
Urodziłem się w 1949 roku w Gaci Przeworskiej.  

W 1968 roku ukończyłem Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Następnie 

studiowałem na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, który ukończyłem  

w 1973 roku, w zakresie geodezji rządzeń rolnych. Po odbyciu rocznej służby wojskowej  

w 1974 roku rozpocząłem pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych  

w Rzeszowie. Przez 9 lat pracowałem w terenie, w zespołach pomiarowych wykonujących 

prace scaleniowe gruntów – w 7 wsiach, każda z tych wsi położona była w innym powiecie.  

Od 1983 roku procowałem w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (od 1999 roku  

w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim), na stanowisku inspektora do spraw scaleń  

i wymian gruntów – do 2009 roku. 

                Zdobyta wiedza teoretyczna i doświadczenie zawodowe były niezbędne do pracy                

w administracji publicznej. Wraz z przełożonymi, koleżankami i kolegami, prowadziliśmy 

sprawy z zakresu scaleń i wymian gruntów, w szczególności postępowania scaleniowe                      

i wymienne gruntów. Równocześnie wraz z urzędami gmin prowadziliśmy pracę 

organizacyjną, oświatową i informacyjną w zakresie prac scaleniowych gruntów, mającą na 

celu pozyskiwanie wniosków wsi o scalenia gruntów. W efekcie na terenie Województwa 

Rzeszowskiego w granicach z lat 1975 – 1998, od 1985 roku do 2014 roku, przeprowadzono 

prace scaleniowe gruntów 26 wsi, o łącznej powierzchni 28640 ha, należących do 20745 

uczestników scalenia. Motywacją do składania nowych wniosków o scalenie gruntów były 

efekty wcześniej wykonanych scaleń gruntów wsi sąsiednich.        

                 W latach 1986 – 1991 pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie łączyłem                 

z pracą na pół etatu w Pomaturalnym Studium Geodezyjnym w Zespole Szkół Budowlanych                 

w Rzeszowie, prowadząc zajęcia geodezyjnego urządzania terenów rolnych.  

Praca ta uzupełniła moją wiedzę i doświadczenie zawodowe i stanowi ważną część mojego 

życia. 



                 Następnie w latach 2009 – 2014 pracowałem w Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, gdzie prowadziłem sprawy ewidencji gruntów                   

i budynków. W połowie 2014  roku przeszedłem na emeryturę. 

               

                                Motto: 

                                               Tak jak na polu dwóch mężów po obu stronach spór wiedzie, 

                                               Każdy z nich miarę ma w ręku na wspólnej pola granicy, 

                                               Stojąc na skrawku niewielkim spór wiodą o część jednakową – 

                                              Tak rozdzielały walczących blanki. 

                                                                                     Homer „Iliada” (Pieśń XII) 

 

                                                                 Do tych pół malowanych zbożem rozmaitem, 

                                                                 Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, 

                                                                 Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

                                                                 Gdzie panieńskim uśmiechem dzięcielina pała,           

                                                                 A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 

                                                                 Zieloną; na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

                                                                                        Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

 

 


