to tutaj to znajdzie.

By≥aby wiÍc szansa i na rolnictwo
tzw. ekologiczne...

- Jest szansa ale na rolnictwo praco-
ch≥onne i kapita≥och≥onne, na wysoko posta-
wione rolnictwo na ktÛrym trzeba bÍdzie siÍ
znaÊ. Rolnictwo w UE to jest rolnictwo Ñno-
woczesneî ale chemiczne, skaøone i nie-
smaczne. Ja nie ÑcierpiÍî UE przez jedzenie
ktÛre tam serwujπ. Jest fatalne. Jedzenie w
Kolbuszowej jest najlepsze na úwiecie. Auten-
tycznie. Jest lepsze nawet niø w Rzeszowie.

cd. ze str. 9 Nie znam tak dobrego jedzenia, z takich do-
brych surowcÛw wyjúciowych.

Jest pan jednπ z osÛb ktÛra stara siÍ
o rozwÛj naszego wojewÛdztwa poprzez
rozbudowÍ lotniska w Jasionce. O ile to
siÍ uda, czy Kolbuszowa coú na tym zy-
ska?

- W momencie kiedy zostanπ podjÍte
dzia≥ania inwestycyjne na terenie lotniska i
Rzeszowskiego Centrum Logistycznego to
trzeba mieÊ úwiadomoúÊ øe powiat kolbu-
szowski zbliøy siÍ do Rzeszowa na odleg≥oúÊ
20 km. W zwiπzku z tym stworzπ siÍ rÛwnieø
stanowiska pracy dla mieszkaÒcÛw tego po-
wiatu. To jest bardzo waøne. RozwÛj Rzeszo-
wa na pÛ≥noc warunkuje rÛwnieø rozwÛj po-
wiatu kolbuszowskiego. W dystansie czaso-
wym oko≥o 10 ñ15 lat  powinny byÊ te spra-
wy rozstrzygniÍte w swoim podstawowym
zakresie.

Co w chwili obecnej jest najwaøniej-
sze dla rozwoju naszego powiatu. Co
pana zdaniem trzeba zrobiÊ w pierwszej
kolejnoúci?

- W dalszym ciπgu intensywnie rozwijaÊ
systemy komunalne, przede wszystkim dro-
gi, kanalizacjÍ i wodociπgi. To daje szanse
rozwoju. No i czyste lasy...

Samorzπd powiatowy, oraz samorzπ-
dy gmin robiπ w tym kierunku wszystko
co mogπ.

- Nie wszystko. Denerwuje mnie nie-
moønoúÊ powo≥ania Zwiπzku Komunalnego
Gmin, na wzÛr Zwiπzku Komunalnego ÑDo-
lina Struguî, czy Zwiπzku Komunalnego
ÑWis≥okî. Gdzie indziej gminy jednoczπ siÍ i
rozwiπzujπ problemy ktÛre przekracza≥y ich
granice. To jest sprawa waøna, bo wtedy by-
≥aby szansa na to øeby taki Zwiπzek Komu-
nalny Gmin Powiatu Kolbuszowskiego, o ja-
kiejú tam nazwie rozwiπza≥ m.in. sprawÍ go-
spodarki odpadami komunalnymi w ca≥ym
powiecie.

Dlaczego nie moøna takiego zwiπzku
powo≥aÊ?

Z powodÛw pozaracjonalnych. Powiem
wprost, z powodu niechÍci do siebie pewnych
przedstawicieli dwÛch samorzπdÛw gmin-
nych...

Moøe jednak lepiej z tematem rozwo-
ju powiatu poczekaÊ. Za kilka miesiÍcy
Ñprzyjdzieî Unia, da pieniπdze i wiÍk-
szoúÊ spraw za≥atwi.

- Unia Europejska nie bÍdzie panaceum
na problemy naszego powiatu. W pierwszej
kolejnoúci musimy pomÛc sobie sami. årodki

pomocowe, o ktÛrych tak g≥oúno w publikato-
rach bÍdπ przyznawane wed≥ug zasady do-
datkowoúci. Nie bÍdzie 50% do 50% ale 10%
do 90% do ca≥oúci potrzeb. MyúlÍ, øe wiÍk-
szoúÊ spo≥eczeÒstwa juø Ñotrzeüwia≥aî i racjo-
nalnie bÍdzie podchodziÊ do UE. WspÛ≥pra-
ca musi byÊ, kontakty i firmy zachodnie na
naszym terenie teø, ale na warunkach, ktÛ-
re sπ korzystne i dla tu mieszkajπcych.

Gdzie pan zamierza spÍdziÊ Sylwe-
stra?

- W domu.
Jakiego Nowego Roku chcia≥by pan

øyczyÊ mieszkaÒcom naszego powiatu?
- Chcia≥bym øyczyÊ Nowego Roku bez

wstrzπsÛw. Poza tym wszystkiego czego wszy-
scy sobie øyczπ. Niech kaødy realizuje te marze-
nia, ktÛre gdzieú tam w jego umyúle drzemiπ.

Tego samego w imieniu czytelnikÛw
ÑPrzeglπduî i ja panu øyczÍ.

DziÍkujÍ za rozmowÍ.

Wies≥aw Walat, ur. 1948 r. w Rze-
szowie, wykszta≥cenie wyøsze AGH w
Krakowie, øonaty, troje dzieci. W la-
tach 1973 ñ 1990 dyrektor firm trans-
portowych i budowlanych w Rzeszo-
wie. Radny Rady Miasta Rzeszowa
1988 ñ 1990. Od 1991 ñ 1998 roku wspÛ≥-
w≥aúciciel drukarni i wydawnictwa
ÑGarmondî. W latach 1999 ñ 2002 wice-
prazydent miasta Rzeszowa. Od 2003
roku g≥Ûwny specjalista ds. integracji
europejskiej w Starostwie Powiato-
wym w Kolbuszowej.

WNIOSEK O DOTACJ 
W 2003 roku odby≥o siÍ kilkadziesiπt

przeglπdÛw, konkursÛw, festiwali w prawie
wszystkich dziedzinach kultury i sztuki.
Pragniemy w 2004 roku stworzyÊ pe≥nπ in-
formacjÍ o paÒstwa dzia≥alnoúci, tworzπc po-
wiatowy kalendarz imprez kulturalnych, in-
stytucji, szkÛ≥ i osÛb prywatnych. W zwiπz-
ku z tym uprzejmie proszÍ o nadsy≥anie dro-
gπ pocztowπ lub elektronicznπ wnioskÛw in-
formacyjnych o podejmowanych przez PaÒ-
stwa inicjatywach o charakterze gminnym,
powiatowym, wojewÛdzkim, ogÛlnopolskim
i miÍdzynarodowym.  Wniosek, ktÛry PaÒ-

stwu przedstawiamy moøna rozpisaÊ na dwa
sposoby:

q informacja o kulturze
q proúba o dofinansowanie ze strony Staro-

stwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Zadanie, ktÛre PaÒstwo opiszπ w kilku

s≥owach i uzasadniπ potrzebÍ dofinansowania
rozpatrzone zostanie przez KomisjÍ Centrum
Kultury. Wnioski naleøy sk≥adaÊ w biurze
Centrum Kultury do 15 stycznia 2004 roku.

WNIOSEK dostÍpny w biurze Centrum
Kultury lub na stronie internetowej: BIP.po-
wiat.kolbuszowa.pl

K. C.
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Akcja ÑSprzπtanie åwiataî rozpoczÍ-
≥a siÍ w 1993 r. z inicjatywy australijskie-
go øeglarza Jana Kiermana. W Polsce ma
ona juø 10-letnia tradycjÍ. Jej koordyna-
torem jest Fundacja Nasza Ziemia, ktÛrej
za≥oøycielem i prezesem jest pani Mira
Stanis≥awska ñ Mejsztowicz. Tegoroczna
edycja akcji ÑSprzπtanie åwiataî odby≥a
siÍ w dniach 19 ñ 21 wrzeúnia. Materia≥y
do przeprowadzenia akcji ñ worki, rÍka-
wice zosta≥y dostarczone przez Zwiπzek
Komunalny Wis≥ok, a nastÍpnie przeka-
zane za poúrednictwem powiatÛw gmi-
nom.

Jak poinformowa≥ nas powiatowy ko-
ordynator tej akcji pan Grzegorz Zie-
miaÒski ñ kierownik Wydzia≥u Ochrony
årodowiska, Rolnictwa, Leúnictwa i
Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowe-
go, w akcji ÑSprzπtanie åwiataî z terenu
powiatu kolbuszowskiego wziÍ≥o udzia≥ 12
przedszkoli, 45 szkÛ≥ podstawowych, 11
gimnazjÛw, szko≥y úrednie i Nadleúnictwo
Kolbuszowa. OgÛ≥em ponad piÍÊ tysiÍcy
m≥odzieøy. Efektem tej akcji by≥o posprzπ-
tanie 188 ha lasÛw, parkÛw, okolic szkÛ≥,
koúcio≥Ûw, 196 km brzegÛw rzek i poboczy
drÛg, likwidacja 24 dzikich wysypisk úmie-
ci. Zebrano 13,9 ton posegregowanych su-

Jednym z najwiÍkszych problemÛw z ktÛrym nie moøe siÍ uporaÊ cz≥owiek
XXI wieku to úmieci. Sπ wszÍdzie, w miastach i wsiach, w polach, lasach, na po-
dwÛrkach i w domach. Z kaødym rokiem jest ich coraz wiÍcej. W kaødym kra-
ju fabryki produkujπ rocznie miliardy przerÛønych opakowaÒ papierowych, fo-
liowych, plastikowych, szklanych, metalowych i innych. Ludzie mπdrzy, kul-
turalni wiedzπ co z nimi zrobiÊ, jak ich wyeliminowaÊ ze swojego otoczenia.
Gdziekolwiek tacy øyjπ tam nie ma problemu úmieci. Niestety obok tych kul-
turalnych, czystych, øyjπ zawsze jacyú niekulturalni, üle wychowani. Oni nie
dbajπ o porzπdek. Swoje úmieci rozrzucajπ wszÍdzie gdzie tylko siÍ pojawiπ.
Zaúmiecajπ nasze miasta, wioski, osiedla, pola, lasy, drogi, rzeki. Robiπ to úwia-
domie. Wiedzπ bowiem, øe praktycznie nic im za to nie grozi i øe ktoú to kie-
dyú za nich uprzπtnie. I co do tego majπ racjÍ. Ludzie, ktÛrzy lubiπ czystoúÊ,
úwieøoúÊ, porzπdek zamiast uøeraÊ siÍ z takimi wolπ sami pÛjúÊ i spokojnie za
nich posprzπtaÊ. Przynajmniej raz w roku, w jesieni.

rowcÛw wtÛrnych, zaú nie segregowanych
odpadÛw 27,6 ton.

OprÛcz sporego efektu ekologicznego
nie mniej waøna by≥a edukacja ekologicz-
na m≥odzieøy. Miejmy nadziejÍ, øe myúle-
nie proekologiczne ukszta≥towane u m≥o-
dzieøy bÍdzie owocowaÊ w pÛüniejszym
czasie prawid≥owym podejúciem do proble-
mu ochrony úrodowiska.

W ramach akcji zosta≥ zorganizowa-
ny konkurs na najciekawsze sprawozdanie
z przeprowadzonej akcji. Mia≥o ono zawie-
raÊ czÍúÊ opisowπ oraz graficznπ. W sk≥ad
powo≥anego przez starostÍ zespo≥u kon-
kursowego wesz≥a pani dyrektor Powiato-
wego Centrum Kultury oraz przedstawi-
ciele Wydzia≥u Ochrony årodowiska. Kon-
kurs og≥oszono dla wszystkich szkÛ≥ pod-
stawowych i gimnazjÛw z terenu powiatu.
W konkursie wziÍ≥o udzia≥ 15 szkÛ≥.

I miejsce zajÍ≥a Szko≥a Podstawo-
wa w Hucie Komorowskiej (gm. Maj-
dan KrÛlewski). OprÛcz bardzo ciekawego
sprawozdania wykonanego profesjonalnie
efektem jej pracy by≥o zebranie oko≥o 4 ton
úmieci. Posprzπtano oko≥o 10,5 ha terenÛw
i oko≥o 14 km. drÛg i rowÛw. Udzia≥ w ak-
cji wziÍ≥o 144 uczniÛw.

II miejsce zajÍ≥a Szko≥a Podstawo-

wa w Krzπtce (gm. Majdan KrÛlewski).
Efektem pracy 175 uczniÛw by≥o zebranie
7 workÛw szk≥a, 6 workÛw plastiku, 4 wor-
ki metalowych puszek, 5 workÛw papieru,
15 workÛw innych úmieci. £πcznie po-
sprzπtano oko≥o 8 ha terenÛw i 10 km ro-
wÛw.

III miejsce w konkursie Szko≥a Pod-
stawowa Nr 1 w Kolbuszowej. OprÛcz
bardzo dobrego sprawozdania zarÛwno
pod wzglÍdem merytorycznym jak i pla-
stycznym efektem pracy oko≥o 225
uczniÛw by≥o zebranie 5 workÛw szk≥a, 10
workÛw plastiku i 50 workÛw úmieci nie-
segregowanych. Posprzπtano ≥πcznie ok. 6
ha terenu miasta Kolbuszowa.

Uroczyste podsumowanie akcji
ÑSprzπtanie åwiataî przeprowadzonej na
terenie powiatu kolbuszowskiego odby≥o
siÍ w dniu 27 listopada br. podczas XVI
sesji Rady Powiatu. Pan ZiemiaÒski w
obecnoúci radnych, cz≥onkÛw Zarzπdu, sze-
fÛw jednostek podleg≥ych i zaproszonych
goúci, wúrÛd ktÛrych znajdowa≥a siÍ m≥o-
dzieø wraz z opiekunami trzech wyrÛønio-
nych szkÛ≥, omÛwi≥ przebieg akcji i podziÍ-
kowa≥ wszystkim ktÛrzy brali w niej
udzia≥. NastÍpnie przewodniczπcy Rady
JÛzef Kardyú oraz starosta powiatu Bog-
dan Romaniuk dokonali wrÍczenia na-
grÛd laureatom ñ przedstawicielom wyrÛø-
nionych szkÛ≥. Po zejúciu wszystkich obec-
nych z sali obrad do piwnic budynku, gdzie
znajduje siÍ Galeria Powiatowego Cen-
trum Kultury ÑPodziemieî nastπpi≥o uro-
czyste otwarcie wystawy prac plastycz-
nych uczniÛw poúwiÍconych akcji ÑSprzπta-
nie åwiataî. Ceremonii otwarcia dokona≥a
przewodniczπca Komisji Edukacji, Kultury
i Promocji Rady Powiatu Stanis≥awa Stec
w towarzystwie dyrektorki PCK Katarzy-
ny Cesarz i kierownika Grzegorza Zie-
miaÒskiego. Wystawa by≥a czynna w
dniach od 27 listopada do 14 grudnia br.

Marcin Mazur

SPRZ•TANIE POWIATU

Przewodniczπcy Rady wrÍcza nagrodÍ przedsta-
wicielce szko≥y.   Fot. B. Popek

M≥odzieø jednej ze szkÛ≥ biorπcych udzia≥ w "Sprzπtaniu åwiata" z przedstawicielami Rady i Zarzπ-
du Powiatu po otwarciu wystawy. Fot. B. Popek.
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Podczas ostatnich w tym roku obrad
Konwentu WÛjtÛw, BurmistrzÛw i Staro-
stÛw w dniu 3 grudnia br. w≥adze powia-
tu kolbuszowskiego w osobach: Przewod-
niczπcego Rady JÛzefa Kardysia, wice-
przewodniczπcego Stefana Orzecha,
starosty Bogdana Romaniuka, wicesta-
rosty Waldemara Machety, oraz cz≥on-
kÛw Zarzπdu Stanis≥awa Mazana, Da-
riusza Büdzikota i Stanis≥awy Stec,
z≥oøy≥y oficjalne podziÍkowanie przedsta-
wicielom w≥adz miasta i gmin: Wicebur-
mistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie,
wÛjtowi Majdanu Jerzemu Wilkowi,
wÛjtowi Cmolasu Eugeniuszowi Galko-
wi, wÛjtowi Dzikowca Krzysztofowi Kle-
sze, wÛjtowi Raniøowa Janowi Niemczy-
kowi i wÛjtowi Niwisk Piotrowi Skibie,
za pomoc w realizacji inwestycji na dro-
gach powiatowych w 2003 roku, oraz za
pomoc w realizacji programu SAPARD w
przysz≥ym 2004 r.

ñ Bez tej pomocy ñ powiedzia≥ staro-
sta ñ nie zrealizowalibyúmy tylu zadaÒ na
drogach. Na wasze rÍce sk≥adamy rÛwnieø
podziÍkowanie dla przewodniczπcych Rad

Podziêkowano burmistrzowi
i wójtom

Dr Jan Hupkaa  ostatni w≥aúciciel Niwisk by≥ publicystπ, dzia-
≥aczem samorzπdowym, emigracyjnym i politykiem. Urodzony 22
stycznia 1866 r. w Niwiskach. UkoÒczy≥ wydzia≥ Prawa Uniwersy-
tetu JagielloÒskiego w 1889 r....

Biesiada u Hupki

DwÛr dr Jana Hupki swojπ obecnoúciπ
zaszczycili  Zbigniew Chmielowiec wraz z
ma≥øonkπ - burmistrz Miasta i Gminy Kolbu-
szowa, Eløbieta WrÛbel - sekretarz powiatu,
Piotr Skiba - wÛjt gminy Niwiska, radni oraz
mieszkaÒcy okolicznych miejscowoúci.

BiesiadÍ u Hupki rozpoczÍ≥a Kapela
Jana Marca z Niwisk, ÑWeseleî w wykonaniu
Zespo≥u Ludowego ÑCmolasianieî rozbawi-
≥o ca≥π publicznoúÊ.  Kapela W≥adys≥awa Po-
gody wprowadzi≥a goúci  w weselny nastrÛj mi-
nionej epoki. Kapela ludowa ÑNiwaî z Ni-
wisk Jana Marca ìz przyjaciÛ≥mi oraz ZespÛ≥
DzieciÍcy ÑKrÛlewiacyî z Majdanu KrÛlew-
skiego podtrzymywa≥a nastrÛj weselny do koÒ-
ca biesiady. Duøym zainteresowaniem cieszy-
≥o siÍ ÑKiszenie Kapustyî w wykonaniu Zespo-
≥u ObrzÍdowego ÑMazurzanieî z MazurÛw.
Jednoczeúnie w trakcie biesiady degustowaÊ
moøna by≥o staropolskie pyszne pierogi, bigos i
tradycyjne potrawy ludowe wykonane przez pa-
nie z KÛ≥ GospodyÒ Wiejskich z Siedlanki,
Huciny i Niwisk.

Atrakcjπ biesiady by≥y  rÛwnieø stoiska
kiermaszowe twÛrcÛw ludowych   z powiatu
kolbuszowskiego u ktÛrych moøna by≥o kupiÊ
miÛd, koszyki, rzeüby i  zabawki drewniane.

Gminny Oúrodek Kultury i Biblioteki w
Niwiskach oraz Powiatowe Centrum Kultury
w Kolbuszowej  serdecznie dziÍkujπ  wszyst-
kim osobom zaangaøowanym w przygotowa-
nie imprezy  oraz sponsorom za øyczliwoúÊ i
wsparcie  Biesiady w postaci produktÛw prze-
mys≥owych i spoøywczych. PodziÍkowania na-
leøπ siÍ: Firmie ÑLupusî, ÑCOL ñ DRUKî,
Zak≥ad Uboju i PrzetwÛrstwa MiÍsnego
ÑKARKUTî z Kolbuszowej, Firmie Handlo-
wo Us≥ugowej ,,ROLMASZî z Kamionki.

£P. KCC.

W dniu 29 listopada 2003 r. w Gminnym Oúrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach  odby≥a siÍ
andrzejkowa Biesiada u Hupki objÍta honorowym patronatem Starosty Powiatu Kolbuszowskiego oraz
WÛjta Gminy Niwiska.

Przedstawiciele Gmin i Powiatu podczas obrad Konwentu.        Fot. B. Popek

i radnych waszych gmin ktÛrzy podejmo-
wali stosowne uchwa≥y. Wiemy juø øe te
trzy nasze zadania zosta≥y zakwalifiko-
wane i w przysz≥ym roku, wszystko na to
wskazuje øe bÍdπ realizowane.

NastÍpne obrady Konwentu zosta-
≥y zaplanowane rÛwnieø w Starostwie
Powiatowym na 28 stycznia przysz≥ego
roku. G≥Ûwnym tematem ma byÊ nawiπ-
zanie úciúlejszej wspÛ≥pracy samorzπ-
dÛw z najwiÍkszymi na tym terenie
przedsiÍbiorcami m. in. FIN-u i Fabry-
ki Mebli. Z inicjatywπ wspÛlnego inwe-
stowania wychodzπ rÛwnieø i przedsiÍ-
biorcy.

(tk)

Kiszenie kapusty w wykonaniu Zespo≥u ObrzÍdowego "Mazurzanie".
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KOLBUSZOWA MIASTO NAD NILEM,
POWIAT KOLBUSZOWSKI SERCE

PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ

OFERTA
Starostwo Powiatowe

w Kolbuszowej umoøliwia wynajem

AULI
KONFERENCYJNEJ

Sala na 100 miejsc znajduje siÍ na pierw-
szym piÍtrze nowego, przystosowanego dla
osÛb niepe≥nosprawnych, budynku Staro-
stwa. Jest wyposaøona w sprzÍt nag≥aúniajπ-
cy i dobrze przystosowana do przeprowadza-
nia rÛønego rodzaju narad oraz spotkaÒ. Koszt
wynajmu auli wynosi 100 z≥ za ì1 dzieÒ. Za-
interesowane tym instytucje i stowarzyszenia
proszone sπ o kontakt z Sekretarzem Powia-
tu, Paniπ Eløbietπ WrÛbel (nr tel. 227 58 33).

W podziemiach budynku znajduje siÍ
restauracja GALERIA SMAKU ñ DOBRA
KUCHNIA (nr tel. 227 58 86), oferujπca sze-
roki wybÛr daÒ (obiad w cenie 10-15 z≥.).

Miasto Kolbuszowa dysponuje 3 doma-
mi hotelowymi, ktÛre zapewniajπ bazÍ noc-
legowπ:
r HOTEL STADION o 100 miejscach w po-
kojach jedno-, dwu- i wieloosobowych, ul.
Wolska 2 tel/fax 227 11 31 (ceny, poczπwszy
od 15 z≥. za nocleg od osoby, zrÛønicowane w
zaleønoúci od standardu pokoju; moøliwoúÊ
wykupienia posi≥kÛw w cenie 10ñ15 z≥.).
r DOM HOTELOWY ÑJUSTYNKAî o 35
miejscach w pokojach jedno-, dwu- i trzyoso-
bowych, ul. ObroÒcÛw Pokoju 7, tel. 227 13
57 (ceny, poczπwszy od 20 z≥. za nocleg od
osoby, zrÛønicowane w zaleønoúci od stan-
dardu pokoju)
r CENTER SPORT o 20 miejscach w poko-
jach jedno-, dwu-  i trzyosobowych (11 miejsc
w pokojach klimatyzowanych) ul. Mielecka
105, tel. 0 609 488 191 (sauna; jacuzzi; te-
nis ziemny; grill; moøliwoúÊ wykupienia
posi≥kÛw; ceny, poczπwszy od 80 z≥. za noc-
leg ze úniadaniem od osoby, uzaleønione od
wielkoúci pokoju;)

W budynku Starostwa mieúci siÍ GA-
LERIA PODZIEMIE, gdzie Powiatowe Cen-
trum Kultury organizuje pokazy, wystawy i
spotkania z artystami.

Atrakcjπ turystycznπ Kolbuszowej jest
PARK ETNOGRAFICZNY - SKANSEN, ktÛ-
rego zbiory, liczπce 25 000 eksponatÛw, doku-
mentujπ kulturÍ LasowiakÛw i Rzeszowia-
kÛw. Skansen gromadzi ponad 60 przyk≥a-
dÛw sztuki budowlanej (`ul. Wolska 35, tel.
227 12 96).

OFERTA WAØNA NA ROK 2004.

Bogdan Romaniuk - Starosta
Powiatu Kolbuszowskiego

Blisko szeúÊ godzin trwa≥ Miko≥ajkowy
Turniej w Halowej Pi≥ce Noønej Samorzπdow-
cÛw i PrzedsiÍbiorcÛw o Puchar Starosty Kol-
buszowskiego. Turniej odby≥ siÍ w dniu 7
grudnia br. w hali widowiskowo ñ sportowej
LO w Kolbuszowej. Uczestniczy≥o w nim osiem
zespo≥Ûw reprezentujπcych samorzπd powia-
towy, samorzπdy szeúciu gmin, oraz przedsiÍ-
biorcÛw.

Starostwo Powiatowe reprezentowa-
li nastÍpujπcy zawodnicy: Bogdan Romaniuk
ñ starosta, Mieczys≥aw Maziarz, Adam Chle-
bowski, Grzegorz Romaniuk ñ radni, Bogu-
s≥aw Januszek, Stanis≥aw Panek, Les≥aw
Wπsik, Jan Wlaz≥o ñ inspektorzy, Adam Ko-
zubal dyr. LO.

Urzπd Miasta i Gminy Kolbuszowa:
Jan Zuba ñ zastÍpca burmistrza, Stanis≥aw
Frankiewicz, Wies≥aw Harf, Krzysztof Kluza
ñ radni, Ryszard Haptaú ñ dyr. Zespo≥u Oúwia-
towego, Miros≥aw Karkut ñ dyr. Gimnazjum
w Kupnie, Marek Weso≥owski ñ dyr. Szk.
Podst. W ZarÍbkach, Mieczys≥aw Skowron ñ
dyr. Zak≥adu Wodno-Kanalizacyjnego.

Urzπd Gminy Majdan KrÛlewski: Je-
rzy Wilk ñ wÛjt, Dariusz Büdzikot ñ dyr. Szk.
Podst. w Komorowie, Waldemar Wachowski ñ
dyr. Szk. Podst., Zbys≥aw Krasowski, Artur
Bus ñ nauczyciele, Marek Szumuszkiewicz ñ
lekarz. Bogus≥aw Godek, Wies≥aw Kolano, Le-
szek Wo≥osz, Jerzy Wrona ñ straøacy.

Urzπd Gminy Cmolas: Tadeusz Gazda,
Tadeusz JagodziÒski, Krzysztof Marsza≥ek,
Zenon Magda, Wies≥aw Rzeszutek, Krzysztof
Sochacki, Tadeusz Szostak ñ radni, Andrzej
Czachor, Julian Mikoú ñ prac. UrzÍdu Gm.,
Jacek Tyczka ñ dyr. Szk. Podst. w Cmolasie,
Zbigniew Lubera ñ kier. DPS w Cmolasie,
Marian Pos≥uszny ñ kier. OWIR w Cmolasie.

Urzπd Gminy Dzikowiec: Krzysztof
Klecha ñ wÛjt, Antoni Hahn ñ radny, JÛzef
TÍcza ñ prac. UrzÍdu Gm., Antoni Borowski,
JÛzef Serafin ñ pracownicy ZUK, Piotr Panek
ñ dyr. Szk. Podst., Wies≥aw Rymanowski ñ ko-
mendant gminny OSP.

Urzπd Gminy RaniøÛw: Jan Niem-
czyk ñ wÛjt, Marian Pomyka≥a, Miros≥aw No-
wak ñ radni, Ryszard Kawalec ñ komendant

Turniej z Miko≥ajem
gminny OSP, Janusz Majcher ñ naczelnik
OSP, W≥adys≥aw Warzocha, Jan Warzocha,
S≥awomir Samojedny, Krzysztof Lis ñ straøa-
cy, Wojciech Juszczak, Stanis≥aw Wiπcek ñ
kierownicy OSP.

Urzπd Gminy Niwiska: Piotr Skiba ñ
wÛjt, Wac≥aw Pogoda ñ zastÍpca wÛjta, Ry-
szard Komaniecki, Leszek Micek, Aleksander
Trznada ñ radni, Stanis≥aw StaroÒ ñ inspek-
tor, Jerzy Skiba ñ kierownik, Zbigniew ZieliÒ-
ski ñ konserwator, Eugeniusz Janczyk, Jan
Surdej ñ nauczyciele, Aleksander Branas ñ
kierowca.

PrzedsiÍbiorcy: Andrzej Halat, Wie-
s≥aw Kosiorowski, Adam Harchut, Grzegorz
Fryc, Jan DudziÒski, Krzysztof Midura, Wi-
told WÍgrzyn.

Po wielogodzinnych rozgrywkach piÍcio-
osobowych druøyn (4 zawodnikÛw + bram-
karz) pierwsze  miejsce wywalczy≥a druøyna
Starostwa Powiatowego. Otrzyma≥a wiÍc
g≥Ûwnπ nagrodÍ ñ telewizor ÑPanasonicî. Dru-
gie miejsce zajÍ≥a druøyna kolbuszowskich
przedsiÍbiorcÛw, za co otrzyma≥a nagrodÍ w
postaci video-odtwarzacza ÑLGî. Obie nagro-
dy zosta≥y ufundowane przez g≥Ûwnego
sponsora turnieju ñ Inspektoratu PZU w
Kolbuszowej. Zdobytπ nagrodÍ przedsiÍbior-
cy darowali Oddzia≥owi DzieciÍcemu Szpita-
la Powiatowego w Kolbuszowej. Trzecie miej-
sce wywalczy≥a druøyna UG Dzikowiec. Ostat-
nie, Ûsme miejsce przypad≥o druøynie UG
RaniøÛw. Pierwsze trzy zespo≥y otrzyma≥y
piÍkne puchary ufundowane przez Starostwo
Powiatowe.

Za popularyzowanie halowej pi≥ki noønej
w úrodowiskach samorzπdowcÛw wszystkie
zespo≥y otrzyma≥y specjalne podziÍkowania i
dyplomy. Obecnych na widowni licznych kibi-
cÛw åwiÍty Miko≥aj obdarowa≥ prezentami w
postaci pamiπtkowych pi≥eczek. Tajemnicπ
pozostanie co to by≥ za Miko≥aj i skπd wziπ≥
tyle pi≥eczek. Ale øe Kolbuszowa jest miastem
w ktÛrym trudno cokolwiek ukryÊ wiÍc i w
Miko≥aju niektÛrzy ñ zw≥aszcza najm≥odsi
uczestnicy imprezy ñ dopatrywali siÍ cech
pewnego radnego powiatu...

Marcin Mazur

Moment przekazania sprzÍtu przez przedsiÍbiorcÛw wywo≥a≥ uúmiechy na twarzach pacjentÛw i per-
sonelu Oddzia≥u DzieciÍcego.

Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Popek.
Kontakt - Sekretariat Starostwa, ul. 11 Listopada 10,
tel. 017/ 22 75 857, fax 017/ 22 71 523.
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Szanowni PaÒstwo!
Jestem ojcem samotnie wychowujπcym 6 ñ letnia cÛrkÍ

MonikÍ. Dziewczynka choruje na nieuleczalnπ chorobÍ Rec-
klinghausena ñ nowotwÛr mÛzgu i przysadki mÛzgowej. Ca≥y
czas Monika poddawana jest leczeniu w Klinice Onkologii
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Leczenie to jest nie-
stety bardzo d≥ugotrwa≥e i kosztowne. Pozostaje w trudnej sy-
tuacji materialnej i dlatego oúmielam siÍ zwrÛciÊ do PaÒstwa
z gorπcπ proúbπ o wsparcie finansowe. Kaøda choÊby najmniej-
sza pomoc daje nadzieje mojemu dziecku. Wszelkie ewentual-
ne wp≥aty od PaÒstwa ñ DarczyÒcÛw proszÍ dokonywaÊ na
niøej podany numer konta:

PKO BP II O. RzeszÛw 10204405ñ265470ñ270-41 Ñdla
Monikiî

Chcia≥bym serdecznie i gorπco  podziÍkowaÊ w imieniu swo-
jej cÛrki Moniki wszystkim osobom za dotychczas okazana pomoc.

Krzysztof Dryja ñ tata Moniki

APEL O POMOC

GENERALI ØYCIE uniewaønia  druk
o numerze: 35000003592.

GENERALI TU S.A. uniewaønia  druki
o numerach: KWIT0040579, KWIT0060140,
KWIT0060186, KWIT0060622, PL280009063,

70295, 70557, 91156.

Wszystkim, ktÛrzy okazali serce, pomoc
i wszelkπ øyczliwoúÊ oraz uczestniczyli

w ostatniej drodze
åP. WERONIKI RZ•SA

serdeczne podziekowania sk≥adajπ
Dzieci i Rodzina

Wszystkim, znajomym, przyjacio≥om i
sπsiadam, ktÛrzy wzieli udzia≥

w ostatniej drodze
åP. FRANCISZKA BA—KI
serdeczne podziekowania sk≥adajπ

CÛrki, Synowie z rodzinami

Wszystkim, ktÛrzy towarzyszyli w ostatniej
drodze naszego kochanego
mÍøa, ojca i dziadzia

åP. LEONA MACI•GA
serdeczne podziÍkowania sk≥ada

               Rodzina

Pani ordynator Krystynie Wilk-Noga,
lek. Lucynie Wojtaszek-Nowak

i wszystkim lekarzom, koleøankom
pielÍgniarkom i salowym

Oddzia≥u WewnÍtrznego Szpitala
w Kolbuszowej

- serdeczne podziÍkowania za troskliwπ opiekÍ
w czasie choroby Taty
LEONA MACI•GA

sk≥ada Maryla ZiÛ≥kowska z rodzinπ

Nauczycielom
w podziÍce...

11 paüdziernika br. W MDK w Kolbuszowej odby≥a siÍ akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystoúci zjawili siÍ nauczy-
ciele z ca≥ej gminy oraz zaproszeni goúcie m.in. burmistrz ñ Zbigniew
Chmielowiec. AkademiÍ przygotowali uczniowie ze Szko≥y Podstawo-
wej nr 2 pod czujnym okiem p. Klaudii Serafin, p. Urszuli Kaczmar-
czyk i p. Wioletty Wyki. UroczystoúÊ rozpoczπ≥ chÛr szkolny ( ktÛrym
opiekuje siÍ p. Eløbieta SkowroÒska ) wyúpiewujπc Pedagogom øycze-
nia w dniu ich úwiÍta. NastÍpnie publicznoúÊ rozruszali T-raperzy.
Przedstawili oni historiÍ polskiego szkolnictwa w rytmie rap. W ko-
lejnej czÍúci programu uczniowie zaprezentowali trendy w modzie
szkolnej, poczπwszy od epoki kamienia ≥upanego, poprzez staroøytny
Rzym, úredniowiecze, lata powojenne aø do czasÛw wspÛ≥czesnych.

Mamy nadziejÍ, øe przygotowany przez nas program artystycz-
ny podoba≥ siÍ zgromadzonym na sali Pedagogom. Naszym celem bo-
wiem by≥o nie tylko z≥oøenie ho≥du Nauczycielom w dniu Ich úwiÍta,
ale takøe wywo≥anie uúmiechu. Wiemy bowiem, øe poczucie humoru
jest nieodzownym warunkiem obcowania z nami.

Kasia Bia≥ek VI Ñaî
SP Nr 2 w Kolbuszowej

Wygra³ proces
z Lenartem

Zbigniew Lenart ñ by≥y starosta powiatu, obecnie radny
przegra≥ proces z Benedyktem Popkiem ñ by≥ym radnym, cz≥on-
kiem Zarzπdu Powiatu o naruszenie dÛbr osobistych.

Sπd Apelacyjny w Rzeszowie jako sπd wyøszej instancji wyro-
kiem z dnia 4 grudnia br. oddali≥ powÛdztwo Z. Lenarta. MÛwiπc
wprost uniewaøni≥ wyrok Sπdu OkrÍgowego w Rzeszowie uznajπc,
iø pozwany B. Popek mia≥ prawa stwierdziÊ publicznie, øe powÛd
czyli Z. Lenart ñ Ñtrwoni≥ publiczne pieniπdzeî i Ñuprawia≥ prywa-
tÍî. Zarzπdzi≥ rÛwnieø zwrot kosztÛw sπdowych na rzecz B. Popka.
WiÍcej na ten temat w nastÍpnym numerze gazety.

Orzech, Wies≥aw Chmielowiec, Eugeniusz Czernik.
Odznakπ IIo - Zenon Micek, Janusz Kucab, Krzysztof StÍ-

pieÒ.
Odznakπ IIIo - Bogus≥aw Cieúla, Franciszek Kida.
Odznakπ Honorowπ PCK - Kazimierz Hotloú IIIo, Krzysz-

tof Galej IIIo, Czes≥aw Mazan IVo.
Nagrody zosta≥y ufundowane przez Urzπd Miasta i Gminy w

Kolbuszowej, Starostwo Powiatowe, Urzπd Gminy Cmolas, Urzπd
Gminy Niwiska, Urzπd Gminy Dzikowiec, SpÛ≥dzielnia Zaopatrze-
nia i Zbytu w Kolbuszowej, Firmy: Piast, Pakfol, Wilk-Pol, FIN,
Piekarnia J.Magda, CARITAS, Met, Orex, Ziem-Vit, sklep p.J.Gdo-
wik, Grzegorz Cudo, Grzegorz Romaniuk, Janusz WiÍzyk, Halina
FurmaÒska oraz Jaros≥aw Ragan.

Oficjalnym sponsorom oraz tym, ktÛrzy zastrzegli sobie ano-
nimowoúÊ - Serdecznie DziÍkujemy.

�Oddaj¹c krew - s³u¿¹...
cd. ze str. 5

J. M.
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Firma Handlowo-Us≥ugowa ZET - BUD  Zbigniew Pastu≥a

rrrrr  drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne (szeroki wybór modeli)

rrrrr  okna PCV

rrrrr  parapety wewnêtrzne z PCV

rrrrr  pod³ogi panelowe i drewniane

rrrrr  panele PCV

rrrrr  korek �cienny i pod³ogowy

rrrrr  siding i podsufitki

Nie przegap: okna PCV 150 x 150 cena 530 z³ brutto!!!

Punkt handlowy: Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 11, Plac GS-u

ZAPRASZA i OFERUJE:

"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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"Fresh"
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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

Oferujemy:
r Czyszczenie dywanÛw i wyk≥adzin
r Czyszczenie tapicerki samochodowej
r Czyszczenie tapicerki meblowej (fotele, kanapy, naroøniki)
r Mycie okien oraz innych oszklonych  powierzchni
r Sprzπtanie  pomieszczeÒ  biurowych, mieszkaÒ, maga-

zynÛw, hal , sklepÛw  itp.
r Nak≥adanie pow≥ok sta≥ych (akryl, polimer, krystalizacja)
r Sprzπtanie   poremontowe i budowlane
r Czyszczenie posadzek, p≥ytek, kostki brukowej, ogro-

dzeÒ, elewacji budynkÛw, PCV
r Dzienny serwis sprzπtajπcy (uzupe≥niamy materia≥y sani-

tarne ñ papier, rÍczniki papierowe, myd≥o w p≥ynie itp.)

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

 tel: 0 507 014 005, 0 501 456 002
  fax: 017/ 227-12-73, e-mail: fresh03@go2.pl

   MYCIE , CZYSZCZENIE  - zimna woda,
ciep≥a woda,  para (0-150oC)

ZAPRASZAMY DO WSP”£PRACY

CZYSZCZENIE   JEST   NASZYM   ZADANIEM
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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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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!!!

      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 ! ! !

S  T  W - rok powstania 1965
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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

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
Kolbuszowa, ul. Krakowska 72

Oferuje:

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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SIE∆ SKLEP”W

Soko≥Ûw M≥p. , Ropczyce, KamieÒ, Leøajsk, Soko≥Ûw M≥p. , Ropczyce, KamieÒ, Leøajsk, Soko≥Ûw M≥p. , Ropczyce, KamieÒ, Leøajsk, Soko≥Ûw M≥p. , Ropczyce, KamieÒ, Leøajsk, Soko≥Ûw M≥p. , Ropczyce, KamieÒ, Leøajsk, Kolbuszowa,Kolbuszowa,Kolbuszowa,Kolbuszowa,Kolbuszowa,
ul. 11 Lisul. 11 Lisul. 11 Lisul. 11 Lisul. 11 Listopada 3 tel. 017/ 22 70 390topada 3 tel. 017/ 22 70 390topada 3 tel. 017/ 22 70 390topada 3 tel. 017/ 22 70 390topada 3 tel. 017/ 22 70 390

"Cicha noc, úwiÍta noc"Cicha noc, úwiÍta noc"Cicha noc, úwiÍta noc"Cicha noc, úwiÍta noc"Cicha noc, úwiÍta noc
PokÛj niesie ludziom wszem..."PokÛj niesie ludziom wszem..."PokÛj niesie ludziom wszem..."PokÛj niesie ludziom wszem..."PokÛj niesie ludziom wszem..."

Na uroczysty czas  Boøego Narodzenia
Radoúci, pogody ducha,

A w Nowym Roku
Tylko szczÍúliwych dni

oraz spe≥nienia marzeÒ...

øyczπøyczπøyczπøyczπøyczπ

Zarzπd oraz PracownicyZarzπd oraz PracownicyZarzπd oraz PracownicyZarzπd oraz PracownicyZarzπd oraz Pracownicy
FirFirFirFirFir my "ORZECH"my "ORZECH"my "ORZECH"my "ORZECH"my "ORZECH"

HurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtownia

"AGA""AGA""AGA""AGA""AGA"

Na to CiÍ staÊ! Najniøsze ceny!

HurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtowniaHurtownia

"AGA""AGA""AGA""AGA""AGA"

i SKLEP FIRMOWY

SAMOOBS£UGOWY
zapraszajπ PaÒstwa na codzienne zakupy
artyku≥Ûw spoøywczych i przemys≥owych

oraz do BARU "MIå"
Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7

(dawny plac manewrowy nauki jazdy LOK)
Czynny od 700 - 2000, w sob. 700- 1500

Z a p r a s z a m y

Weso≥ych, spokojnych
i pogodnych åwiπt Boøego Narodzenia

oraz SzczÍúliwego Nowego Roku 2004  øyczy
Firma Handlowa

oraz sklep "MAJSTER"
Mariusz Bryk

36-100 Kolbuszowa, ul. Pi≥sudskiego 1,
tel./fax 017/227 20 58

Zdrowych i weso≥ych åwiπt Boøego
Narodzenia oraz SzczÍúliwego

Nowego 2004 Roku

KAMEA
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 3

øyczy:

Wszystkim Klientom i MieszkaÒcom Powiatu
Kolbuszowskiego

Zarzad Firmy   "Orzech" i "OREX"

Radosnych, pe≥nych pokoju i rodzinnego
ciep≥a åwiat Boøego Narodzenia oraz

szczÍúliwego i obfitego
w £aski Boøej Dzieciny Nowego 2004 Roku

øyczy
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P. H. U.                                    s.c.

ul.Pi≥sudskiego 125c
36-100 Kolbuszowa
tel. (0-17) 22 72 396

Oferuje:
q nawozy sztuczne q wÍgiel

q materia≥y budowlane po cenach
konkurencyjnych

q Przy wiÍkszym zakupie
udzielany jest rabat

q transport gratis na terenie miasta

ZAK£AD ZEGARMISTRZOWSKI
Ewa WrÛblewska

Kolbuszowa, Plac Wolnoúci 13

EKSPRESOWE DORABIANIE
KLUCZY

WSZELKIEGO RODZAJU
q naprawa zegarkÛw q sprzedaø

zegarkÛw q breloczki do kluczy q paski
do zegarkÛw q baterie

Sklep

AGD
sk³ada swoim Klientom

¿yczenia Weso³ych Œwi¹t  i
Szczêœliwego Nowego 2004 roku

Grzegorz Cudo
36-100 Kolbuszowa

Plac Wolnoœci 8

"U Zbyszka"
k Plac Wolnoúci 40
k C.H. ORZECH (I piÍtro)

tel. 017/ 2272 789
Zaprasza

pon. - pt. 930 - 1800, sob. 900 - 1300

Duøy wybÛr butÛw skÛrzanych

 sk≥ada obecnym i przysz≥ym
Klientom

ÑARKAî

Weso≥ych, spokojnych
i Pogodnych åwiπt
Boøego Narodzenia

ZiemVit

FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA

Kolbuszowa, ul. Kolejowa 4

Øyczenia Weso≥ych
i Pogodnych åwiπt
oraz SzczÍúliwego

Nowego Roku 2004
sk≥ada obecnym i przysz≥ym

Klientom

ADALIA
PrzedsiÍbiorstwo Handlowo -

Us≥ugowe
36-100 Kolbuszowa

Plac Wolnoúci 27
tel. 017/ 2271 347

P. T.  Klientom
øyczπ   sklepy"

"AUTO-MAR-JAN"
Kolbuszowa, ul. ObroÒcÛw Pokoju 15
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 15/1.

Weso≥ych åwiπt i
SzczÍúliwego Nowego Roku

2004 øyczy

Zdrowych i weso≥ych åwiπt
Boøego Narodzenia oraz

SzczÍúliwego
Nowego 2004 Roku

Øyczenia Weso≥ych i Pogodnych
åwiπt oraz SzczÍúliwego

Nowego Roku 2004
 øyczy

Wszelkiej pomyúlnoúci
w 2004  Roku

øyczy
 sklep obuwniczy

Øyczenia Weso≥ych
i Pogodnych åwiπt

Boøego Narodzenia oraz
SzczÍúliwego Nowego

Roku 2004

Przedsiebiorstwo Handlowe

"OSKAR""OSKAR""OSKAR""OSKAR""OSKAR"
Kolbuszowa, Plac Wolnoúci 48, 51

oraz SzczÍúliwego Nowego
Roku 2004

 sk≥ada

W koÒczπcym siÍ rW koÒczπcym siÍ rW koÒczπcym siÍ rW koÒczπcym siÍ rW koÒczπcym siÍ roku 2003oku 2003oku 2003oku 2003oku 2003
Zak≥ad Us≥ugZak≥ad Us≥ugZak≥ad Us≥ugZak≥ad Us≥ugZak≥ad Us≥ug
PogrzebowychPogrzebowychPogrzebowychPogrzebowychPogrzebowych

dziÍkuje wszysdziÍkuje wszysdziÍkuje wszysdziÍkuje wszysdziÍkuje wszystkim za zaufanietkim za zaufanietkim za zaufanietkim za zaufanietkim za zaufanie
nam w trudnych chwilachnam w trudnych chwilachnam w trudnych chwilachnam w trudnych chwilachnam w trudnych chwilach
i øyczy Si øyczy Si øyczy Si øyczy Si øyczy Spokojnych åwiπtpokojnych åwiπtpokojnych åwiπtpokojnych åwiπtpokojnych åwiπt

Boøego NarBoøego NarBoøego NarBoøego NarBoøego Narodzeniaodzeniaodzeniaodzeniaodzenia
orazorazorazorazoraz

SzczÍúliwSzczÍúliwSzczÍúliwSzczÍúliwSzczÍúliwego Nowego Nowego Nowego Nowego Nowego Rokuego Rokuego Rokuego Rokuego Roku
20042004200420042004

Rodzina RomaniukÛwRodzina RomaniukÛwRodzina RomaniukÛwRodzina RomaniukÛwRodzina RomaniukÛw

Weso≥ych åwiπt
i SzczÍúliwego

Nowego Roku 2004
øyczπ Klientom:

Eløbieta i Roman
Wilkowie

Salon Fryzjersko
- Kosmetyczny

Marta Øelazo
øyczy swoim Klientom - zdrowych,

pogodnych åwiπt Boøego Narodzenia
i pomyúlnoúci w Nowym 2004 Roku.

Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13
tel. 017/ 22 73 036

Proponujemy us≥ugi w zakresie:
q indywidualny dobÛr fryzur q stylizacja

q regeneracja w≥osÛw q zabiegi
pielÍgnacyjne na twarz q manicure,

pedicure q bezbolesne przek≥uwanie uszu
q solarium stojπce

Kazimierz Ród
S Z K L A R S T W O

  VVVVV ELEMENTY TOCZONE  VVVVV BOAZERIE
VVVVV LISTWY  VVVVV TRALKI

VVVVV OPRAWA OBRAZ”W
36-100 Kolbuszowa ul. Rzeszowska 11 (Plac GS), tel.

0 605 202 841
WYROBY Z DREWNA - SKLEP PRZY UL. OBR. POKOJU

åWIADCZYMY US£UGI U KLIENTA

Weso³ych Œwi¹t

i szczêœliwego Nowego Roku 2004

¿yczy  Klientom:

Firma     """""Lupus" s.cLupus" s.cLupus" s.cLupus" s.cLupus" s.c.....
Kolbuszowa, Plac Wolnoúci 34

tel./fax 017/ 22 73 087

q artyku≥y biurowe q szkolne
q komputerowe q kalkulatory
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Pl. Wolnoúci 59, 36-100 Kolbuszowa
tel./fax 22 73 402, 22 74 730

Oferuje:

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

, wczasy , wycieczki  , bilety autokarowe -
krajowe i miÍdzynarodowe
, bilety lotnicze - krajowe

i miÍdzynarodowe , ubezpieczenia
, XERO

Zapraszamy w godz. 900-1700

w soboty  900-1300


