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i Woda powinna być droga ... 
! Rozmowa z kierownikiem Zakładu Produkcji Wody w Cmolasie, 
N inż. Zbigniewem Pietrasem. 

Czy wodtt rmiś być tak drogal 
O Nasza IVOda, 7.e wi:gleou na jnk<>ść i jej 
wiek, me powinna być tama. Na calym 
świecie cenę wymusza racjonalne zuiycie 
czyli oszC2ęduość. Jest to szczególnie waż
ne w przypadku naseyoh zasobów, które 
są trudnoodtwarzalnc. < 
Nas1.e pr>.edsiębiorstwo jest Czlol\kil?m Izby 
Gospo,darc;>;cJ Woc!ocfągi Pol\'ki~. Z przcba• 
danycll cen wody oćl ponad l(Jjl cżfonl<ów 
lzby wynika, ze nosze ceny kształtuj<) się na 
przeciętnym.poziomie. Skrajne ceny to 4,zl/ 
m sze~cienny. 

Co wpły:oa 1ta cenę. watly?. 
O Czerpiemy wodę z głębokości30 do 40 
m cz.yli z <lolnego obs1.aru wodonośnego. 
Ponadto zasadniczą wadą tej wody jest duża 
zawartość żelaza i mangnnu, dlatego nie 
nadaje się ona do picin bez uprz.edn:icgo 
uzdatnienia. Stosowany tu'Proces tedmoló-
giczny j~•t skuteczny i pozwala uzyskat 
wodę o doskonalej jakośc~ ale jest kooztow-
ny. Istotną pozyoję w cenie wody stanowi 
zutyde energii elektrycznej, lloszt energii 
ciepJnej oraz. materinJó\v do uzdatniania 
wody. Trzeba jeszcze doliczyć koszty obslu· 
gi i przesylu wody. Poważna pozycja ko-
sztów to amortyzacja urządzeń i remonty. 
Dochodzą jeszcze koszty odszkodowaJ\ oraz 
niszczonych ozn•kowań strefy Itp. Co roku 
wyplacanebyły znaczne odszkodowania ale 
przepis)' zmieniłysię i teraz jest to niewici~ 
ki ko.sz~ Po zl>ado.niu struktury ziemi od· 
p0\Yie4nic- \\1ładzc. doszły ao wniosku, Ze 
ograniczćnia mogą być bard.ziej liberalne i 
np. t>J>zwoli.ły stosować nawozy sztu.:zne do 
100 kg ŃP~ czystego składnika na łta. Ptl'"a· 

PISZĄ INNI ••• 

• Arog'ancja 'vladzy przebrała miarę. 
Stocznia stala się kroplą, która przelala 
szalę gocyczy. Pny wsz~kich bieda.eh i zn· 
niechaninch poprzednich rząd6w, od 1993r., 
to SLD glównie,jeiel.i nie wyłączni„, odpo· 
winda za biec- zdarze.ó. Za frustrację Judzi, 
.za ich zrozumialą desperację. Teraz ko1nu.-
niści, z celą obłudą, chcą zrmció odpowie· 
dzielność no ·solidarnościową op-ozycję. 
D·ziiłania_ rządu noszą wszelkie- z·nam:iooa 
prowokacji, która pozwoliłaby-wypełnić pro· 
pagandowyscenariusz. Na złą wole i aro-
gancję należy odpowiedzfoć sprzeciwem 
PJ?.lnym stanowczego spokoju. Ta prowoka· 
cja me mozesie powieść. Ale też nie ma pr.a-
wa ujilć płazem. Gdy.i nie wolno igrać z Judz· 
kim nieszczęściem. 
• Aleksander Malachow~ki podziwia po-
słciw, którzy w imic polskiej ratjistan1Łme 
chcieli dyskutować nad informacją 11remic· 
ra Cilnoszewicz.a w sprawie penetra~ji Pol· 
ski przez rosyjski wyw iad; To zdarzenie 
dobrze zaświad<;ZYło .o naszej klasie poli-
tyC2nej. Pozwolimy' sobio być odmiennego 

niczcniem, k•óre moze dotknąć rolników 
jest wymtny zakaz stosowania toksycznych 
środ ków ochrony ros1in. Każdego roku bę
dżie się u.kazywal stosowny wykaz dopu· 
szczał.ny.eh ~rodków, ustalany przez min~ 
~tra. 0krcślila to ustawa o strefach ochron-
nych. Cenę wodyobciąźa także kon;ecznoś~ 
ciągłego odtwarzania dewastowanych ele-
mentów oznae;>;ct\ strefy, czy tablic informa-
cyjnych o S1.Cl'.ególnych dg!"aniczcniach. 

fa ki~ sq d::-inłania przc.dsięb-iorsflon 
w kierunku obniżenia cen wocly? 
O W 1992 roku został W<prowadzony pro-
gram oszczędno~ciowy, któty doty~I tego 
ujęcie wody. Zespórludtj tu procujących po· 
szedJ w )\:ierunku polityldenerg;oosząędnej 
i optymalnie niskiego ksztołtowania ko-
sztów. Niektóre inicjatywy byty blokowane, 
ole inne się udały. Dzięki· wielokicrunko· 
wym działaniom koszty eksploatacji ujęcill 
zmniejszyły się w granicach 3,2 miliarda st. 
zł. rocznje! Zastoso\vano noweTOZ\viązania 
techniczne i technologiczne, sto:so\'łano trzy 
taryfy energetyczne, zaczęto twor„ył stano-
\Yiska wie.loza\vod.owe, -a także 7ittduko,-va· 
no załogę. Według planów w momencie. 
uruchom.i~nia miało tu proco\v.ać ponad .JO 
osób, a jest 221. 0bówiqżki nfe. są mniejsze, 
a 'Zdecydowanie większe. Qbslugę zmiano· 
wą zred.ukowa litmy o połowę. (7. 4 do 2 
osób). Latem pracownicy sami •q.konywnll 
1'emonty budowlane. Byłaby tu zupełna ru-
ina, gdyby pracownicy nie wykonywali tych 
'Prac. Argumenty były takie: są !uazie «od-
powiednl.m.l k\•alifikacjaml, więc lepiej gdy 
to oni irobiQ zamiast zlecać komuś na ze· 
wnątn. Rozliczenie ich pra„y odby')'alo się 

zdan:ia. Sejm, który nie interesuje się sta-
nem bezpiecze1\stwa swojego państwa, to 
Sejm Targowi.cy. 
• Piotr Zak rzecznik •SoJidarnosci" - po· 
wiodział • SLD, PSL, ffi'ł i UP nru:zucają 
społecieństwu własne [Ozwiąi;anie ponie· 
\vaż ,vicdl.a,ii taki układ \V parlamencie nie 
powtórzy się już nigdy. Zależało im, aby tuż 
przQd pitilgrzyniką Jana Pawła 11 podzielić 
polskie społeczeństwo, aby podczas piel-
grzymki najwyższy autorytet mógł. mówic 
o konstytucji w czesio przeszłym, Zak za· 
powiedzie!, ie po Wielkanocy •s• przepro-
wadzi intensywną kam11,ani.;. 11rzekonywa-
nia obywatc.li, że konstytucjQ przyjętą 
przez Zgromadzenie Narodowe naleiy 
od~zucić w referendum. Lech Walęsa były 
prezydent powiedzjnl; w nic.jest konstytu-
cyjna większość. K.onscyiucje J)llWinien 
przyjmować naród albo jego reprezc.ntan-
ci, kt.órzy re~rezcntujq większość narodu. 
ob~y parlament nie reprczentnjc. więk· 
szości. :Byłoby !~ej, gdyby przejmowanie 
konstytucji odłożono.na późmej. 

Otl~o•ltc 

według katalogów. Kierownictwo musillo 
się znacznie angażować dodatkowo, U. 
p~y wysokich l<walifikacjach osób tu~ 
<lnionych, okazało się to możliwe. 

tli~ prou1ad·zicie. jes~:zc działałąoil 
dod11Lkowq. 
O Tak. Wyl<orzystując kwalifikację O!lb 
i sprzęt spr>.edawali>lmy swoją wied~ iprl-
cę no zewn~trz. Np. przy stałym :rntrudnlt-. 
niu l pracy na d\Yie z.miany w ]abQrato-ń~ 
udało się sprzedać analizy z.i kilbsot mia 
zł, w 19.94.r. było to 450 mln. W 1997 pbm„ 
jemy za 600 mln ~t. zl. Obniźylo 10 ~osny 
eksploatacji. W uproszczeniu moina pm1il'-
<lzi~~. 7.c analizy na nas1.e potrze.cy byly1"\' 
kony\vane za darmo. 

f•stcście Przeasij:biorstrutm Cospo
dńrki J(o1111111al ucj tu Kolbuszowl!j. Do I 
lipca br. rnrts~ą nnstąpić jakieś ZJ11i11rip; 
bo w~dzie w i11clc ustnwn o pr:e/1$llil/· 
ce11ill takiclr p~zedsiębiorstw. Co byhl~ 
1tajl eps:.e? 
O Na ba:oie doświadczeń jednostclo fr.t-
cującycl> w tej !ttlmej bronźy, które przemy 
drogę przekszt:alceń na Z.'llklad bud7.A>l""T 
czy no spółkę, mogę powiedzieć, i.et"S" n> 
dzaju działalność dla kai.dej gminy j<$tna~ 
mniej klopotliwa, gd.y .zarządzający rrui 'pe> 
stać~ zbliżoną do przedsiębiorstwa p•ri· 
stwowego, czyli np. spólkę. W sytu•tji kl„ 
dy gminn realizuje swoje :zadanin l"'l"""' 
pr>.ędsięliiorstwo, to dąży do tego, by zwła· 
snej kieszem ni!' ,dokladnt. tylko wyk'!"'J" 
stywat te środki, kti'.n-e są. Odbywa si~ to 
tak, Ze na-rnżając na kłopoty finan~O\\'c 
p~siębiort~vo, 1..aniża.się sztucznie cen~. 
która powinna być ustalona na bazie b>-
sżtów ponoszonych (tik j~t w całym J<r„ 
i!1l· Dy~~usyjny może być sam zysl:,. aby ni~ 
było nagle wykorzystania monopolistyantj 
pozycji prżedsięb!orstwa. W sytuacji, 1:1„ 
dy gmina nie chce zagwarantować naWłl 
wzrostu cen o odpo\'1iedni 'V"skaf.nik. infla· 
tji, powoduje dekapitalizacjęmoktktr,gdyi 
nie ma możU\\'Ości odtw:trunia go. W ta-
kiej sytuacji ktoś musi za to zapladC. Gm1-
na sprawująca 1.arząd mazi: <loło7,yćzesw„ 

• Józef Zy«h; konstytucja ma pełną legi· 
Lymacje demokra~yctną powiedział mar· 
szalek Sejmu. Zaapelował do wszrslklch, 
którzy nie znajdą w l<onscytutji propon„ 
wanych rczwil\zań, aby wsl!<lldzialalt·w jej 
przyjęciu w referendum. 
• Biskup '!!odeusz Pieranek pawied&J: 
prawo moralne nie 'l'rzcstaje obowiąeywtó. 
Sqdzę, żejestto11rawo, kt:6r e będziel)Odsla· 
we do iycin w społecieńlltwie i tneba z nir-
go czerpać wszysCkic dobra które.zawi«1m.~ 
a tam gd?Je mieści w sobie niebezp,iec:z.eń· 
stwa, 1:!7.eba o ~y,m.mó\\ićjesno ludziom.~ 
powinni sic ich strzec • !lO'viedzial o konsl}„ 
tucji, biskup. Podkreślił, że jożeli konstytu· 
cja rozbiega się i prawem moralnym, to 
przez. to samo ... prawo moralne nie ~n~ta· 
je obowiązywo6. I to jest zadanie Eościo!8' 
mówić o tych sprawach, osfrzegac i 11rzeko-
nywaćludzi, że powinni być bardziej ostroi· 
ni i słuchać bardziej lloga Wliżeli ludzi. 
• Główny Urząd Statys~czny przccbta-
wił informacje o stanie gospodark1 w ub~ 
głym roku. Wynika z nich, 7.e by1 to roldxu-
dzo nieko~ystny. Nastąpile> ?.wolnlenie tern· 
pa rozwoju gospoclntki. W.zrosly realne ko. 
szty dzialalnóści produkcyjne~ powoduRC 
spadek wnrtości eysków. l,!ece;j.1 objęl.1 wię)o. 
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ich ~rodków>, budżetu, a więc trzeba będzie 
podnosił podatki. albo ponosić cenę wody. 
Blędnó kolo. W jednej gminie sprawującej 
wz~d 1.awsze będą zapędy i radnych, i zn-
r7AJd1.1jących, aby wykorzystać ile się da, a 
pol~m niech się inn i martwią. Dopiero 
\\-'Spólny znt7...ąd albo st\\'Orzcnie mcchani
un6w, które pOZ:\„•Olą na kontrolov.•anie t~j 
iecfnostki urząd?~jącej i zag\vJranto"1anie 
np. wpływów gmin w wys. ponad 50\lo·n le I 
odpowiedzialno~ci • 10 jest jak.i< ollernaly-
w.. 

Co by Pn11 1101uitdrinl o u1ajqcy11i 
po:vstać :wiqzku ko'11uua l11y111 g111i11 
urs11rn-wfe ujęcia toody? 
O Dwa lnta temu pojawil się projekt po-
roiumicnla komunalnego, które j"1;1 formą 
łińsl..I). Polega to na spinaniu prżeż gminy 

!(olbu!. :o.- a · Hiw i s.la ... Ranl!ow • Slłry Ol f io• ltt -
porozumienia \V spTil\Vie \Yspólnego zarzą- a Celem uhvorz,enin zwi~zku między~ 
dzania przez przedsiębiorstwo majątkiem i minnego powinno być zapewnienie dosta- lllJ 
nie tworzy się odxębnyeh struktur nadzoru, wy wody w wystarczającej ilości, o wyma- ~ 
ale poprzez pracowników urzędu sprawuje galnej jakości i pocenie akceptowanej przez -. 
się i określa znsady. Na razie nie doszlo to odbiorców wody. Czy to się uda, będzie Ili 
do skutku. Logicznym wydaje się, źe gmina 1.ależalo od poprawnej współpracy gmin. • 
Kolbuszowa odbierając 80% wody powinna posiadanych środków na dot.icje lub dostę- „ 
szczególnie zabiegać o prawidłową eksplo- pu do funduszy np. na modernizację. Po- -. 
atatję i odl"\'łarunie majątku. PO\>Jinna być c.zątki będą br1rdzo trud n~ i kosztowne, :i.I~ "9ii. 
7.aintcreso\,.iana niez<lkłóconym funkcjono-- pr7.e\'1iduję \\I d<')gu 3-4 lat słtlgnację, a na- „ 
waniem tego ujęcia i gdyby tak się działo, wet może spadek ceny wody. Chcę podkrc-
nie byloby tego problemu. Doświadczenia ślić, że zwią?.ek nie jest jedyną drogą do 
sq niedobre. v.iięcniemożedzj,,·ićnicufność osiągnięcia takich efcktó\„', al<: wszystko 
pozostalych gmin i ch!'ł wspólnego 1.arzą- będzie zależało od decyzji trzech gmin. 
dznni3 ującicm czyli np.\'/ postaci ZwiQzku D:iękuję za roznroivę. 
Komunalnego. 

Co by dnlo tJrz.ccię.httHlfll odbiorcy 
i.UOfly utworzenie takiego :tufq:ku gniin? Alina ZtĘTEK·SAL\VIK 

Felieton na zamówienie „ . 
bnrdzo potrzebną wszystkim \\'szkole, sek
cję Z\vłok ameby a.y 1nnego tasiemca. Zno
'"U po 1.imie oży,..,ily się smutne i szare ścia
ny budynków. już wiadomo 7. napisów co 
myś1ą o sobie na\-.r7.Ajcm skin i, punki i anrtr
chiści. Demokracja postępuje.Jo;>. nic ma tej 
obludy i przemilczeJ\. Prawdomówność i 
\i.ryj§cie z podziemia, brak zakłamania i 
otwartość IO cechy nnszcj mlodziciy. Tr„. 
bn tnkie \VSpomnieć o \.;spania lej kolorysty
ce tych dziel malarskich oraz o dojrzalej 
choć lapidarnej kompozycji. Wartość tych 
prac jest niekiedy ogromna. Ich cenę pozna-
j•my dokładnie czytaji!c rachunek malarla, 
który \vykony,vnł renO\'llację śe:iany. Wiosna 
idzie. Niedzielni kierowcy, wypucowawszy 
swoje samochodopodobnc p oja7.dy marki 
FSO, usilują jechać do teściowej na niedziel· 
ny obiad, bolidami kasiJącymi i rzężącymi, 
kszh1s?.~cymi się wodą z benzyną, zakupio-
ną w stacjach paliWO\\')'Ch różnego autora
roenttJ. 

''/{o/buszowska 
. ,, 

wiosna 
W kalendarzu już wiosna. chołslupek 

rtęci \'I termometrze jeszcze: o tym nic 
!wiadC1„y. Pierwszą oznaką naszej wiosny, 
COrOC'lną zresztą, jest poja,vienie się, wszel
kiego rodznju śmieci i od podków, tak sku· 
tcc-r.nic chowanych pod śniegiem i lodem 
przezpaniq zimę. Także '"ody nnszego po
o:dwcgo Nilu pokazują obecnie bog;id-\vo 
ludzi zyj~cych nad jego brzegami i to, co 
wlil§nic opu&ilo zakamarki ich zabudowań. 
Wiosna id>.ie. Coraz c1.ęścicj, pótną nocą czy 
nad ranem, slychac trele "spóźnionych slo-
wjków•, którym po skonsumowoniu "pól 
ziemniaka'' ,,•ydajc się, 1.e są orłami. Kl icn-
16,vdu nich dostatek, §,vindczyo tymno\vy 
k.1rnwan. Komfort ostatniej podróży jak 
gdyby się ?,więks?.yl. z.,kwitly nowe pry· 
S?.czc na twar1.ach nastolatkó'"· hodo\vnnc 
M cora~coli I hamburgerach z \viosennych 
promocji. Wiosno idzie. Nowe zastępy 

szość g;alęzl pTZcmyslu. Tragicznie wręcz 
pncdstawlają się ubicgloroczne wynjJ<i go-
spodarcze polski w handlu 7,1grnnicznym. 
Deficyt w handlll 1.1grnnicznym w ub. roku 
wyniósł poMd 12,6 milinrdów zł, i b)•I po-
nad dwukrotnie większy niż w 1995 roku. 
Polsk.l u r~dów SLD-PSL stała się rynkiem 
zbytu dla innych państw. Relatywnie mniej 
eksportuj<>my i sprzedajemy na Z1chód. Pro 
eskportowy charakter polityki gospodaro,cj 
!2ljdu dckfarowany tn.y lata temu przez po-
łllyków SLD-PSL oka1..-.l się fikcją. Zdaniem 
polityków SLD-PSL ubiegłoroczne niepowo-
d•enio gospodarcze r?.1du winno była tęga 
lima. Na kogo Z\vałiliby koalicja U'I swoją 
nieudolność, gdyby nie klimat? 
• Związek Nauczycieli Ludowych ma byc 
konkurencją dla Związku Nauczycielstwa 
P.olskicgo (300 tyś. członków) oraz 100-t;y-
•iec•ncj •s· nauczycieli. Patronuje temu 
PSL. Idca nie ma jednak nic wspólnego z 
feform11 edul<ncji, tylko z kampani& wybor· 
cą 

• Sadze. że większość polskich kierowców 
podziela moją negatywną opinię na temat 
ROdetku drogowego, który sprytnie nazwa-
no podatkiem od Środków transportu. Od 
kilku la~debatuje się o konieczności wlicze-
nia go w cenę paliw. Tymczasem przez IUJ. 

uczniów, pod czujnym okiem d~wiodczo· 
nyc.h stnrszych kołeg6'v, uczą się dorosło· 
sd p rzy pomocy paczki klubowych i b(-?.Siar· 
kowego J 2.1 w mniej lub więcej ustronnych 
miejscach. Ze .snu żlmov„ego obudziH się 
tak.Ze młodzi ro\verz.yści. Jest to \ V naszym 
spolec7.eństwie grupa bardzo potrzebna. Za-
miast oglqd11c! jnkicś zgniłe uichodnie filmy 
gTozy wystarc-.q przejść się wieczorem. Do-
starC'lą oni nam znacznie lepszej dawki hor-
roru ni:< jakiś film, je:<dżąo z wielką prędko
ściq1 bez Ś\viat~I. po chodniku. tuź przed na
szym nosem. Panie Elożc! )cieli nic zdołasz 
ich oświecić, oświoć przynajmniej Ich rowe· 
ry! Wiosna ldżie. Biegające swobodnie pie-
ski, \\' przcnvach utytniania połaci mi~Sta i 
okolic., udzielają dzieciom C'łllkiem darmo· 
\Vych lekcji anatomii i fizjologiJ Z\vie:r7.ęccj, 
wyręczojąc pana od biologii, którym w tym 
czasie może wykonać na lekcji uczniom, tak 

lejny rok będziemy płacić wedlug zasad nie 
majacych nic wspólnego zo zdrowym roz· 
sądkiem, w zależności od pojemności sko-
ko\vej silnika. Pomijamy już na\vet fakt, ie 
płacimy podatek, zwany potocznie drogo· 
wym, a jeździmy po szosacb dziurawych 
jak sz,vajcarski ser1 zatłoczonych, nic.bez· 
piecznych. 
• Likwidując Stoc?.nię Gdańską i usuwa· 
jąc gcn.,..ała Wileckiego obecne wladzc do-
konujl) symbolicznej degradacji dawnej, zwy-
cięskiej "Solidarno~ci." I jej historycznego 
przywódcy, bylcgo prezydent• Rzeczypospo-
litej Lechn Walęsy. Prezydent Wałęsa prle
gral i trzeba pokazać Polakom, ie przegra! 
ostatecznie. jeżel i po,vyższe ,„.y,..,ody nie są 
całkiem fikcją, to uczciwie prlyznajc, i.e nic 
doceniałem determinacji, z jaką 17„1dzący dzi
si:lj ludY,ie SLD chcą się skutecznie zemścić 
na Lechu Walęsic. Pragnienie zemsty mo;,c 
za§lepić i odebrać rozsądek. Ciek.iwo, czy I 
do ~1kiego stopnia ''m.ścicielc"1 panujq nad 
sobą i przewidują skutki swoich dziolań? 
• Poseł SLD Tadcun lliliński mieszkaniec 
Zielonej Góry, zmuszony do częstego korzy-
stania z usług PKP, obliczy!. i?, po powrocie 
z wyo.erpująccj sesji parlamentarnej musi 
przejść n iepotrzebnie 120 kroków od wago-
nu sypialnego, znajdującego w przodzie skla· 

Tylko pinki, jak zawsze, mają roki sam 
stosunek do ~eczy,vist~ci, \vidoczny gdy 
rrzeba czyścit parapet, samochód czy ubra-
nie. 

Lucky MAN 

du, do wyjścia 7.e stacji, więc poprosi! lokal-
ne wlocti.e kolei, by zatrzymywaly pociąg 
nieco hiw.ej. 
• Coraz krytyczniej oceniamy C'lasy PRL. 
W 1994r. 40 proc. ankietowanych przez 
OBOP oceninlo dobrze rządy PZPR, o 50 
proc. tle. W najnowszym sonda:1.u z 8·11 lu-
tego, dobrą notę daje tylko 27 proc. onkicto-
wanych, zł~ 59 proc. Najlepiej czasy PRL 
wspominają rolnicy: 5J proc. ocen pozytyw-
nych. 

(Materialy przygotowime na podst. relacji z 
następujących gaut"Polityka"', ··cazcta wy. 
bora.n„, "Gazetn Polska"', '"Trybuna„. „Nicdzi~ 
la'', "Wprost„, '"N'o\viny", lygodnik Po\vs1.ech
ny„. "My~! Polska·, "Tygodnik Solidarnościo
wy", "Cios„). 

Podał: St•nislaw Ri\K 

Fot. nn okładc..e z. Lenart 
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FlolnictllVo 
tra kto 11Vać 

trzeba 

Dziś nast'epuje ucicc::ka 1nlo<izicżY' 
od rolnictiva, jako od e.zegoś nieaf'rak·· 
cyjriego, rricovlncnluego. /ak to się stn
lo, i:e Pau wybrriłlrodorulę-tradycjn, zn
n1ilotv1urie, sprzyjające 1uarrttiki ... 
liD O ucieczce mlodzieiy od rolnictwa, 
jako od czego§ nieatrnkcyjne~o mówiło si~ 
od kiedy sięgam pamięcią - \V mojej młodo
ści (unkcjono,valo nawet pO\Viedzenic: "Kto. 
nn szkołę ~mieniami, ten będzie praco\'1at 
,„.idlan1i". Wtedy, a , ... ·ięc \V 1atach70-t-ych, 
szczytem marzeń mlodzieiy wiejskiej bylo-
zdobycie za\vod.u, mieszkania i praca na 
''etacie", która da\vała pe,vnc bczpicczcń„ 
stwo socjaJne. Na,vet absof\vend T<.--chnikó\V' 
Rolniczych nic my§le li o pracy no własnych 
gospodarstwach, wolcli pos7.Ukać (zie slo-
wo - pracy się wtedy nie szukalo) a raczej· 
pójść pracować w instytucjach obsługują
cych rolników. Na Io, że jn po uzyskaniu 
dyplomu w ealko\.;icie odmiennym kicron·· 
ku, zdecydo\'tałe:m się upra\\'ia~ ziemię i 
zajął się hodowlą, złoiylo sfę wiele powo-
dów, układających si~ w caly logiczny ciąg. 
Wychotv.ałt'm s-ię w rodzinie, gdzie si:a:.:no
\Vało się ziemię oraz pracę na roli i od nnj
młodszych Int pozn1t\vałem \vs.zystkie pra
ce w gospodarstwie rodziców. Ale o pozo-
staniu na gospodarstwie nie myślalcn'\, bo· 
\Viem miałem dobrą pracę, która zado,vala·· 
la mnie zarówno ambicjonalnie jak i finan· 
SO\VO. Ja.kto ju.:t ,„. życiu by\va, o \VS?.ystkim 
zadecydował przypadek. Jak to powiadają 
Nsc.rce nic .sługa„ ... no I oY.enilem się \V Cmo·· 
lasie. Pó przejęciu g<>Spodarstwn od rodzi· 
ców żony, stwierdziliśmy, ie szkoda by po-
nad 60·1ctnia hnró\vka jej ojcn na roli poszła 
na mnme · żona tei; praco,vnłn za,vodO\VO · 
postanowiliśmy więc przez kilka lat pogo-
spodaro,vać na s'voim, jednocz~nic pracu
jąc. Potr7.ebą chwili było wybudow,inie bu-
dynku in\vcnh1rsko·składo,vcgo, a Ze mate
riały budowlane i kredyty możno było wów-
czas dostał (rok 1980) jedynie nn budynki 
specja.JisLyczne# to już ,.,, tym samym roku 
budynek o wymiar.ich 32x10 m stanął po-
kryty eternitem. 

W Z\„•iązku z tym, że. niektórzy pukali 
się znncząco \V a.oło nló,viąc, ie nic .z tego 
nie będzie, bo ... ,.,, rolnict\11le nic si~ nicopła· 
en", postano,vHem sobie, i do dzisiaj t\\'ier
dzę: "najgorzćj się nie opłaca mówić, że się 
nic opłaca i nic nic robić!". Jednocześnie za· 
U\vażyłcm# że ziemio i gospoda.rst\vo nie 
znosui dzielenia się pracą z kimś innym i 
zv„olniłcm się z pracy Z8\\1odo,vcj. Zakasa· 
Iem ręka,vy, na\Yiązałem 'vspólpracf z 
ODR-em w Boguchwale i w grudniu 1981 
roku miałem \V chlc\vni s\vojc picr\vszc pro· 
sięta, od wa.cśnicj kupionych loszek ho-
dowlanych. 

Jak ocl!nia Pau obecną syt11ację tP 

rolnictwie, tu vor6tu11a11itt do lat' 70-t·yclł 
czy 80-tycll - co się zn1ie11iło1 jak jest ze 
zbytcnt i ovlacn luością produkcji, jakie 
sq 1.t1ar1111ki opłacn lnoścf? 
lił To bardzo trudne, złożone pytanie i nie 

pollVażnie 
sposób na nic jednoznacznie i precyzyjnie 
odpowiedzieć. Kaidy rolnik widzi to ina-
czej. Może \vięc zasygnalizuię tylko najważ
niejsze, "'edług mnie, problemy i podzielę 
się S\VOimi przemyśleniami. 

W lalach 70-tych i 80-tych rolnicy mie-
li 7,naczny komfort zbytu swojej produkcji 
mając jednocześnie znaczne probl<'tny z za-
kupem sprzętu na wyposażenie gospodar-
St\va rolnego i mate.rialó\..., budo\vlanych. 
Jednocześnie środki do produkcji rolnej były 
re latywnie ta1\szc nii obecni<!. Wszystko co 
rolnik \"Jyproduk0\1Jał. nic7 .. Rleżnie od ilości 
i jaKości znajdo\valo natychmiast naby,vcę. 
a jeśli to byl nnby,vca z sektora "uspołecz
nionego", było skrupula tnie ewidencjono-
wane i przelic?,anc na to, co rolnik mote so
bie za Io kupić. W tych latach wolny rynek 
kojarzył się nam, rolnikom jedynie z wy-
ższymi ccnilmi 7...a nasze produ.kty. Nic \vięc 
dzhvnego, że kiedy po 90 roku, ten \YOlny 
rynek zaczął działać i jednocześnie zmalał 
popyt na nnsze produkty, zaczęło się robić 
ciężko i \Yz.rosło rozgoryczenie. \YŚród rol· 
njków. Jednostkowo opłacalność produkcji 
znacznie spad la (\vz.rost cen nośnikót.v cncr· 
gii, na\vozów, paszy) i możnn ją podnieść 
tylko poprzez wzro-st wydajnosci. Do tego 
potncba jednak dużych pieniędzy na pod-
niesienie pozionl.u mechaniz-0cjL Dodatko· 
wo dochodzą problemy ze zbytem, bowiem 
dzisiaj n ic jest już specjalnym problemem 
jak więcej wyprodukować, tylko gdzie i zn 
ile sprzedać. 

Protvndzi Pan prtcyz!fj11ą tlok11111e11-
"tacj~ kosrl'6w i kalkulncjv dzialalności. 
li\fieJ11 roltrikó:u 111vaża to zn zbędne. c.zy 
te: t rudne „ ua CZ!f"' to po lega tu Pautt 
przyva<lk11, czy sprnto·ia klo11ot, na fle 
jest ponrocnt? 
liD W obt'Cntj chwili ta dokumcntacj• ko-
sztów nie jest już tak precyzyjna jak była kil-
ka lat temu, kiedy prowadzilem ją wspól-
nie zdoradcan1i z Ośrodka DoradZt\va Rol„ 
niczego. Niemnjej jednak, n11\vyk prO\'Jtldze
nia '!.apisów poniesionych kosztó \v i uzyska· 
nych przychodów pozostał. Nic jest to ani 
trudne ani zbędne, a szczególnie teraz, gdy 
opłacalność jest znikoma • wręcz koniecz-
ne. Przecież ja muszę \viedzieć czy rozsy„ 
pując do żłobów i koryt dziennic ok. 100 7.l 
uzyskam za swoją pracę jakąś zapłatę czy 
tylko sam obornik. Dzięki prO\vadzeniu 7..a
piS6\v \viem r6,vnież gdzie, kiedy i jakie 
na,vo~y \\')'Sialem oraz za ile i co zebrałem. 
Samo pro\vadzcnie z.apjsó\v jest bardzo pro
ste. Wystarczy większy kalend•rz, dlugopis 
i pilrę minut a.asu na 1..apisanic \vydatkóv.1 

i prtychod6'\I z minionego dnin. Analiza z.a
pisów jest bardziej skomplikowann i może 
nic będę ni~ wszystkich czytelników zanu-
dzał. Chętnym znwsze udzielę wyjaśnień 
osobiście łub, jeśl i bfdzie ich więcej to no 
lamach Panornmy CC. 

C;1;11 tuidzf Pttu niożlitoośćł f!Otr-zebł?
potvsta11;a tu g1nfn;e 111nsar11i z pra:.u'1zi-
1ucgo zdarzenia, co dałoby tnożlitvość 

:z.byt11 i sttvorzyło szansę dln ptoduu. 
t·ótv? 
Cil Nic ''•iem co pano'''ie rozumicff po& 
pojęciem "masarni z prawdziwego~ 
nia". Według mnie byłaby to masarnia o 
przerobie kilku ton iy,vca tygodniolvo,łab 
masarnia miałaby na terenie gminy prawe 
bytu. Na pewno dużo łatwiej było pqdffl 
taką inicjatywę kilka lat temu, gdynleb)'l!> 
praktycznie żadnej konkurencji. Obeclitlł 
potrzebne na to przedsięwzięcied~fznaa
ne pieniądze i nie. ,„·iem czy byłoby-na tośtat 
jednego in\v-estora, bo oprócz masarni pc>
trzebna jest równi ei. sieć sklepów. ja to w> 
dzę raczej jako wspólny cel dla właś<ici!ll 
sklepóvv (\vożą tow(lr 7. innych miejs,,co•„;o
ścl), producentów żywca (trudności 1.nb)'
tom) oraz Zarządu Gminy (walka z bozio-
bocicm i dochody z podotków). Ale towszy-
s~o musi ktoś 1.,ainicjowaćj zorganit.oWat, 
bo nie wystarczy po,viedz.ieć, te. mmmil 
jest koniccznn, byłaby dobrodr,iejstwem. 

„.Jn, mÓ\\liąc szczerze, \Ybrc\..- obiego
wym opiniom trudności ze zbytem iywaj<
szczc nic- miałem i nie nl.am. Praktyaoie po
ond połowę produkcji sprzedaję na mi~ 
poc•;iws?.y od prosiąt, warchlaków, pro-
śnych lo50z~k, po tuczniki, i od razudodalC', 
że już ,.., tej ch\viJi klienci życ1 ... 1 sobie~· 
tuczniki nic były za tłuste .... Podobnien.ea 
się ma z Zakładami Mięsnymi w jarosbwlu. 
które wietrząc szansę ż upadku lakłodów 
Mjęsnych w Rzeszowie, jui przysłali do 
mnie S\voich przcdst<r\vic.ieli. Oni r6wnlei 
chcą płacić dodatkowe premie ,,.. mięsno!t, 
co jest normalną prnktyką w kr.i ja eh Unii fiu, 
ro~jskiej. 

Akb1al11;.e 1lużo s;ę u1ó1vi o prtt0bn
że1u'acl1 tosi - j akie Pati un'dzi szanst i 
iut1żf;t~Ośct'. tlln rol11ichutł tv 1u1.si.tj.gmf· 
11fc? 
@ Rzeczy,viścic, o prz,cobrnżeniac:h na 
\VSi dużo się mó\vi, ale tylko mó'''i. Nil ra· 
zie zau\\1ażyć moi:na jedynie minimaln.t 
zmiany, myślę że dopiero za kilka lot~ 
one bardziej widoczne. Jedno jest pewne· 
nikt nnm nie zmieni rolnichva bez nas-, ml· 
ników. Ale o tych zmianach. a suzególńwo 
swoid1 szansa~h powinnl myśleć młodsi ro~ 
nicy i nic tylko rolnicy. Z moich obserwotji 
wynika, ie obecnie młodzi poza nleliany· 
mi \Yyjątkan\i nic bardzo \Yicrzą \\' siebie i 
S\YOje możlhvości. Chcą żyć \\'ygodnie, od 
zasilku do zasiłku i renty rodziców, nie my-
śląc o dalszej przyszłoki. A prz•dctdo nich 
właśnie są adreso\1Jane preferene)';ne kredy· 
ty długotermino\\IC na rOZ\„ijanie gospo
darstw. ";Vicr1~ jednak \VC" \\•rodzoną prac.O? 
'vitość i gospodarność mieszkańcó,„ naszej 
gminy I wiem, że dobrze potrofi~ wykorzj'-
sta~ każdy ka,vałck urodzajnej .ziemi, SMD 
nie mogę stwierdiić co jest dla n1lFLych rol· 
ników najlepsze. ( .. .) 

Driękuję. zn rozn101ur 
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KUL TURA ... 
' --S zv ż ę -r: o pżeśrzż 

Kolb ZLszo zvc:z ::> 9 7 
19 morca br. w Miejskim Domu Kultury 

w Kolbus1.0wej odbył się I Wojcwód1.ki Prze-
gląd Chórów 51.kolnych i Zespołów Wokalno 
- lns!ramentalnych pod hasłem "Święto pie· 
śni • Kolbuszowa 97. Organiz•tommi byli: 
+ MDK 
+ Urząd MiG w KolbtL<zowcj. 
Celem przeglądu było prczentilcja •dorobku 
muzyctncgo szkól podstawowych i możli· 
wo!t wyst~pu na szerszym forum muzycz· 
nych mpolów s7.kolnych, co mobiłiwje te 
1.espoly do podnoszenia kultury muzycznej 
już·~ tym najniis7.yn• poziomic edukacji. 
Orgruiizatorzy podkreślali potrzebę takiego 
konkursu. gdyż chóry i 1.espoly szkolne pra-
cujii glównie no potrzeby własne, be7. mO'i.li-
woki skonfronto,vania S\vojcgo bogatego i 
ócl<awego repertuaru, poza swoim środowi
skiem. 

Dobry 
początek 

Dr.ie1~C1.ęl11 1lC Sz!loly Pix!stawowej Nr 
l w Kolbus1.0wcj. prowadzone pr;,ez Krysty-
nęMniurkiewici, zajęły I miejsce w pólfin.tlc 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
koszykówce dzicwaąl. Mamy nadzieję, ie i 
fin~I będzie szczęśliwy dla tej młodziutkiej 
drużyny. W zespole grnly: 

Witkoś Mrugor7..-ita, Mutwa Magdalena 
• kapitan, Mo.zurkicwicz Krystyna, Margań
ska Moriika. Bełza. Agnieszka, Rymnnowska 
Paulina, Stępień Paulina, Za\visza Kat·arżyna, 
Mikofojczyk Olga, Lipa Katarzyna, Borowiec 
Magdalena, Szadkowska Anna. Rz;isa Kinga 

(-) 

Wy~tępu~1cy'h ~nialo iury w składzie: mgr 
E\''a jóf.,vi.k, l\vona Lcśnio,..-ska, mgr Broni· 
slow Niezgoda . Brano pod uwagę dobór re-
pertuaru, czystość brzmienia zespołu, inter· 
pretocję i ogóiny wyraz artystyczny. Jury 
uznalo poziom 1.e<polów za bardzo dobry. 
W kategorii chórów wyróiniającym się zespo-
łem był chór ze 57-koly Podstawowej Nr 3 w 
Lcżnjskuixxf dyrekcj.1 Bnrbory Kruczek. jury 
doceniło także intcrpretacj~ chóru Szkoły 
Podstawowej w Zarębkach pod dyrekcją Eli.· 
bicty5kowronck omz dobór repertunru Szkoły 
Podstilwowej nr l w KolbusT.owej pod dyrek-
cj41 Jorosła\v:i M1.1iura. 
W kategorii zespołó\v \volcalno · instrumen· 
talnych wyróżniono Dziecięcy Zespól Folklo-
rystyczny "Kołowrotek" ze Szkoły Podstaw<>-
we; \V Woli D..ilszej pro\vadzony pr1.cz Zdżi· 
slnwn Magonia, ,, d1Jalający pod patronatem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Biak1brzcgach. 
Jurorzy podkn>Slali 1.arówno dobór re]l"rlua· 
ru jak i interpretację, a 1~1chwycali się ogól· 
nym wyrazem artystycznym. 7.auważono 
równlci 1.espo!Szkoly Podstawowej w Wcry-
ni prowad1.0ny pr7.ez Urszulę Urbanik. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali dyplomy l pomiął· 
kowe puchary. 
Uczcsltlicy przyjeżdżali on koszt wlasny, n 
org•nizatorzy 1..-ipcwnloli gorący posiłek. 

Su 

N0tt11J Wieś, dn. 20.02. 1997 r. Zarzqtfem, n11i pisemnyd1 pr6śb, ani w11inskdw : Wicol. Za 11a..<ze pia1iqdu :uik11piliśmy 50 •TOU"I 
List Otwarty do Rady Miasta i Gminy ubra1i ogó111yd1 solcchtlll, w od11iesit11/11 do tej, jako zadr:noicmą dzinlkf pod imb11dtn11f, z klór<j my-

tu Kolbuszowej j''1.v11ej dln Nm"'j ~i irm•'>lycji, od 1995 roł1111i< ~ilki<m spolt=iym wyk,1r<ZE1W4l&'my d=n i 
Spolt~tl#iuo Nąw<j 1-\'si po raz kolejuy wzięto pod rozrmgrpr..ytlzi•1<11i11b11<fietu. A nJiu- pr:ygotoi<N1li>111y pot! b11dmur. W.vdalktm"liłm.v 

:wmcasi~ do P.P. Rndnyc/1 Miasta i Gminy Kol- nocuśnic-1tikł uie ZApruczn shoierduniu, U Szko.. ~ię na }Klną dok111ner1tację, kt6rej 110;1rud11ie włn
buwwa 0 pr:ydUeleuit w b11dmi< "" rok 1997 la w Naw•j fV.<i ma 11ajgo""" ivrmmki loknlmllt! du gmi1111e nit ZAakcq11ou:aly. Pomogl«my •• 
Jm/J:mo fi11a11sowycll ""ko11/y1111aqę razpoa.ęlej mśrtfd szk6/ lej sminy. d11iy111 stcpttill, by pmostal b11d.V11'k gospodarczy „ 199Sr. rozbndnruy ro:oly. Czytamy w nrtyJmte pm"1W!{m • Nowin" z dn i '1y fX"'"'in szkc/a (<>k 300 mb! ws ta la ogrodiona. 

Dmmnl pmostnly po wstrzymaniu robót w 20lutego1997r. wypqwiedi WiC<b11m1istrza •Wie· 7..akuplli.śmy i 11r:ywld/i>~ny ki/'"1 łysi~ p11sta
l99ór. spolegmool si~ pomi11ircicm tej iml1i'Stycji my jnk pt ID Nmuej W.~i„." Czyihy ruif' ::11/m1kla k611111a mury 11r.nwj r..twly. l'ruknzilliS111y >-:k"k 
w pmoiu>rinm budżetowym 11a rok bid4cy. ńo/Jr<j woli tycli, kttlrzy z n•J/i wyborc6w majq de- drewno u mrtycll topoli. Na bieiqco po11uign111y 

Tym fal:timl podu„uma wsta/11 wiarygod· cydo11X1ć o id1 spr11wnd1 i probl1wnd1? '4-yiby w ro 11ruidu111i11 pr.ysvrol11tgo placu rekretJcyjt10-
11ośł &dy, btnvktn puwolujqc się 11n fragmt!lll pi- k'l'lml"<lllill Tł'll Stm1111"".qd11 laJlb11$?0W:'kiego mg ubi,,_ S(IOrlmo..-go. Wykomtf<my 11i:odplat11t 11<h1gi fa· 
snm z dn. 19.0J.1995r. jakti odt1<1Wicń:i nn licz11r 110 cłowiekn? W przypadku Nowtj Wsi ma11ip11lu- c/1owo w pn.ypańka.dt drolmycli """'rii 10 budyn
prolby S/!Oł<attishm i Dyrd;cji Szkoty ru tej "11'<· Je sir 111110!!1 lsh!lnmi 'fu:bro1111ymi, '"' dzidmi, $ka- ku szkolnym. 
"Sfii,ciytainy: zują' jr! "" f('tgdcn111udt tv :agrzybiony<l1 cia.1;rryd1 W"..iquiszy inf nmwgę tran tnir1 i uasu sta-

•• .Kimtymtocjr robót btbalurowydi pla1111je i o/m11yc/1 pamicszcu11iacl1 s:knl11yd1 ,,. dall'ia) rn11ia zwmcamy ;ię po TIU kolejny z proś!>/ o u;fq-
~ w flrZIJmym ro/cri b111łiet111oym, a zakmic-dlfie pn!f.'Zlośt. cunie ńo wdnri i11rro,1ycyjn.'(cli konty1111acjr b11· 
or/cg<> zmlania ill111<Slycyjt1ego w 2000 rok11 ... •. Nie damy mie ru1116roić, ie i1111e spolecwi- dowy szkoty to Nm11tf Wsi. 

t\uj u.·nio:i*6tu roirrycl: kottrisji, a11i roznzmu s,..~1 1uyknz.Dły r1.drc.:j z.anngaiownr1in iU poprrnur Rndn Sałl·ckn · sołtctu,w N. Wi~ 
ddcgacji prudstatoicieli ntr.o;zeso sil0ła:u1istwa : infrnstntkh1ry swojej plcaiwl:i o.'ivial0<,.,j 11it Nowa Sol..:t-.ro N°''"' Wieś 
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potrzebie 
I: 
Ili (fragmenty książl<il 
._ Od au to ra N Celem ninltjs1.c..; pracy jest z,„·rócerUe U\VJ· 

gi, że wynik wyborów w 1997r. będzicmialogmm
nc znoiacnil!d1a losu noszcgo Narodu i P;lńshva. 
Wszystkim więc 1.a1rosk.1nym, oby sprowy poto-
czyły się pomy~lnic dl.,, Poli1k6,v, 'vinno 7„1Jeżcć 
no tym, aby~my ~ię dobn.o przygotow„Ji do tei;o 
'viclkicgo '"'Ydl1rr.cni11. Cló,vnie chodz.i o to. by· 
~my się srnrnll poznot prawdę o tym co faktycznie 
dzieje się w nos1.ym kroju i ab~my się nie pogu· 
blli '"' g~!l1C"J.U ~7,.erz.1ccgo sii; \Yo kół ukllln'\:lnia i 
de1jn(ormacji '"ogóle, a ,.., szczególności, ... okre
sie już przyblcraj.}ctj n• sile komp.mi wyborczej. 
Chcomy 14'7 pobudnc, uwrażliwił i 7.;ich~c Ro-
d~k6w do J.1mod7iclnych przemyśleń om..'\Wiil· 
nych spr~,w,do usilowaniol pc.-isz.ukiwanhi i Z1'07.u
micnLl r7.eaywbłyth przyttyn tego, co d%itje się 
wno5>:yml<T•Ju od 1044 rokudodziś, dowydą
gani• pr•widlowych wniosków, do •vl.}czania się 
do iyda publittnq;o i br.inio odpowicdrialnośd 
u losy No rodu I l>.lństw• • domasowegoua.„1-
niCll\la w wybomh l odd:inia kMlłl wybon:J.tj no 
sprawdt.onych, 1101.ch")'ch. pr>1\l)'(h Pol•ków. 

Polska w potn;ebie 
Cey uśwfodomfomy l!Oble tę prawdę, że Pol-

ska ;c.1 d1Jś w bordzo wielkiej potrzebie. Coraz 
częklcJ I s loinlcj mówi •lę i pis1.c o r•~doch zlo-
d1Jcl, o r?..Qdnch zbiró\v, o rabunku finan.c;.6'\' Pol· 
ski, o tym, ~1k dobi~' się gospodnrkę polsl<ą od 1989 
roku, ie Unio Europ<ojsko ""'I zsu1>1 dło Polski, itd. 
Czy u§,viadtimi:>my sobie te pra,vdę, że Polska 
1.nojdujc • iy, jak mo7.c nigdy przedtem w swej hi· 
stońi, j.lk Io okrdlll Ojcicc św. Jan P,l\„cl ll, "n• 
bard20 woinym witrażu dzicjt\1..-, że lt3jwp,SZy 
jużczao bił"'' al•rm. ,...ino<Z)-tsię. spca,..'lli• mg ... 
ni2ow.ał obronr, bo oja:ynu. w potat!bi~ 

Podst•11'0•")'111 worun.kiemwybmipzza. 
istni.llej S)1u.>Cj jost, by Polxy m>ZUmicli, że~ 
by sprawuH<c r7~dy w Polsce, reprttenlują obą 
racjr • tanu. kh rodowodom jest "okrągły stół" • 
Mlgdolenka. Nie b)·lo tom jedru>k "'P"""'1tanlów 
NMOCI u Po~ldcgo. Po j<d ntj stronicLmcdli pr7.cd-
sta ,vi dcJc totahttimcgo reżimu, który pano, ... ;U , ... 
Po!Stt ad 1944r.' 11•01i Mclskwy, po drugiej stro-
nic- \\')"S lępownli pn.cdslA\videle tz, .... „opozytji"', 
głównie toi. komunik i, którym nic udalo si~ do-
rw•t do wl•dzy w 1968r. Wtedy prLCgr<>li.Jcdni z 
nich opuidH 11osz Kr.oj (dziś wromją). k1ni pozo-
stoli w Pols<c "nn p<15łcninku". Jedni i drudzy byli 
"''spfcroinl pt7.ez różne '"'Płf'\'O\\'C ośrodki nJ z.,. 
rhod1ie I w Kr•ju. Niewiele "'61> zdoje sobie spr•· 
wę z roli od<b'l'•ncj pr,c1 lobby tzw. Europejczy· 
ków, glclwTiiC wplywowych polityków i publicy· 
!tów żydo\vskłego pothodlcnia - w niszaeniu 
wiosną 19S9roł<u u.10s no pr.owdriwą dcm<>kra-
<11' w Polsce I ''""'Oju Kroju. To •1'łośni" ta grup• 
w lmlę wl.lSnych cgobłycznych ttlów naji>;mb.iej 
przyczyni!• •Ir do oo>ukonfa Narodu w =s~ 
"ol:r~glcgosto!u" l 17w. Magdillenl:i, a noslępnic 
norzudl.1 połilykę "grubej kreski" i plan Sorooa· 
s.m...&lttrowla.o. 

"Okrągly stół" by! b.udzo zręcznym zabie-
giem '"'Ymlinc\vro,vnnin niepodległościo,,•rch, 
narodo,vych i chr1,c.śdjańskich nurtÓ\\' '"'Solidar
ności'' z r1A.'C7.)'\Vis.rego \vplywu na k.sz.taJt Polski. 
Rezult;itrm "okrąglcgostolu" jest to, ro dik~ się 
,.., l'olsre Qd '"'fbofÓ\Y 4.-goa.envca 1989 roku do 
dnia dZ.isicjszeso. Śdcra~l si~ i ,..,spół1„1·,„odnic7..~ 
ze .sobą ,.., naszym Kmju "bee siły- kosztem Pol
ski. 

Aktuolno sytuacjo w Polsce nic jest rzeczq 
przypodku. Wynikoono:zdlugofulowych.:rapl•· 
nowonych I dobrze przygotowanych d.zinl;iń, róż· 
nych WVTięłnnych I 1~rznych. wro.gich Pol-

sre ~rodowlsk; 7 glębok1q;o upodku moralnq;o 
spo!cczdlsl w a; • nisi< iq;o poziomu ;!1.mdomośd i 
blemośd l'ol•ków, będących Mstępstw..,, i po1.o
stoło§cią systcn\u komunistycznego; częścio'"'O też. 
z n.uzych ,, . ..,d nt1rodo,vych, a s,16\.Ynie z nMzcj 
biernej po,;towy wobec tq;o, co d1Jejc się w Pol-
sce. Tok• •ytu•tjo polilyC'1.no-spolcczna dopraw•· 
d7.ila, te znilnny nie po57.ly jl.'Clnak w kierunku dla 
nas poźiidanym. Krnj nnsz jest systenli'1tycz.nic 
ogrllbi.iny, znajduje się '" ~knch zorganiio,van~j 
mafii finnnso,vcj, a \V fin.1n.sach pań5t\\'CI panuje 
z.inticrzony chi>os, który unicmożli,„'i.n kontrolę 
stlnu finan'!Ów p.11\slwo. Niektórzy okrc:ll•j;J na5>: 
ustr6j mian<.m oł1Jod.1icjski"'. 

Po,,')'Ż51c 51,vierdzen1a, n1est-ety, potwicr
dz.iją fokty. Wymieńmy tu np. afery, które iniilly 
miej!« z.i CZM6w rz.1dów T. Mazowieckiq;o: 

· rublow• 15 bln7J 
• imp()rt rublowy b. NRD 15 bln 
• pafj\\'OWł 2 bln 
• poplcro!OOWI 15 bln 
·alkoholowa IO bln 
• skl•dów celnych 3 bln 
• ART·ll6bln 
• FOZZ10bln 

Wlęks1.<>M tych •fer ·jak hvlo:rd7.J ·lulorzy 
ksiąikl "R7,]dy zbiró111" · promują osobiste. pre-
nilcrow; Jdc podpl•yT. Mozowiccklcgo. 

Źle j._'tll '" slużblc 1,llro\vla, \V szkolnict'\vic, 
\\' noucc. A dok~d 1mi~rz.1my '" rolnich'lic7 Co 
dziejc!lę 7. polskim przemyslcm? Wysokie bezro-
bocie tez daje znał o sobie. Tn•oni się dorobek 
pokoleń. Maj~ miejsca nie tylko liczne afery, ale 
tili,c korupcjo, nadużycia i zwykł• bieda. Nikt $ię 
tego nic spod1icwol N• dobitek i jol<by na iroruę 
wmowia się Polakom, ,„ wsZ)"łko •gra•. 

ułruwanie ducha Narodu 
\Vicle \\"C.07uje na to, te obok pogarsunia 

się st.\nU wrowia I stopy życiowej Pc>laków, a lak· 
żc S)'luatji spo!oczno.mo,..lnoj l:ro:iju. 7.mier7_... się 
kon....,kwcntnlcdo mor•l~o rozkładu polskiego 
społl"C.tcMf\\'~. do 7.Atruci.t ducha na melu. To naj
wi\'kll;;> sro~bo. ~lórti niestety nicdostn.cgomy. 

Zródlcm 011lupionio Poloków, To2lublitlllio 
ho:imulcó\v mor;ilnych, 1„itruwllnia dusz i umy· 
sló\Y", kiero\vanin nn.s \Y gJcpe uliczki, Sol gł~\vnle, 
znojdująre sir przeważnie w obcych. rękach, poi· 
skojęr.yc7JlC ~rodki m11so,..,cgo przekazu, filmy, 
róiJ1c publłkaq,, w których brutolruc eksponuje się 
nsrcsj~. sol Iz.n\.', seks, n.irkomi>ni~. homoseksual· 
nc zbocicnla, s01taniz.m, itp. Pojil\\iają się nonvct 
podręc;.niki dla S>kcll podst•wowych o seksie. o 
jego zboczcnioth I :-p«~ilnc pismo "'Bravo"' o 
podobnych trdd.lch. A uc.niowie l<los piątych 
szkc\I pod't.m'Owy<h śplcw•j;i piosenki "o dzicw-
c.ęt•<h 1 OomboJll, co namiętnie kochojł i calują 
tak mocno do krwi". Albo o "chlopcadl z Albo~ 
s.a'", o ·mt.anlu \\'Ód'f, itp.Otos.t „".-a.rto§d"' m..
j.)tt ksztohnwx postowę n>52.tj mlodziciy. 

Nasza §wiadomo~ł polityczna 
N~<kl po>Jomiwiadomośd politycznej I bier-

~ Pol•ków bud14 niepokój, w suzrg61noki co 
do fi.1ktycznych I możlhvych 1.agroż.eri naszego 
N'1rod.U ł P.lÓSł\'1.1. z,\ITÓÓ'ny U\\'<'IJ;f n:i. jest.ac jed
no ~rotn~ :r.ja,-.iisko, na jakqJ '"'Prost nicpra,o;do
podobrt~ n•IWno§ć l'ol•ków i krcltk.1 nos1.1 pomi~. 
Wrogowie Polski wykorzystuj~ to 1 ooroz a~Li 
ob:irczrij-0 nil$ o ud;:loł ,.., zbrodnioc.h przez nicl1 
popelntony<h, np. przypisuj4 Polnkom "''inę 7~ 
h'o'or?.onc prLctNił~1ncó\v obozy 1ilklJdy n.1 tere
nach polski<'h. Zdumie,va 'YJ\"CZ nasza krótka pa· 
mi\'t. Oto ~1k !lybko 7..ipomnieli~my kim byli: A. 
K waśniowski, J. Oleksy, B. C..'""""k, A. Michnik, 
J. Kuroń.A. Drnwicz,J. \\li•tr,L r..tusial<..LMil· 

Brońmy n•szych wartości 
O>alc I pręi~ No rodu dKydujprat> 

ki, wokół I n• pod~tow1cktóryrn toczysifiroz· 
wija fyoc n.1rodu • łydc polskich rod.mil:tóljdi 
to worto§d Noród jest &<>lclw bronić u "'$ldl:.j 
mię. 
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Jer I setki Innych utrwal•czy tot"1itomei;o..mty-
nal'Odowcgo ustroju w Polsce. 

Z.pytajmy czy ludzie uych ~.dli! 
roidz~ Pol<k~. wychowani w antypolslcii:u)-
stemie, którzy j<mu gorliwie służyli. potr>fit '=t 
~popolsku". 

A czy l'ol.xy wiod7"ł j.lbstosunekdol'olsio 
i PoLU.ów mo przewodni~ SejmowgKoo:i!i 
Spraw Z.graruC7nych, Bronisł•wc.rem.kl J)o. 
wiemy się o tym 1 przcprowadz<lnego•niln"J· 
wiadu w 1981r. pr7CZ lion n~ l<.r.JU, któregofr>g-
ment nli<i cytujemy, 1.0 Stnnisl•wcm W~;odm 
"W W)"'iod :de I ym na stwicrd zenie Hanny !inii. 
i7. wyd ole jej się, i.e Cen.'111ek niezbyt lubi Pobl:rlw 
tcn7.e odpowia d• bc''.o.cl nic:< <N iczby1 lubfę!Ta
kie stwierdrenlc nie jest §cisie. J• id1 nlena~> 
Nostvpnle pm.'Clslowłl wl~ję przejędapnnZy· 
dó\-v t rujnO\v,,nych \\11.lrszt01tó'" w Polstr twier· 
d1,1c, ie: «Oplodlo się je nom doprow>dlil do 
l• klej t.loonej ruiny>>, gdyż «W takim,..,.. 
~diJ ie n1.1m d.l\YAł /.Al dannoi iesza;ecafowaćw 
rękę, oby byl• proca dla Pol.1k6w i lrochęmw... 
rua rynku>>. Nn J',:J"llr~cnic H11.nny Kml, tt 
<<Solida~> może zatrzymał IOW")'prodl> 
koW>nc M ckspm n.a granicy p.~ilstw> 1"bwpo-
rtoch, domit U. ~k po,.,;cdzi>I: <<!& "' 
wszystko się uda (t~ prztjęcic ro~ „,.. 
moch rcprywotyZllcj z.tkl>dów przuZydów w 
Pol<cc-5. W)'i!OdcO,toG>laSohd~~l;j. 
jem ftO!J'lnl•I• swoich czlonków,a i porl)jllydi lr2. 
dOO!lrcj roboty w ""dzie1, ie Solmm-ząd-1.błii.IM 
do zysków na hory1<>nde. Tc zi•ski 1>ęd4,alojU 
P\'CZek m•r<hwi przed lbcm osin, oby diciol<Lt 
J;RQĆ dęikl WÓ7>>. I dolej: «No, IO tmzni<bę
dzic ł'An fu7.~ic; 1..nstann,vinł, żcc::i ły ruchspdlu· 
ny, który 1cra1. ł\vnn~ymy i oż)"riomyniJ~ 
szymi nurl.lml ł !!posobanll, ma n:.i cclu dóprOWi-
dzcntc do tnkich zmi,ln '" strukłu-'7.C par1shvąwo
ll""podorc7.cj Polski, oby Żydom w Polsce b)io 
z.i wsze lepki niż Polokom>>•. 

C>.y potrzebny komentarz? Czy t•mn ": 
dtiom moi.n.l :i.1ufoł l ocz<kiwofaich.tronyclici-
by tylko1wyklcj lojol~ wobec Państwa Pel!loe-
go? 

N•,.,..c warto§<; to Msz l\'Z)'k,n.iszopraslat 
dilcjc, ty•IQclctnlo hlSlorlo. bogo~ dzltd?ictwo 
pok.olei\. n;i""·' kullur.1 • \YSZ)'Stko1onasw1~j 
lqczy w fl'Cl nQ wlclkQ rod1lnę Poloków iskladaQ\' 
na rtt'IS7„l to7.-'l'lmoM. 7.As.1dnio-„l fcj<>Siąjcst bto
llckn wiaro nnS<:ych ojców. PolM'}' od pcmd l)'Si.t 
co lot ł.y/Q w wierze 11r.1dytji katolickiej. To ni< 
~t, Llk~'Yładomle pr1A"'ricioSmie57..anot w~ 
57..czyzn.1", ClY 1t1„1.ki:tnko\'1oSe. j.aksugeruR lll5i 
~Pd.li wrosowic, Io tstołil nilszejtoisamości. Tm 
11o1jwainicj.v.y itj clom<'nt twardo podkn:śbli i eb-
poncn1·oll: Romo n Dmochowski, Wlnanly WllOS, 

K." KadryTI•I Stefan W~ki m. UL Dmcchow· 
ski podlm.~il. tc "K.ltolicyvn niPjosl dodoti:io= 
do l'olskoki. ole tkwi w itj i51ocic". R<ł'tg>a K>to-
liw I spok'ml> nauko Ko§dol.1 ~też.o 
nag.tj I~ n.uodowej i z lej drogimm:rą;t 
ru• wolno.1'17)-pomnijm)' w tym miejsal s!awol<.o;. 
Prymo„ Glompo.: "Nadto upordc i nwymi daw-
kami wpo Ja slę pr7.ekonanic, że Polsl:> Io lrraj nie-
loler :i ntji, sicn'lini1mu i dewocji. A wszystko 10 
W)''..,cxł7J się rtekomo z katolicyzmu„, J.-Uorolat
tolicyzm nnkv.ydo nnszcjto7.&imoki, to"b~irw 
Kokiól udcr7.iją w M57•J toł.som~. podkopu.ił 
był Narodu I P,11\stwo Polskiego. 

Mo7..c ,„I~ 'YTC1ir.de ?M7..nicmy po,„'Oli l'l)tU· 

mlcćskqd I dl~acgoplynletylenlerow!ldloslr.u· 
ie'1 pod odrcoem Ko4ciob, lyle obrotliwych, ~ 
sto tci I kl.1mliwych zon.ulów, w których «łoił 
"pol$klc pbm•": "Cozet.1 Wyborcz•", "Nie", 
-Wprosi", i tyle lnnvch. nowel. niestety "IV'udo-
fTlośd Kultur.i Int""'. inJ.nifcsłuj.lttS\\'Oje"'ewopet 6L_ __________________________________________________________ __::skl<!:::::."~Sl=•~no~wi.ko.:.::;::::..;;w..::i;.;~""~·~c~"n~10m1;..;;.;;;;ia!J~~Kśi~·~~~'""~'"'" 
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grafii i flomosc+ksuAłizmu. Jnk \vidzimy, inasz.1 sy
tulltja jest b.irifao trudna .. Że do naszej polskiej 
owa.:ni wd•rly się wilki. Ze najwyższy CZ.'IS cbu· 
dxil50f i .robił w nitj porządek, demaskujoic WTO· 
gdw, 'i<by Mprawdę·Pobka była Polską•. 

Potrzeba moralnej odnowy N" rod u 
Chcąc posprt<Jtać nasz Dom· Polsl:ę, musi· 

my~ od „mych siebio, przeanalizować i 
pr2all)'Śl<Ć n.'ISZ<'czyny, 2'JSl•nowi<'się no wypd· 
runlicm n""'Jlch obowiązków wobec Boga, Ojczy· 
myi wJasncgo No rodu. Trzcbu nam pr7.Cpro\va
dnćgłęboki r><hunck sumicnio, uświodomłć so· 
bit...,_. w•dy I P="inicnb i podj.Jć drido od· 
nawy. Nie ~'Ołno nam nigdy upadał na duchu. 
Tn.eb.i \\icnył w z:w·yd~two Dobra nad t l<.·m, 
Prawdy n.td klomSlwem. Splcwajmy C'l.~lel plęk· 

"łplc!ć •o Moryjo, Ty Polski Uw!ot>'Królowo! 
OM•ryjoodmloń no.,;Noród na""""'"' U .,....,,q 
~'tj 52Ukajmy natchnłcnla I pom«y. 

OiciccŚwięty Jon Paweł li powiodn: "Polska 
wol.:aofud7J sumłcniiJ . trub.1 teso głosu słuch;ił l 
nl•Ll~. A więostucłujmy glosu sumienia i 
alrugluS<o;tly~'U w sobie. U.m.'ljmy,.. !Mt~~
llcJ<g<> honoru: i.yć piękni•, dążyć ku celom ni• 
tylkoooobistyn1.alei użytccznym społecZ111c I •ta· 
wlołsobleCOr.!i '"Y7..s1.e \..,ymagilnia, byt pril\..,y~ 
ml ludiml. mi!Oh'JĆ Bog. I Ojczymę, I byt dlo niej 
oputian. Monlna odnowa n.vodu, to konittmość 
od1llblenia ulq;loki minlonq;o pię<dziesiędole
~ toJconsekwcntnJ dłusofn1o,..,J prac:n. Trr.eba 
H ożywić i nosllit. Wykorqstujmy też ko7.dą "7.on· 
'f· by W)'ciłsn.1t Polskę z bagna. Mam na myśli 
glównirdobtt przygotowanie się do wybon\w bo 
tylkotqdrog;i moźro bęW.le powoli~•.,.. 
pt•wę• Rzoaypospolitcj, w oparciu " program 
~}>C'ktuj<lcy interes PańshYA i Narodu-. Stoji)c na 
punóopr•wdy i mornlntjodnowy, ~<my bor· 
dlWjl.dołni do zw.,. la.a.ni.:. p.i~o sir'-'" not

AJ'n Kroju 7Ja. Jlęd7.iany lepiej odczuw•ć I roxu· 
~pol17.<b\' jrdnnc:zonia się Noroc!u popr= łą· 
acnic się, choiby TI.a\\l'eł 1\il!formalnil? z ludtmi 
m~"4qini ·po katolicku I po polsku. 

~{oralna odnowa narodu to penrutnt."ntn)' 

pnil>l<m rodziców, ksi!'2f, nauczyci<li ·nos w~y· 
11kfch. To problem, który winien w xdrowcJI przy· 
jatnej, lecz i \\1}'50CC odpo\ ... icdz;lolncj (ormic 1,ai~ 
sini« t.ikże w kod kach masowego pr.r.ek„u . w 
~radiu, w prasie,j.lk również w kulturtt i 
n.is.o.; litera tu rxc. 

Odpo,vlt.."<11.Jalność 'vymaga ~'\tiadon\~d 
istolnych raktÓ\Y \Yl.ydu Narodu i PańshYA. Przy· 
pomnijo>y w tym mltjsal Tehcron. Jałtę. Poczdam, 
gdzie nizstn:yi;nlęto o nas bez .... Potem Polska 
Ludowa, 'okr~gty stól', •grut.i kreslc;J•. P•mlę-
1:.pny, 7.e dln 05ild?.e:ni3 rtaz.isl6\'I po~v.olano Try
bun.tł Nooymbm<ki, •komuniści, którzy dopu§ci-
H li~ nie mniejszych zbrodni ni< hl~erowcy. po-
wnc.ti! do wlodzy. Winę xa potwome zbrodni~ 
komunistów zwalono n.a system i na St;;:ilin<1. \Vrc-
57.dl• uś\vił1dommy to sobie glęboko. że pr1.C?dei. 
tllC)'pnywódcy jok Hitler czy St•lin nicdzfałoll w 
pa;cd;'nkę..ani \-vodcsobnim.iu, lttzmieli z,a\ ... '!tt 

do pomocy cal~ rzeszę kl•klcn\w, •utrwalocxy". 
w postań artystów, pisMiy, d:dennikar•y. Cola ta 
oł(JCl.ka ponosi w r6wnc:j nliCr7.c laką samQ odpo
wl,<lzi.tlność zo hl~tońę. co •wybitne" jednostki. 

Dm cała pltj>d• byłych aktywny<h "klokie-
1\\W I utrwJ!Jay systemu komunislyc:tncgo·. 
kt<lrych nic spo86b wyUC'l.yć, jest u wlad>.y w no· 
""'°'Ojaymic.J•kai jest i<h mcntolno§łl postawa 
woboc Polski? ]ok traktuj~ nMz Kra~ J•k tr.ikto-
w'"y jes!Noród. Zalol<ieka joko poclmioru uczy· 
""""'prudmiol m:uupulatji. 

Aktu.i Ina rxoczywist"'4ć polityczno świ.idcxy 
dobitnie o tym, ~polskld.ydc politycmic nic opio-
m się ani n:i pra\Yic. ani tym bard~dej-n.a mor<llno-
ld. <ląc dził prxcrwat pasmo niepowocbeń i 
wyprowodzit Pchkę na n4S1, stlok dziejowy, tne-
bo Z11.Uńt d4ź.ąre n.i n„ od 19-14r. jorx:mo obcrch 
iii dec:ydu~1cych o noszym losie. To trudne zada· 
nic '!"'d• na borki wsr.ystki<h ~wiatlydi Polaków, 
-·"'""""'~--.1-.1-;„ 

Kolt.t~:o w t N1 w 1s\.1 A.1n110 • · Sttf? D1•\0•1•c a 
No n.1jblllszy okr„ glównym Zildnnian jest główne czynnik.I: Niemcy, Rosja i Żydzi. Katdy_z -. 

uś\vłodamianic j.1k n.ajszcritzych rzes1. nn,zcgo nich dqtydo pnno,vonin nBd nami. \f!J lalnch 1939- lllliir..I 

społ~w,J ostaniesprn'v Państwa i Narodu 1945 k:n\•a,vodomino\Y;:tli tu Niemcy. Pncz na- " 

orozoznaczeniu na~-ch wyborówFrlatncn- stępne ~ ~t Rosp. Obecnio dostaliśmy slę pod -
tomychdlazmionyttjsytuocji. dominocjęZydów. Wzrost wpływów żr,dów wi· Ili 

Co pncd nnn\i? d.,~ nJf'Yyra.tnicj ,.., kultur.te. lnformacJI, religii i „ 
AktuolM sy!Wltja w Polsce musi ulec 1.mia- polityce. „ 

nie. Oszukiwany i 7.<>bojętni•ły Naród musi się Zlżydzcnlc ł<:m'ttyk! programów tclcwlzyj- -
obudzić Nikt nom n.aszego domu nie ur>4dzi tak. n}'Ch osiągnęło poziom irytujfcy nawtt mato wy- -.., 

by nom bylo w nim dobne. S•mi musimy tego bTodnych wid1.6w. lamy cz.150pism I półki lcsię- ~ 

dokonoć. Somi musimy db01ć o podniesieni o pozio- garń t()j;) się od reportaży ż lzroel.i, wspomnloń z 
mu moralne&o społcaeńsl '"'"'jego świJdom~ gella, Mrzc~ń na nntyscn\ityz1n, przcpisó\v kuch· 

politycznej I dyscypliny społecznej. Musimy sir ni kas>.omq. malowanych p~•~ów i antologii mą· 
WL1jomnie u$wiod.uni•ć, wspior.K. lączyć i jedno- draki i Talmudu. Najb>rdlOq P.O<Z}'tne pign• w 
czyt w obronie tywotnych spraw Narodu i no· roł!cc znadujo) się pod kontrolą Zydów: «G•ut.1 
szych wlasnych. Powoli 1.oczynomy dO!ltrzcg•ć Wybórcza» (Adom Michnik), <<Polityko» !O.· 
skąd płyną „„,sroi..enia. "Prxct lata "ttł11arino \\' nici Po..."5Cnt, K. T.Toeplitz), <<Tygodnik Po,VSZ«h· 

n.15 fT.uesy o dobrod.zitjsh\io «gospodorki ryn· ny» O=r Turowicz). itp. 
kowtj>> nic"'1polllin.>iol ocxywiśde, że to jest tył· Postępuje W)T.iźnicproresjudaiza<j polskic-
ko sJ.yid dla ukrytej Intencji wyeksplo.1tow•nla go K~oł.i. cxcmu patronuje krakowski «'Tygo-
nO\Yych tercnÓ\\! i 1..don\ino,vanin ich gospadarczc- dnlk Pows1.cchny>> i sekundująea mu łii:ł Klu· 

go, o potem politycznq;o". 7.mlllny, j.lki na>14plły bów lntcligcntji Kotoliddej. 
pu 4 ~vca 1989T. byly dla Pubki jiik >i~ pólniLi !st~ w plonu &la:rowla.i i jcgottlccn jest 

oko1,1lo, wpadnir<fcm •z dcstcxu pod rynnę•. doprow•cl=icl'alslcidoruinypoto,byifnastęp

R7.qdy byly I doty<haas są sprowowonc orbilrnl· nie sprzedał z.1 'bc";,ccn obcym w procesie pryw01-
nic, w oderwaniu od społoc1.<>ństwa. Nic kierowa· ty1.otji. Jec!noczdnlc tTwo proces pnyląa.<nl.1 Pol· 
ly się polską ratj,) stanu I inlcrcscm P•ństw• i Na- ski do «wspólnego domu CtlJ'()ptjskiego» pod 
rodu Polskiego. N.ijgrotnltjszyml obecnie ugru~ przewodnldwcm Niecni ce. W tym celu dokonuje 

w•ni•mi db Polski są partie, przemyślnie padzie- się rozbrojiinia p<>lskioj •nnil, planuje pod"..Sjne 
lone (ale w dccyduj4cych spmvach Y.•Ws>.e wy- obywatelstwo, dla obcych i upodob.1ni< podziolu 
stępu)'1ccrawml na SLD, UW I UP. To ich glos.imi adminlstracyjnogodo niemieckich landów. 

7.0!ltolo podjęto wScjmionajbordziejs7.kodllwa i . Z.itrqmojmy się roszczc nad stosunkiem 
g~ca w inte"'5 Narodu I Państw• Polskicgo Z yd ów do Polski. Generalnio, nic mówił< o jed· 

ustawa o wypuod•ży polskitj t1rmi obcym. Ra· """'kach. cxy n.> wet ";ększych grupadi. Ich slo-
1.cm z nimi jest też prv.ydcnt KwaśniewskJ, kt~ry su nek do Polski byl U!WS70 1vrogi i nic się tu nie 
szybko j~ podpi~ot i tym s.in\ym pr,ysplosiyl jej zmlenilo. Przeciwnie, od kllkudziesięclu lol pro-
rc•łi1.otję. To Ich ludżfo, Lcwondowski (UW) i wad7.<J oni bczw1.glęclną, brutalną, ostczcrcui. 
Kaczm.1rek !SLD) w jednakowosr.ybkim tempio i kl•mliwą kampanię przechvko rwn w świccle i w 
z równą gOTliwokią prowadzili i prowadl.4 naj- n>S-eym Kraju. Robią to celowo. Chodzi im o od· 
bardiicj sikod7JJC4 Polsce, a włoklwie ro1J<rodo- •zl<odowania i J?l'Z)'Solowanie w Połs«> gruntu do 
jocą Polskę prywatyzotję. To kh ludzie wlo1<4 !'ol- O!llcdlania się Z:ydów. stwoncnfo sobie ll<\plocz.1 
sJcę d.ojcj unicestwieni• we •v;pólnej Europie ()be- pm>d Arab.i ml, kosztem ro Iski i rol•kdw, a na· 
cnie w Polsce 5if n.ajbmizjtj 1...asrożont od "'"e-- ,„"Cł 14 cenę unittstlvienia. nastego PAństlv.i. Rzą-

wnątn Kokiół katolicki i polska wieś • chlopi. dxący Połsą tcl d.lialajo) przeciw intCTCSOm Pol· 
główne filary naszej mO<JI i sity. z nich to, przy skil Polaków. KażdeZ<IŚsfowoprawdyonkh,~· 

\V$pt1rdu §v;i11donlych robolnUC6\Y, p<)\Yinnn po-- rc:ikc:;W i. n.1s1.e5 strony łtib \Y nns1.ej obronie, z;y„ 

\YSl3ł niljpo\vabticjmi slłil wybo~ sił Il do ril· d7.I k\~tuff słO\YC:n1 "antysemityzm". Premierzy 

tO\\•.>nia Polski. l7Xi1cla bluzgaH "' Polak6,„•, a n:ISZ prezydent i 

Przcd k.UJdym uprawnionym do glosowani• ministn1"ie P''-''l>r..xają. Jak podają w pmw. w 

Polakiem stanic problem, na kogo oddat głos? Nowym)orkukrą7.ylyżydow1JcJculotkiotrcki: 

Odpowiadamy: najpierw tr7.eb.tsobie uśwfadomić, Jon Pawcl Ił· kntollcki hitlerowski 1.brodnl•rzz li 

na kogo nie wolno glosował. G.nornlnic wi~'<. jak wojny ~wiatowcj. ZouWllżmy ·prezydent Ointon 
to z powyis7.ego wynik.i, nic wolno glosow.K"" ostro z.ue•gow.il na wyst4picnie Ks. Jankowskie-
kandydatów tych ugrupował, które rządżily Po~ go w Gdańsku. ale milczal o ulotce pncclw Ojcu 
ską w lot.eh 19'1~ dodzi.4. Skuploj.Jslęone, glów· SwięlL'lnu wNowym)orku.Pyt•nie.-dlaez<go? 
nic '"Sojuszu Lc\Ylcy Dcmokr;itycznej, Unii Wol· Ni~ lraóny \'Vi\.'(:jużc.asu na w-aijemncprzc-

nokl I Unii Pracy or.u ~owo w PoWdm Stron· konywanle się. •kto jest Polok. o kto wróg", bo 
ni<twieLudowym. "hraw.u1.1 musi jo<hałdaltj". Dolej-ku wytycro-

W Polskim Stronnictw!• Ludowym je!t ~ nym ttlom. ku Pobcesuw~ wolntj. nitpod-
woł.ny nurt no rodowy. Ufajmy, ze "tarci o" we l"l!lej, dobrej Matce ""zystkkh Polaków. Byłoby 
lvlndzach PSL 1..ost„ną pr1.eiwycit>ionc ni\ rzecz jo1.'<ln11k wsJ<nZDnc, aby Polacy p:imięmli o tyrn., i e 

tego nurlu,który w konlckkic moiito,\l'aniil ukLl· nic 14 •gęsi i swój j~k m3jQ" i aby nic od\YO-

du. moi.o skutecznie przcclwstowiłsie obcm<i le- lywoli &iędo ral$ll"")-ch 1"7.);.>dól xZX!iodu. tal:· 
wicy i autenty=l•slufyć Pol...,. że do tzw. cksp<rtów,a:yopinii>wi;itowtj. IUcuj 

Wszystkie świadome potriotytzne slly No- zoufojmy tym. którzy cole swoje żydc służyli Pol-

rodu winnyzwrócits=q;ólnq uwogęna podnlc· ""'· 
sienie •wiadomokl narodowej I politycznej chi~ 
pów I robotników. Ttzcl>it ich pndc9n>ł, oby glo-

rosluchajmy jednego 7. najznakomitszych 
polskich m~ideli i ucr.onych, pm!esora Feliksa 
Konecznego. •~tora clzjel o cywtiizotji (tu rail.kioj. 
bizantyńskiej I t.ydowskiep, o prawach historii i 
wielu lnny<h. My należymy do kręgu cywlllzatji 
ladńskiej. zacliodnioouro!"'jskiej. wytworzonej 
prlJ>Z Kolóól rzymsko-kalolidd. 

suffc, brali pod u wagę rrolnc "'F.eni• Ojcz)'Z11y, 
• wi\'C tak7.e i kh bytu. Aby pnmlęt•ll o słowo<h 

wielkiq;o przywódcy ludu polskiego. Wlnttnte-
go Wltosa,żegdy()jczyZ11a w po1r7.cbie, trzeba joj 
bronlt, I "że int""'"y jcdnoolek ltjlć musz.i na dru-
gi p1:in wobec inłl!T'e5Ó\V ~ńst,-v<1•. bo, tłlk m6wt1 
W. Witos· "'Polsk:a \vfnnA łn\!,l~ \vit.'O.niit'. 

Co robit, by wynvać l'olsk~ zosaa.<nio "~~ 
gich sil Poru..yrny tu bordzo w~sprawę, spra· 
węn.uzych stosunków z~si.ldomi Polski I kw<'-
sHą mniejm>§ci narodowych. 

Przed paroma laty Oogusla'v Jcznnch tak 
pr7.4'Clstawlł ten problem: 

-c;vh1M'ir Pnllli 7 1rwnatn okrcilaia CTT.V 

Prof. Konco;,y uwdal ,i! z.J najwytny p<>-
ziom osiągniędn cywilizncyjnq;o. T\vierd>:ił, że 
C)'"'Yili1..atje \Yylcluc:z.aj.1 się 'v1„ijcmnie i nic mutna 
być cywilizownnym na dw• opoooby. 

Odniiśny jo!=.edopowylg)-ch rozw47..il 
twórcy polsldcj polityki Romana Dmochowsldogo 
i zap:imiętojmy je: ·w nas.ej polskiej naturze 
llnvi iyc:tJhvośl dla innyeh nił.rodó,v, nrnvtl dl01 
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• ciąg dainy•• 1tro11y 7 

C ty<h, które n•m knywdy wyrz~dzily; żya:ymy 
im powoduni;i, byleby nic nMZ)'D\ kosztem•. 

._ Codli •ir leż przypomnieć stonowisko wy-

E bltn<go uc:zonq;oi dyplom.1ty. Pawi• Wlodkowi-
<a, prttka1,tne PoLlkom: "llfdidc gościnni. ~di-111 9e łoler.i_ncyjni, siadJ.jcie przy jednym slOJe z 

._ Zyd.imj, S.ir.11cenami i pog;anami. Dav;ajcir: do--
Illo.I bry przykl..t. Ale jc:itU gokic n•dllŻyjł gościn· 
" nołd i eolcrancji i che• t.amicnić gospodm:.:. ,.,. 

nie"·olnik:ii, należy sir ich po1być"'. 
Zakończrnie 

\Vlc1u f'o1akó,.,. sto,vin sobie coraz cz.tściei 
pylonie ·co~zic d•lcj•Polsk.1? A przedeiPoł· 
ska j<'$1 nos>4 Mntk4. Od nos zależy Jej "dzi! i ju· 
lro". WylallAmy mono krwi dło Polski. Oziś lrze-
b.1 pracy, prncr i j~C'/C rnz pracy oraz org;iniz~~ 
cji1 orgilni1..atj I jesz.cze r.lz org.łn.iZJtji. Dxialać 
musimy odpowit<l>inlnie l solidarnie, bo "żłlob
ny Polsce bije dz.won". To zmus7,;il do op.ani~ 
l.tnia sif, do otn~fnięci:a się z. m:arnmu. 

071§ tt7eb• ,..;et kiego zrywu w obron:<> 7.0• 
g:rozonego bytu n3rodu l Pańshva. MusitTI)• tri 
mleł glębok~ ~wi.ldo~. t..: Połsk.1 i w polskim 

A.an l iow $ I a I 't 

intl'fcsie moie r1Afdiił dobrze ten, kto zyska au· 
tcntyanc pop.1rtic i 1„1uranic N11rodu. Nie może
my dopuki~ ponowni• do Wł>dzy ty<h. którzy 
zdrndzill Polskę I 7doptnli godnołtNarodu Pol· 
skiq;o. 

Worto o tym p•m•~.X. wcrtu)łClisty k.mdy-
datów na poslów I ....,..tOłtlw. 

fcdtn nam potrzebny c11d 
fttltn nam 11otr:ebny cud, 
aby 1ir:ejr:al polski l11d: 
kto jest Polak, a Ho wr6g, 
wtedy nam 11omoie B6g. 
Aby to się magio stać, 
trzeba już się 11r:estać bać, 
dcmaskoruać /lr:cblcrn1lców, 
os:11knricótv, obrzeza1icótu. 
Niech 11n:tuisko 11ns nie zu,yli 
skorpfo11 w bnnuy wlnzl motyli. 
I obmyśla /IOtlhJ gad, 
Jak osrnkać 11olski świat. 

Prof. Sbnisl•w BORKACKJ 

kv.m!i'97 

Apel 
Prymasa 

Polski 
Do Kaplanów i Wiernych 

archidiecezji warszawskiej o pomoc 
dla Stoani Gdańskiej i jej pracow-
ników 

Manifestacje "Solidarności" 
na ulicach wielu miast Polski 
świadczą o bólu nie tylko rodzin 
pracowników upadającej stoczni. --------------------------- --! ale i społeczeństwa polskiego, Marian Krzaklewski w Chicano które w Stoczni Gdańskiej widzi 

:::# symbol odrodzenia Polski przez 
Od Janusza Gorzelanego z Chicago, otrzymaliśmy kilka zdjęć z Solidarność. 

wizyty Mariana Krzaklewskiego w tym mieście (jednym z większych Trudno zrozumieć, dlaczego 
skupisk Polaków). Oczywiście przewodniczący spotkał się tam też z przez kilkanaście lat nie potrafi()-

no wypracować realis tycznej kon· 
rodakami z Kolbuszowej. cepcji gospod;irczego rozwojuJl?j 

stoczni. Niezn leżnie od zanied-
bań przeszlo§ci dziś trzeba znów 
okazać społeczną solidarność z 
"Solidarnością". Stocznia Gdań· 
s ka powinna stanąć na własnych 
nogach! Dla nas, chrześcijall, 
ważniejszy jest człowiek i rodzi· 
na niż rachunek ekonomiczny. 
Ekonomia ma służyć nie ekon()-
mii, ale człowiekowi. Dlatego 
zwracam się do Was, Kapłani i 
Wierni, o poparcie Stowar2ysze-
nia "Solidarni ze Stocznią Gdań
ską" i wykup "cegieł ek", które 
będą rozprowadzane. Pomoc w 
tym względzie mogą świadczyć 
kancelarie par;ifialne lub stową
rzyszenia przy parafiach. Zebr:q-
ne pieniądze można przeslać bez-
pośrednio na konto: GE Capital 
Bank O/Gdańsk 17100007-11966-
200 stowarzyszenie "Solidarni ze 
stocznią Gdańską", 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 2'l. 

Można korzystać z innych 
form pomocy. 

Przez złożone ofiary w spo-
n ta n iczn y m ruchu społecznym 
pragniemy pobudzić instytucje fi-
nansowe do poważnego potrakto-
wania problemu, jaki dziś stano-
wi Stocznia Gdańska. Wszystkim 
ofiarodawcom składam serdeczne 
Bóg zapłać! 

Józef Glemp 
Kordynał Prymas Polski. 

5uug6111it milt i sad«Znit witali Mariaaa KT:JJklewsklf80 i'So rodacy z KolbUP.Jr.v<j 
&....__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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W • t • h o historii Mkładu i po1rzebach rynku mówił • 

I z y a z ag ran I cz ny c StcfunOrzcch.os1.1nsachpolskicgorolnictwa ..... 
i pr7.elwórs1wa • D. EwanF. Dyrektor Kolbu- " 

d • b • ' !'Z.O\vski~o oddziału J»inku Depozyto,vo • -. 

P r z e s I ę I o r c o w Kred)10wego, Mnrek Ulnlowski przedslawil Ili 
moiliwości W>J'61pracy BOK i b.1nków wscho- „ 

COr3z \\'ięk~zą pozycW nn rynku prZ:t."' nicznych d/s rolnict\Vil. [)(),„.ociem tego jfst doich sąsiad6\v sprzyj3~1ce roz,vijaniu intcn- • 
fVi·órshv.1 Ot'o'OCO\VO - \VilTZ)'lvnego południo· \Vir,yt.1 '" 7..okłndzie 26 marc.1 br. delegacji mię·- sy,vnych konmktÓ\'•' gospodarczych międz:y -. 
wn•\\~hndnicj Pnlski 1..dnby,va młody (istnie- d1.ynar«lovn,~j ua~~nic-;„1cei ,„ 7-organiiot\''1• Polską, Ukrainą, Białorusi:, i Rosjl). ..... 
jący nicspdnn osiem micsię<:y) Z.1klad Prz<>- nym prZl'd ODR w floguchwale kursie "Prr· Wyroi.amy nadzieję, ie w ten sposób za· ~ 
tw6r'U\va Q,._,OCń,,-n-W:trly'''n<?go „ORZECI l" \Viltne ro1ntci\\'0 i ~o ekonomiczne: aspekty•'. ,,•iąi"ni? kont.,kty ' '" nierlt"l{'ki~j rr7ysiłośri 
w Kolbus7.0\1,1cj. ,,.., Kolbuszo,,·cj byli przcdslJ\vicielc Ro!'ji, 7.80\\'0CU~J cornz \vieksz11 \;;spółpracą gospo-

Opróct 1.dobytych mc'()a!i na largach wo Ukrainy, Białorusi, Ulwy i Stanów ZjcdnOC'lO- darcz4, J.Właszo,1 z partnerami ze WS<hodu, 
Lwówic i Pr7.cmyślu świadCJ,1cych o ~1kości nych. Grupie przewodnit>.yl dr Donald na cost.iwia ZJ'OW ""ORZECH". 
pll)Cluktów 1 ur,naniu w kręg."h producentów EW ANS z Uniwcrsytclu w Pen.-ylwrutii. Po 
I h•ndlowców, wklad zy<kujt; COr.17. wlększc obejrzeniu hal produkcyjnych ZPOW H 
u.manie wśród specjalistów polskicl\ i zagra· "ORZEC! r' odbyło się spotkanie. na klór~m 

~ 

N• J'lnc11, pr..ed znkladc111. Fol. Z CZACI /OR 

Wspomnienie ... 
W dniu 24 marca 1997 w poniedziałek 

Wielkiego Tygodnin zmarło nagle podczas 
porannej mszy święlcj w Kokic!Q Parnfial· 
nym '"' Mniurach '"'i~lolctnia nnucz:ycielka 
Karolina Pofi\ńska. 

Trudno pisa~ o kim~ \V e7..-.1sic prze
szłym jcieli p.1mięt.lmy Go pełnego 'l,yda, 
u.5micchu ł fC'li!li odchodzi rak nngl~ i nie
spodz.iC\\'11nlc. jeśli ,.,.. v.'yminrze ludzkim 
wydaje się, ie powinien iy~ ponieważ musi 
pomngoc nojblit.;zym. 

Karolino l'ata1\ska /. domu Cnie•·:ck 
urodzi Io się 30 stycznia ł932 w Ku pnie. 
l>iieciń•lwo ja.k dl• jej calcso pokolenia 
było trudne. W kampanii wr1.~11iowej 1939 
roku straciła ojca. Wychowywała J~ i ro· 
dzelishvo m;:uka. 

Pa 'vojnic rozpocr.ęłil n41ukę '"' kolbu
SZO\vskim liceum. \Al 1951 roku zd.1ln ~g1.a
min dorr1„1lości, ukończy\v~r.y có,vnocz:c..-śnie 
kurs pcdogogiczny. W t)'m sam)'"' roku 
zwraca się do Wyd7.ia1u O~wiaty w Kolbu· 
~owej z podaniem o skicro\\•nic jej do pra
ty '"'si.kole podsta\\'O\VCf \\'C \'I/si; Mt1z.ury, 
MtchO\Yiec lub No\\lci \!\'si. Otr7.ymuje na
kaz pracy dn Szkoly Podstawowej w Mar.u· 
rach„ 

Pr4lCę f07.poa,yna l \\"TZCŚnio 1951 
roku. Z t~ szkolą 1.\'Jii!:i:e Si\.' na za\vs1,c. Dr
dzie todln Niej pier\\ISZD i ostnlnia placó\v
k;;s~ W Mazurach wychodzi Zil n1ą;. i 1.„akla
da rodzi.ni;. Bu. rcs7.ty \vrD.sta \Y t.1 \'łlc~. 

W Szkole Podstawowej pracuje nn 
peln)1m etacie do moment-u prz.cjScia nil 
cmcryhuę w dniu 31 grudnio 1981 roku. 

Pótnioj do 198i pracuje w niepelnym W)'-
ntiar-r.~ etatu. 

Ucząc. snmn uzupelnia ~\vojc \Vy
k$z:łałcenic. Kończy Studium Nauczyciel
skie w R2es1.owie, $7.Creg kur.tow dokszlal· 
c:'lj;)cyeh or:i1. 'vy:i.sz~ !'tudin 7.<l\„·odo\Y~ \V 

zakresie grografii. Jeszcze ni'> 1rzy Jatn przed 
prlejściem nn emeryturę ukończ)'łi\ .studium 
nauc:1,ania pocżqtko\"'l!'go. 

Zn swoją procę otrzymuje wyró>.nie· 
nin i nagrody. jednak, ~k z.tl\\'SZO sama pod
krdlała najw;iżnicjSZiJ dlll Niej byl11 occnn 
'""YPO\\'iadnna po lata.eh przez ucr.nió"''· 
Uczyło pode>.s swo1c1 p racy chyba WS7.Y'l· 
kich przedmiulów, jednak najukochań<zym 
byla geografia. 

Nikt, ktQ mini sposobność byc jej 
uc1nicm nic z:ipom1'i jej lekcji. 7,a.\Y$"L.c przy~ 
gotowonn, uśmiechnięt:., \\')'milt;ającn ttll!' 
spra,vicdli,'lfa '''ocenie ucinió'"· Na całe ży· 
cie ucznio,V'le 7;ap,1n1iętali Jej '"'YPO'\·ied;r.i 
na tcn1nt przyrody i ~'"iata, \vspaniale pr1.y
got0\1Jonc przez l'innią K\lrolinę \vycicczki. 
Byin \vychov1.1,'lfcą umicjęt-nic i z t;:iklem 
kszta1~uji)C)rm charaktery $\VOich \'l)'Cho
\-\1nnkÓ\\'. Niezmiernie dużo Jej za\"'dr.it;cLJ 
kilko pokoleń mnzurskich dzieci. 

Ang~1;i;tnvtiła się '"' dzii.'ll;ilno§ł ~p~ 
łcczn;i. 7„1\o,.'SZC 1:ycz1hva, skłonnn do poma· 
cy innym. Do ostatniej t:h\\ti.li \\1chodzi1a ,.., 
sklad Zespołu S)'flOdalncgo i grupy charr· 
tnty\vnc; pr7.y par~fii \'/ M;izurnch. 

W Wielką Srod~. 26.03.1997 roku w 
kościele \V Ma1.ur.a.c:h, obok rodziny zebraU 
się Jej prt.)'jacielc, koleżanki I kolcd1.y z 

Śp. Karti/i11a POT AŃ SKA 

prc\Cy. jej \o,.iychowankO\\'ic, miodzie?. ze 
~z.koty oraz społecznośt \Vl~jskn 01by poże
ł)lhtć r„1oią Karołinę. 

Księż.tl \\'C \\'Zrusza;ących sło\vach 
przypomnioli posiać Zmarlej, p<1dkreślaje<, 
ie wolą rano flag• bvlo powołani'' )ej do 
\\'i~czno§ci '" lym \o.Jłaśnic c1"'1s-ic i \\' tym 
g\viętym miejscp. 

Pn Mszy Swiętcj Ten szlachotny czlo-
\Viek i \\'Sptlnialy pedagog n:i Y.Ol\\'SZc i:op<>
c1 ... 1I na m~1zurskin1 cmenlilrzu„ 

Andrzej JAGODZIŃSKI 
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KOLBUSZOWA miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliż
szej okolicy w op.>rciu o ar. 4 ust. I pkt4 
usta,vy, 

- pro,vadzcnie kontroli przestrzegania wa· 
runków sprzcd:ity, pod:i\\'ilniil i spoZy
\Vania nfłpojó\'t' alkoholo,Yych, 

• podejmowanie działań zmierwjących do 
poddania się leczeniu odwykowemu 
osób w.<1leźnionych od alkoholu, 

• współpraca z Mfojsko-Gminnym Ośrod
kiem Pomocy Społecl<nej, Miejsko-Gmin-
"~ ;orndnią Odwykową, dyrekcjami 
S7..koł podsta\\10\vych i średnich oraz Po
liej~ w zakr~slc ud2i~IMia pomocy oso-
bą uzale:inionym i i.eh rodzinom jak rÓ\\'
nież eduko\vanie !t-polecz.no~ci lokalnej, 
dzieci i mlodzicży no temat sposobów za-
pobiegania zagrożeniom alkohoło\YfDl. 

Podczas scsjj, 26 marc01, Rada tvliejska 
Z<'\ti.'lierdziła regulamin pracy Gminnej Komi
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wyd1 w Kolbuszowej 

I. WskładgminncjKomisjiRo7,wiązywania z sesji Rady Miejskiej 
Problemów Alkol\olowych w Kolbuszo-
wcj wchod1,ą: Kolbuszowa, 26 marca br. 

· "Batory Franciszek - prze\\", Kon1isji Marcowa ~j(I '" Ko1buszo,vcj 7.domi-
- Serafin Zofia, z-ca prz.ew. nownno byla dyskusj~ nnd budietem MiG. 
- Mikołajczyk Eli bicta, z·ca prZC\oJ.- Pr:tA?\\IOdnie-1.ąca f<omis1·i Qś,viato'''ei· Janina 

czlonkQ\Y"ic 5 -• G ito <>Ożyła wniosek o przyznanie 63 tys. zł 
2. minna Komisja Rozwiązywania Probie- na budowę szkoly w Nowej Wsi. Zapropo-

mów All«>holowych w Kolbuszowej dzia- nowa la, aby nn ten cel przeznaczyć następu-
In w dwóch grupach: jącc środki: 

I. Terapeu~yczna- orzekająca Serafin Zofiai a) z Dz. 711 paragraf 72 (tj. rokułty\Vnc;·a 
- prZC\Y, • k ' ci:lonkowie: wysyp1s a smieci) kwotę 20 OOO zł; 

- Batory FrMciszek, b) z Dz. 50 paragraf 36 (tj. budowa par-
- Lenart Aniela, kingu w Przedborzu) kwotę 15 OOO zł; 
- Zygmunt Ryszard, c) z Dz. 40 paragraf36 (tj. rolnictwo) kwo-
- Mierzejewska Krystyna, ty 5 OOO d: 
- Skowroński Zbigniew, d) z Dz. 79 parairraf 72 (tj. rozbudowy 

Il. P"?~Jaktyczna - o§wintowo Mikołajczyk. Szkoły Podstawowej w Wcryni) kwoty 
Elzb1eta, pr?:ew. 10 OOO zł; 

członkowie: c) z Dz. 97 parairraf 81 (tj. rezerwy ogól-
- Ko-1.akiewicz Maria nc i celowe) kwoty 13 OOO zł 
- Plis Anna, Propo7,ycja ta spotkala się ze sprzed-
- Stagrao'.yński Witold, wem wielu osób. Burmistrz podkr~lal po-
- Markusic\vicz Krystyna, tr1.ebę gospodarności i njerozdrabnianin 
- Krogulec Maria, środkó'v finanso\vych na \lr'ielc małych inwe-
- Chmielowiec Heleno. stycji, które nie będą skończone w tym roku. 

3. Gminnn Komisja Roz\viąZ}"vania Probie- Przc\v. Komisji FinanSO\Ve J. Wiącek \Yyjil-
mów Alkoholo,vych \\' Kolbuszo\vej roz- śniał1 że na posiedzeniu różnych komisji dys
pat-ruja spra,vy nn posiedzeniach \Y trzy~ kutO\vano nad tą spra,vą i poszczególne ko„ 
osobo,vych składach. misje odrzuciły \Yniooek pri.cznacr.enia środ-

4. Wydatki związane z działalnościa Gmin- ków na budowę tej szkoły czy no budowę sal 
ncj Kontisji ROZ\'łiQZY"-'ania Probiemó'"' gimnastycznych. Nic pr.r.eczy1, że 'varwlki \V 

Alkoholowych w Kolbuszowej pochodzą Nowej Wsi są ciężkie, ale 1.aproponowane 63 
1.e środków: tys. zl nie wystarczą nawet na budowę i zro-

• fundu~iy M!Wl.J'ie,iony'h w bY.:liecle bienie stropu, a wtedy ~ą niszcz<ć mury. 
gminy, Kurator nic dołoży do in\Vl>Stycjl cii)gnących 

„ oplnt z.a 7..C?.\Volenia nu sprzedaż napojóv.i się przez lata. Poszczególni radni obur1„11i 
aJkohoło\vych. się, ie chce się uszczuplać i tak skromne 
Budżet Gminnej Komisji Rozwiqzywa· kwoty nn rolnictwo, budowę szkoły w We-

nia Problemów Alkoholowych na 1997 rok: ryni czy budowę bardzo potrzebnego parkin· 
I. Dochody-10.000 1J. gu w Przedborzu. 

li. Wydatki - IO.OOO zL Wypowic'<lzlala się takie zdesperow.i-
5. Zadania Komisji: na prledstawidelkn Nowej Wsi, która odczy· 

Komisja po,Yinna by~ (:ii.lłcm opinają- t-ała hst Ot\varty mieszkańCÓ\\I \\•ioski do 
cym inicjuj~cym i nadzorującym wykonanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolbu· 
gminnego programu. W szczególności do jej szowej, przypomniała obietnice czynione 
1.adań należy: pnez tę Radę, że szkoła będzie ukończona 

- współpraca 7, pełnomocnikiem burmi- w roku 2000. Podkreślała, że jest to inwesty· 
strza przy konstruo\vaniu projektu gmin„ et' ju~ r~tpoczętil, a tyn1cz.l1sem przcznaC:7A.1 
nego programu, się p1c.n1ądzc: na dokumentację \"/ innych 

4 opiniowanie decy-iji o cofaniu z.ez\voleń miejsco,Yościach. Pełną dramatyzmu \vypo--
w przypadku narus?,ania zakazu sprze- wicdt zakoi\czylo retoryczne pytanle: dla-

O:lkowltc kllieiień '9) 
Przewodniczący Rady przypomnial,u 

inwestycja ta była rozpoczęta pttez tę.R.ldf 
w 1995 roku i Rada musi albo zawiesić tę ba· 
dowę na określony c7.as podając uiasadnio-
nie, albo ją kontynuować, bo społeczeństw• 
\'1"Si 1..nanga?.O\\lało ~ię \V prace. LudziesąTQ;t_. 
gorycze.ni, bo była umO\oJ,i, że nic dosta)ł 
indnych pienięd~y nn inne rmczy tylko n1 
szkołę, tymczasem r<>alizowana jest tyllcq 
piCT\\'S~1- c'lęść UffiO\vy. 

„ Wniosek o wprowadzenie tej in~ 
cp w 1997 roku kosztem uszczupleni• wcu-
śniej wymienionych dziolów (prop. ). Sił!>) 
nic zz.skał '"' głoso\vnniu aprobatyradnvch. 

uudżet MiG na 1997 r: 
26 maren br. Radn Miejska w Kolbu.-

wcj uchwaliła bud.iot Miasrai Gminy na rol: 
1997. Za przyjęciem budżetu glosowało 19 
osób, 3 byly przeciw i 3 się wstrzymały. 

Dochody oraz przychody (nadwyil<ai 
Int ubiegłych oraz kredyt BOS zgodnie~= 
\vartą urno''-'')) budżetu MiG Ko1buS7.0\\'.t w 
roku 1997 mają przynieść 19.850.537zŁ Tyle 
tez będą wynosić wydatki, których podzi.11 
jest nostępuj~cy: 
1) rolnictwo 647.000,· 
2) lefoictwo 6.(l00,-
3) transport 315.000,· (w tym utrzymani• 

dróg publicznych 160.000) 
4) łączność 15.000,-
5) gospodarka komunalna -l.683.000,· (w 

tym oczy>Zczanic miast 60.000,-, 'Ziel<ń w 
mie§cie 40.000,- - Cl'iwietlcnic ulic l<lll.IXXI) 

6) gospodarkn n1icszkanio ,va oraz nienuł~ 
rialne usługi komunalne 6.lZ.500,· (w tym 
ochotnicze straże pożarne 90.000,·) 

7l oświara i wychowanie 8.462.050,· (w tym 
Sokoly podstawowe 6.550.859,· (przt!d· 
szkoła 1.250.000,-) 

8) ku!tura i sztuka (w tym bibliot<):l 
300.000,·ośrodki kultury 250.JOO,-) 

9) ochronn zdrowia 40.000,- (w tym prze. 
ci,vdziałanic ~lkoholizmo\\'i 10.000,·) 

10) opieka społeczna 2.Jn.103,-
J l) kul tum fizyczna I sport 280.000„ 
12) różna dziolalnośł 136.000.· 
13) administracja państ\vo\„'łl i s.amorządo\\o 

L.544.502,-
14) dotocje na finanso'''anic zadań gos~ 

czych 175.000,- (jest to doracja dla Prud· 
siębiorstwa Gospoda rki Komunalnej 
i Mieszkaniowej na dopl.1ty do ogn.ewa· 
ni• mieszkań komunalnych) 

15) rozliczenia rożne 23.081 ,• (s~ to rezerw)' 
ogólne i cclowc) 

Ogółem wyd•tki wynosz~: 1985-0 537'1 

Zakaz uprawy 
mal<u i konopi 

Gmina Kolbuszowa otrzymała od 
Urzędu Wojewódzkiego z Rzeszowa ze-
zwolenie na uprawę 8 ha maku i konopii 
w l997r. 

daży alkoholu nieJctnim i nietrzef\vyL11 czego my musimy rozumicł innych, a nikt 
lub 1.akłócania porządku publicznego \V nie chce zrozumieć nn.~? Cx-J 

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ponieważ nie ma chętnej jednostki 
uprawnionej do kontrakłncji tych ros1tn 
Urząd MiG nie może wydać stosownegQ 
zezwo1enin na upro:l\vę. W Z\vlązku z fym 
na terenie g111iny obowiązuje calkowity 
zakaz uprawy ma ku i konopi w 1997r. 
Nielegalne uprawy będą karane. 
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NIWISKA 

z sesji Rady Gmil\Y 
Pcdcżasostatniejsc>sji, która odbyła się 25 

marca br. Rada Gminy w Niwiskach zdecydo-
Walil o podniesieniu cen "'ody. Od 1 k\"Jictnia 
bt. woda dostal'C'ama 1. ujęć wlasnyd1 gminy 
kOS1.łO\\tllĆ ~~: 
1) O.SO zl zo 1 m szdcienny dla gospodarstw 

domowych 
2) 1,30 21za1 m sześcienny dln gospodarstw 

innych, niź gospodarst\va domO\VC 
Pl)djfto tak;.e decyzj~ o sprzedaży w for· 

mie prterargu nieruchomości (pow. 0,47 ha) 
mienili komunalnego położonego''' LesZC"J'"1ch. 
oznaczonego numerami; 108, 109, 112- Uzyska· 
ne zo sprz.ed•iY środki pr1.ez1mczonq no pra-
cezwiąż.lnc z budo\Ył) gazociągu \Y Leszcz.ich. 
Równoo.eśnie podjęto uchwalę o przystąpie
nfu do inwestycji "Budowa wodociągu w Le-
~ch'',a nadzór nad 'vykonanit.'ft'l tejuch\va· 
ly powicr7.ono Komisji Rozwoju Spolcczno-
G9spo<lorczego, Gospodarki Finansowej, R1.e-
mioś!J i Uslug. 

NaSl~'Pn~ uchwalą bytn dccyz~1 o sprz.,. 
dniyw formie przetargu nieruchomości (pO\\'. 
0))1 ha) mienia komunalnego poJo;.oncgo w 
Pr1.rl!'ku oznac:wnego numerem dzialki 78..~/ 
;i;z prze7.n.1czcniem, w ton sposób uzyskanych 
środkó\v, na c~lc Z\Vii}znnc 7. działalnością 
Szkoły Poosta1<owej w Przyłęku. 

Wprowadzono poprawki do Uchwaly z 
9 lipca 1993 roku z póZniejszyn1i zmia1,ami, 
datya..1ccj okr<S1cni.i zasad U$ytuowania punk-
IOw sprz<daiy napojów alkoholowych na te-
renie Gminy Ni\\•jska. Do uch,vaJy doł.]C7.ono 
warunki sprz.cdaiy tych nnpojó'"' 
al wydzielone stoisko s1>riedaży 
b) U:i•volcnie musi być \vaine i '''Y''·ieszonc 

-v.• 'vidocznym miejscu u• sklepie 
•)zabrania się prowadzenia reklamy sprze-
daży oa1l<ljów alkoholowych w !J>kalu i 
obok lokalu 

dl nie moins podawać alkoholu małoletnim, 
riietrzef.wym oraz na kredyt lub pod za-
staw 

•) po!iadanie zaświadczenia z Sancp.idu, że 
Jolral odpowiada warunkom epidemiolo-
gicznym 

O alkohol, który jest na wynos nic może być 
spożywany w sklepie i najbli7.s7,ym jego 
Sl\Siedztwie 

gl alkohol, klóry jest spożywa ny w micjseu 
sprzedaży (gastronomia) nic może być 
spn.cdawany na wynos 

lkhwala wchodzi w życie z dniem ogło
szeni.i. f•ko uiląc7.nik do uchwały dolączono 
"'Cminny progt:im profilaktyki j roz\viązywa· 
nfa probłcmó\'I alkohofo\vych''. 

olliusrowa H1 w1s\1 Ran lio w · Siary Ozlko•i~c a 
Gminny Program 

Profilaktyki 
i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
AJkohoJiz m - jesl to zjavvisko społeczne, 

które sttno,vi jedno z najptJ\vaźniejszych 1;ap 
żeń zdrowotnych i społecznych. 

W celu 1,.mnicjszenia ro1.minrÓ\\I' jak rólv
nicż dotkłh\•ości szkód \vynikających i nad u· 
ży,Yania alkoholu Rada Gminy \Y Nhviskac-h 
przyjmuje do reali1,acji na 1997 rok następują· 
cy Gminny Progrllm dz:ialllllia ,.., 1.akresie pro
filaktyki i rozwl~zywnnia problemów alkoho· 
IO\'JV(h: 

1. bąienie do minim-3lizacji ilości punktó'v 
sprzedaży nopojów alkoholowych. 

2. Cofanie zez,volcń \V przypadkach nieprze· 
str1.egania 7„tis.id obrotu napoj.imi alkoho
lowymi a zwłaszcza sprzed•ży olkoholu 
osobom nieletnim i nietrzel;'''Ynt. 

3. Wydanie zez,vole.ń na sprzed.ni. napojóvł 
al.koholovtych na cza.s nie d1uż~Z)! niżokre· 
ślony '" ustawie jako minin1alny (dw*' i 
cztery lata). 

4. Przestrzeganie i kontroło\vruiie spriedaiy, 
pocł.1\Vilnia napojóvv alkoholO\\•ych osoOOm 
nic.letnim. 

5. Elimino\v,inie nieleg:tlnc-go łm.ndlu napoja· 
mi olkoholowymi i prt.ypadków lomnnia 
przcpiSÓ\V USh.'l\\'Y o \V)'ChO\'laniu \V trze-
f\v~d i prit.'Ci\\•d:d:iłaniu alkoholi1.mo\vi 
poprwz systematyczną kontrolę punktów 
>'j)rlcdn<y. 

6. Pro,vadzcnie \VSpólnie z Organizacjami 
Spolccrnymi i Kościolcm oraz instytucjomi 
OŚ\\iato\vymi i kulturalnymi atkcji UŚ\vindn~ 
mia~1ccj maj.1cej n.i celu prt.ed\vdziałanie 
alkoholizmo\vi. 

i. Pro\...,ad7.enie dział.iJno§ci c,~\Vi!ll'O\VCi '" 
szkołach poprl.Z pogad•nki, filmy, dysku· 
sje o temotyre alkoholowej, propagandowa-
nie trzei""ego stylu iyci:i. 

S. Popier.inic d1iałalności rozry\\'ko\ve1 arty
stycznei sporto,vej i innej która kS7-tlłtov.·a~ 
laby normy obyczajowe oraz styl życia zg<>-
dnie z duchem trzef\vOO:d. 

9. Współpr(l.Ca z Policj~ \V celu 7.\viększenia 
skutecznoki interwencji \vobec 1.achoh1a~ 
osób znojdujących się pod wpływem •lko-
holu. 

Rada podk'l• uchwalę w sprawie suz~ 
góło\vych zasad pr.lyzna\vania odpłatnOOd za ._.. 
usługi opieku~ci.e, cz~ciowe lub c.'lkowite 1""111 
1.\\1olnienie od opłat, trybu ich pobierania i 7..a· -. 
sad Z\vrotu ?A udzielone świadC"',l)!'ni\1. Ili 

Usługi opiekuńo.e p„yslug•R nlcodplat- • 
nic osobom I rodzinom, których docllód nie • 
przekracza kryterium dochodowego o~reślo- -. 
n~O\Y' 3rt. 4 ust. 1z.d1~ia29 listopada 1990r.o .... 
pomocy spoleczncj. ,_ 

Komu przysługują usługi 
opiekuńcze 

(wyciąg z uchwały) 
§1 

Usługi opiekuńcze przysługuj~ również 
osobom i rodzinom nie spclniającym kryterium 
dochodowego określonego w 4 usL I pod wa-
runkiem ich 1;wrotu na u.sadach określonych'~ 
tabeli · stano,„iącej załącznik Nr 1 do ninie~-iej 
uchw.iły. 

§2 
1. Ustaln sięsta"•kę god.zino"\lą śvliadczo.. 

nych usług przez opiekunki dom•;>\\'e \\' \\!fSO" 

ko§ci wynikającej 7. kalkulacji stawki goozino-
\!łl?j usług 1..at\vierdzonych przez Zar1...1d G.mi· 
ny. 

2. Ustoin się stawkę micsięczn~ ~wiodcre
nia usług \v formie pomocy $:1sied,.kich · \Y l.."\VO-
cie 60,00 zł brutto. 

§3 
W sytuatj.ich wyj~tkowych, losowych kie· 

ro\vnik GOPS może Z\\'Olnić całkohricic lub czę
śdo,vo osoby i rodziny \\rymicnione \V 2 od od· 
platno§ci za usługi. 

Za \\'Y~llkO\\'e i łoSO\Vesytuac;e U\Vlłża si~, 
śmierć, klęskę żywiołową. 

§4 
!. Odplatnośćo której mowa w to beli okre-

~lonej \\' 2, osoba upr•nvnionn \vpłnca do kasy 
Ur.tędu Gminy do dnia 15'-go k.1idi•go mi('Si<)· 
Cll, 

2. Nie\vpl;1conc nnleżnoścl okTeślone \V 

ust. I będą podlegać§ciąganiu w irybie przepi-
SÓ\O.' o postępo\va.niu egzekucyjnym '"admini
stracji. 

§S 
Wykonanie uch\vały po\vierl(I się Zl17.ą

do\vl Cmi1ly '"' Nhviskach. 

Budżet Gminy Niwiska 
na 1997 rok 

(x) 

Na terenie gminy U$)'tuowanych jest 15 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
powyltj 18%. Do tej pory, zgodnie z ustawą, 
nie były pobierane opiaty koncesyjne, dlatego Sesja Rady Gminy Niwiska 25 mare• br. 
istniało \Yiele małych punktÓ\\! sprzed;iży. z.ihvic.rdz:iła bud7.et gntiny. 
Rada Gminy zdecydowała, ie nie będ7.ie okre- W 1997 roku dochody bud!etu wyniosą 
ślać ani liC'lby l)'Ch punktów, ani solectw, gdzie 4 3i7 905,00 7.1, z cJ<ego na W)'datki inwcstycyj-
mialyby się 7,tlaleźć te punkty, wychod7.ąc z nc przeznacza się 797 563,00 zł„ na wydatki na 
zalożenioJ, że sytuatja sama się \vyklaruje, gdy 1Aidnnii.l bieżące 3 529 251,00 tł., 
zostaną ,„rprO\Vadzonc opla~;'. a re-..tenvę ogólną ust.-lla się nil 31 091,00 11. 

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze 
% Kryterium 
dochodowego 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu uslugi w proceniach 
Osoba samo1nie Osoba.samotnie Osoby \'ł rodzinie 
gospodarująca gospodarująca 

nie posiadająca rodziny posiadająca rodzina 
101-150 3 5 
t50·200 s 10 
201-300 10 15 

powyieJ 300 20 30 
Kalkulacja s1awkl godzinowej za uslugi opiekuńcte na 1997t, 
GOPS Niwiska planufe na rok 1997 zatrudnienie 1 opiekunki domowei. 
1 etat przeciętnie 450 zJ x 12 m·cy • 5.400.00 zl 
ZUS +FP 48% • 2.592.00 zł 
zakł. fundusz świadczeń soeialnych 330.00 zl 
środki czystości 20,00 zl 

<azem 8.342.00 zł 

1C 
15 
2C 
SC 

170 godz. m·nie x 12 m·cy a 2040 god:iin roeinie 
::::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:._~~B~.34'.::2~.0:0~:2~0:4:0~=:_:4,~09:.'.z:l~za:.:l~g~o~d:zi:nę~p~ra~c~y~o~p:ie~k~u:nk~i~d~o:m~o:w~e~l~~~~~~~~~~~J ll 
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. --_ . Szczegółowy podzfol wydatków: 

C Rolnictwo 89 215,00 zl 
(w tym m.in. doplotn do reprodukcji zbóż, 

._ il tokie z:.iemniakó\\1; dopłatn do -zakup\t \'lapni'I 

E n.a, ... ozo,vego; dopłat" do opryskó,„ stonki zie
mniacz.1ncj; meliorncta; konser,vacjrc ro,v6 ,„•; 

Ili szkolcnierolnlk6v.1;rckultY'vacja ''Błonia-t '" Sie
._ dlanre) 
...._. L~nich'IO 925,00 zł 
1""111 Transport 105 600,00 d 

(w tym utrzymonie dróg publicznych 
gnti.nnych, \vynagrod1.eniedróżnika, z.ikup pa· 
li,oJa i c-Lęści do kosió'\rki) 
Gospodark• Komunalno 623 588,16 zł 
Gospochirka micszkaniCl\va oraz niemAłhninlnc 
usługi komun.ilne 61 000,00 zł, 
(z czego no Ochotnic1.cSt~*e Poitimc pr7.ezna· 
aono 46 000,00 zll 
O&'"'vh1t3 i ,„'Ytho,vanic 2 202 343,84 zl 
Kultura i Sztuka 87 234,00 d 

(z o.ego n.i bib!i.otoki - 40 000,00 ?J, a n• 
ośrodki kultury - 47 234.00 ?.!) 
Opieka Społect.n• 486 150,00 zł 
Kultura fizyczna i sport •IO 000,00 zł 
Administr<:!cj<t parish„'O\'ła i samorz~do,„·a · 

630 758,00 zł 
Re7.cnva budżetowa 31 091,00 zł 

Gminnv Ośrodek Kultury 
W Cn\innym Ośrodku Kułł\l_ry '" Nh„·i· 

skad1 \YZOO\Yil() S\VOjq dzi;.łalność kółko plil· 
styc:z.nc pro,vad.2onc prze-~ Agnieszkę Skib.i. 
Dzieci, nieodpłatnie, n1og-.-, brać udział '" zaję-
cioclt, odbywających się we §rody. Jedynym 
wymogiem je>t to, by każdy mfoł własne mole-
rioly potr•ebne do iaję~. 

Plano\v,ine są różne konkursy pltlStycz:ne, 
a preżenL1tja pracodbywoć się będzie w biblio-
tece. Na pocr.ątku dzieci uC'tyly się malown<' pl· 
$ankl i robić Ś\\·i.~tcczne dekor.1cje. 

Turniei szl<ół 
W sobotę, 12 kwietnia br. o godz. 9.00, w 

Gminnym O<rodku Kultury w Niwiskachodbę
dzie się r Cttip "Turnieju Szkól" z całej gminy. 
Będzie to drug• odytja turnieju. W ubioglym 
roku, mimożeodbył się-on po raz picr,„•szy, było 
duże zaintcr~.sovvanic ucr.nió,v, o Z\vydeshvo 
p17.ypodlo wtt'tiy młod•ie'i.y ze Szkoly POds111-
,„o,vej ,.,, Pr/.yJ~ku. 

W konkursie k.iida "" >gloszonyclt <?.kó! 
reprezenl'O'vnoa będzie pr1.ez pięciu ucznió,v, 
któriy musz~ się wykaz.1ć wiod1.q ogólną ze 
\vsiystkich pr;;,ed_miotó\v \V 7.Akrcsie programu 
naua„ani.i "'' szkole podst.'l\'VO\veJ, ~naj<>mością 
gcogt\lJii i historii ni'ljb1i;;„l:i7.f!j okolicyi n nast~p· 
nie spr•''"'nOŚcii) lizya.ną. '<V każdej konkuren· 
tji bj?dą brali udział wszyscy uc1,niowic otny-
mu~1c odpowiednią il~ punktów. Po wkoń· 
C'Zcniu ,„szystkich ctapó'"' i z.lia..e1:tiu punktó,„· 
okaże się któm szkoło wygrnln (s~ to z.iwody 
zespolo,vc). Dyrektor COK M:.łgor1...1hi TcHkik 
1..apc\vniri, le podobnie j;1k ,.,. ubiegłym roku, 
tl>r•z tak>.ebęd~ M:rakcyjnc nab'f()dy, bospon<o· 
rzy już zadekJaro,vJll S\VO~l pomoc. 
"Poeci i Pisarze Dzieciom" 

W piątek, 25 kwietnia br. o god1" 9.00 w 
Gminny ().,Tod ku -Kultury \V Nhviskach odbę~ 
dq si~ eliminacje środo\visko\'.rc konkursu rtoey· 
tll'Qrskiego pt. "Poeci i pisarze dzieciom"'. KQn~ 
kur.o len od lnt ci~1.y się dui.ą populamościi'} 
wśród dzieci szkół podstnwowych. Składa się z 
tr7.cch et-ap6,..,: 

I etap· climinac;e §rodo'"'l~ko,ve. n etap . 
t.!limin.itje rejono'v~, Hl etap · ~liminacje ,.-,.o~ 
\vódzkie. \V tym roku no,.,iością iesl to, że 
ucz,nio\vie m;i~l '"'1i;ks1 ... 1 s\vobodę '" doborze 
S\vojcg-o teperh.41ru i mogą '"Ybierać autoró\v 
'viersz.y recyto\\•anycll podc7..as konkursu, 

12 których nazwiska 7.no.yna~J się na litery A,B,C. 

łł I w I s k 1 lłani:o• s 1 a, r 

STARY 
DZIKOWIEC 

z sesji Rady Gminy 
Na podsta,vie ust;:nvy o \'.rychowaniu "' 

tr't.Cf\VOŚci i pr7;('C'i\\•dz.iałaniu nJkoholizmo,vl, 
Rada Gminy w Sinrym D1lkowcu podczas se-
sji 26 marca br. ustnli1:i, :i.c ni,'-1 terenie gminy 
będą cztery punkty sprzedaży napojów alko-
holowyclt po'Yyżej4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
phva) oraz czte.ry punkty gastronomiczne, 
gdzie będą te napoje poda wMe do Sp<Yiycia na 
n1iejscu. 

Określono takie minimalną odleglość 
miejsc sprzedaży alkoholu od \\1ejkia nn teren 
posesji, na których znajdu~1 się szkoły i placów· 
ki OŚ\„•iato,vo-,..,ycho,va\\•cze, obiekty i miejsce 
kultu rełib~jnego (kościoły, kaplice, onentane), 
obiekty służby zdrowia, obiel<ty użyteczności 
publicznej i urzl'<ly. ale także lustr.> wody ,„. 
Je,vu "'Maziarnin". Oc:UegłOOci te \\l}'OOS7Ą : 
St.>ry Dzikowiec -50 mb. 
Kopcie • 50 mb. 
Lipnica -50 mb. 
Spie - 300 mb. 
po1.ostałc miejsco\vości · 1 OO mb. 

Aby ubiega~ się o z.ez,volcnic na sprzc. 
daż nopojów alkoholowych trzcbn mieć pr-Looe 
\vszystkim opini\' miejscowej Rady Sołt'Ckiej, 
pozytywną opinię bezp()Srcdnich S'JSiadów 
oraz mapkę uw?.ględniaj~cą od leglość tego 
miejsca od punkt6\\' spr1.edaży użytecznoSci 
społt'C"1.ntj (\vymienionych \"'a.cl:nic.j). 

W przypadku ubiegania się o wydanie 
Z~\\10le:11ia na spr.t.eda;t napojó;v ;ilkoholo· 
vvych do spo:i,y\v,1nia ,.,. miejscu sprzedaży 
,trzeba mieć dodatkowo decyzję o odbiorze 
zakładu gaslTono-micznego 'vydanl! pr1,,ei Parl
stwowcgo Terenowego Inspektora S.nitam.:--
go. 

WniOSC'k o \vydanie Zf!"/.\volcnia na sprze· 
da:i. napojów alkoholowi•ch winien S?.czególo-
'vo o~teśłnć godziny sprzcdaiy i poch1,vanin 
napojów alkoholowych. 

7.ezwoleni.1 na spl'7,1.'daz nnpojów alkoho-
lov„ych \Vyda,vnne są na 2 latJ1• n dla 7Alkła· 
dó'v gastronomicznych na 4 Jata. 

Określono tak:i.e, i:i. alkohol moie być 
spr1..edi\\Yany ,.,,. sklepach bran7.o,vych, \V 
których dodatkowo prowad1.ona jest sprzooaż 
artykułó'v dclikateso,vych ,.., oryginalnych 
opakowaniach oraz pfacówkach i oddzielnym 
stoiskiem wyodrębnionym z glównej po-
'vicrzchni sklepo\vej. 

Rnda Cminy posttittO\"•U:i, l.c \\'Ójt upo· 
,..,rtżni odpo,o:iedni~ osoby do kontroli pla
cówek prowndz.1cych spr,.cdaż napojów alko-
holo,vych ,.., 7.nk:resie: 
a) przesLncgania usta'vy o 'vycho"''aniu \V 

trzcź\,10ści i przcchvdziałaniu alkoholi· 
zmo,vi 

b) vvarunkó'v pro,„·adzenia spr-1.edaźy napo· 

kWiecieó'91 
jów alkoholowych określonych pnn 
Radę Gntiny w Starym nzikowcu 

c) ustaloa.ych godzin sprz~daiy 
d) przestrzegania zaknzu rcklnmynapo)óW 

alkoholowych 
Osoby z tymi uprawnieniami będą,mo

gly występować do organów kontrolnych fiń. 
~twowej Inspekcji Mnndłowej cq Politji o 
sti.vicrdzenic- pr.1..ypadkó\v nie pr/.et·trzega:ma 
usla\"}'O \vycho\vaniu \\I trże:G,vo§cl i prieciw-
działania alkoholizmowi. 

Podcws tej samej ses:ji Rady Gminy po-
,.,.ołano Gminną Komisję Roz,viąZ)'\Yania f'ro.. 
b!emów Alkoholowych w skladzie: 
1) Krzysztof Klecha · pr1.ewodniczący 
2) Meleoa Tęc-.at - pelnomocnik gminy 
J) Aga~i Warunek 
4) Andrzej Przy("l.yna 
5) Józef Kopeć 
6) Maria Kopeć 
7) Smnislaw Wilayński 
8) Jan Serafin 
9) Władysław Szcz~h· 

Rada Gminy w Starym 0-1.ikown1 pod-
Cżt1s scsji ,.., dniu 26 milrc.1 'br. pO\\rołala ~ 
sje Konkursowe do pr?,eprowadżenia konkm· 
sów na stanowisko dyrektorów szkół w po-
s1.czcgólnych miejscowościach. 

S-zkołn Podst3lYO\VJ , ... Starym Oz.i· 
k(ł\V(U: 
• mgr Kn.ysztor KlechJ prze,vodnia.ąą 
przedst. Urzędu Gminy 
• Mario Cwajna sekret.trz przedst. Urz!'d• 
Gminy 
• mi,-r Jadwigo Trzpis pncdst. Kuratoriw:i 
Oś~.,,iaty 

• mgr Grzegorz Storerz przodst. Kurato> 
rium Oś\viaty 
• mgr Mn lina Puzi<> pr7.<!dst. Rady Pedago-
giclncj 
• mgr Barbara Drapala przodst. Rod)' l't-
dagogio.nej 
• Eugeniusz P11nek pr1..cdst. rodziCÓ\\' 
• Konstanty Hałat prze-dst. rodziców 
• mgr Irena ll!at przcdst. ZNP 

Szkoła Podsra'"'O\Vi\ ,.., Mccho;vcu: 
• mgr Krzysztof Klcchn przc\o,1odniaąq· 
przedst. Ur?.ędu Gminy 
• Jan S<!rnfin sekret.Ir?. priedst. Ur~• 
Gminy 
• mgr Jaclwiga Trzpis przcdst. Kuratońum 
Oświaty 
• mgr Grzegorz Stocerz przedst. Kurat1>-
ńun1 Ośt'łiaty 
• mgr Danuta Skiba pr.ocdst. Rady Pedag<>-
gio.nej 
• llogumiłaGul przo.'<lst. Rady i'edagogja· 
nej 
• 
• 

MalgorZ11ta Sn~iela pr-'Gd51, rlldlialw 
Rys1.,.rd J<udoj przcdst. rodziców 
Czesław Kubiś przcdst. ZNP 
Szkoła Podsla\VO\Va \V Li_pnicy: 

• mgr Krzysztof Kłedta przc,\fodnia.ąC)': 
przedst. Urzędu Gminy 
• Frnncis1.ck Ozga sekretarz; przedst. ~ 
du Gminy 
• mgr Jad\viga Trz·pis przcdst. Kuratońum 
Oświaty 
• mgr Grzegorz Stocerz przoost. Kura!J>-
rium Oś\'łiaty 
• Andr1.cj Szczęch pr-.<t"dst. Rady Pedago-
gicznej 
• Mnriil K~ioro'v~k;i pr1.t.tdst. Rady Pećł~ 
gogicznej 
• Stantslaw Trznadel pirzedsL rodzic6w 
• Elżbieto Pła>.a pr1.0<IS!. rOdziców 
• mh>r Wicslawa Jenioł~ przcdst. 7.Nl' 

Szkoła Podst.1wowo w Wiłcz.ej Woli 
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mgr Kn}'l<ttor Klech• przcwodnio,ący 
pnedst. Urzędu Gminy 
• Jan jaros7. sokretan. przcdst. UrLędu 
Gminy 

mgr Jadwigo Trzpls prr_edst. Kuratońum 
Oświ.lty 
• mgr Cn.cg.in Sto<en przcdst. Kurat<>-
rium 0.lwiaty 
• mgr Elibict• T~1 pr7.cdst. Rady Pcda-
gogkznej 
• mgr Elibicta Lubgan·Soltyska przodst. 
R.ldy l'ooagogiancj 
• Teres.1 Sc-1~h przcdst. rodziców 

Marek Poręb;;ki przcds.l. rodziców 
Grażyno Tokarz pr1.cdst. ZNP 
Pr.zcdszkolc Sa n\01'7.i)dO\YC \V Statym 

01.ikO\\'Cu: 
mgr Knysztor Klecho przewodniczący; 

pnedst. Ur7.ędu Gminy 
• Mari• Cw•jnA sekretom prlcd~t. Urzędu 
Gminy 
• mgr Jad'''•&~ Trzpis pr7..cdsl. Kuratoriunt 
Oświaty 
• mgr Grzq;on: Storerz przcdst. Kurat<>-
rium ()~wiaty 

Stanisław R=zut prudst. R.ldy Proago-
giczn<j 
• Mori.\ Rusin przcdst. Rady Pedai;ogicz· 
nej . Maria P1.1za pr1.t."Cłst. rodzic6\v 

O.rbara Nowak pr7.cdst. rodziców 
Tcres.1 Serafin prtedst. 

Budżet Gminy 
Stary Dzikowiec na rok 1997 

PodC1.asoslntnicjscsji, 26 m.a.rc01 br., Rada 
Gminy w Starym 0-1.ikowcu przyjęła budżet 
gminy na 1991 rok. Ustalono, że dochody bu-
dt.ctu gminy w tym roku wynios.} 5 2''"090> 7J. 
W %Wi4zlm z tym ustalono n i!.Stępu)łcc wyd at· 
ki: 
I) rołructwo 126 I OO zl 
?) leśnictwo~ 600 zl 
3l lran$p0<1 92 300 1J ( w tym m.in. utnyma-

nie dróg Jllllinnych} 
~)gospodarka komunalna 922 475 zł (w tym 

m.in. cś"'ictlonie ulic· 30 OOO zł, wydatki 
na finansowanie inwestycji jednostek bu-
dżetowych I zakl.>dów budiA.1owych • 760 
0007J) 

5) gospodarktl micszkanio,va i niematerialne 
uslugi koinunnlne 116400 zl(w tym Ochot· 
nicze Stra?.c poi.a me· 40 (IO() zl) 

6) oświat• i wychowanic 2 663 602 zł (w tym 
m.in. 57.koly podstawowe 2r87 102 zl, do-
woienie d1Jcd do szkól: • 3 OOO 1J, prt.ed· 
szltola • 160000 zl, przedszkola przy szk<>-
lacl1 podstawow)"ch • 79 500 zł, matcńaly i 
wyposoienie • 145 880 zl) 

7) lcultun i »tuka 52 OOO :r.I (kwota w calości 
pnnnaa.ona jest na biblioteki) 

8l opielc.ł społ<czN 478 684 7.ł (w tym m.in. 
na zasi1ki i pomoc w natur7A! - Jn 700 7J, 
"-iadacnia społcczne - 369 500 zł, tcreno-
wo cśrodki pomocy społcczntj - 61 760 zD 

9) kultur• fizyczna i sport 26 5()() zl 
IO) nY1J1a d1.Lilalno!t 6 100 :d 
Jl) administri'ltj.l p•u\St\i.'O\Ytl i s.imofZ}dO\va 

562 575 7.I 
12) różne ro7.lia.cnla 105 369 zl (jest IO rer.er-

wn celowa i ogólnn) 
Qgólem wydatki budictu ust•lono na 

5 ISS 705 1.t, oraz nadwyżkę budźetow~ w 
wysoka6ci 115 200 1J, któr~ pr7,cznocza się na 
splatę kredytów b.inkowych i ~plotę pożyczki. 

Z.planowano inwestycjo na 1997 rok: 

)(olbustO • I Hl w lt la · R 1n i i 0: w S l arr 0:1\o • le-c a 
a) odnowa drogi wojewódzkiej nr 360 (Lip- ny, którzy dl• z.ib.""Y zechcieli rozwiązał test, • 

nica • Dzikowiec) 50 OOO zl napcpS7,ą znojomoki~ r.agadnień wyka7.al się .... 
b) budowa ociyszczalni ścieków w Starym Sekretarz Gminy int. Jan Niemczyk uzysku- " 

Dzikowcu 30 OOO tl jąc 18 punktów (średni• pracowników to 13- -.
111 c) budowa kanaliz.ec;ji sanitarnej w Lipnicy 14 pktl. 

11s ooo z1 . • Konkurs 3 
dl ~·:,w.~ Domu SLrazaka w Spiach "Poeci i Pisarze Dzieciom" ;:: 
e) budowa lftli gimnutynncj w Starym 20 marca 1997r. w ~rodku Kultury w ~ 

Dzikowcu 59 OOO z! Rani2owie odbyła się XI cd ytja konkursu "P<>-
0 budowa sali gimnasLyc-znej w Wilnej eci i Pisal'1.e Ozcdom" • Literackie A ... 8 ... C.-

Woli 47 OOO zl Udzial wzięły dzi<'Ci ze szkól podstawowych 
g) budowa szkoly po<l!tawowej w Kopciach z Raniżowa, Stnniszcwskicgo i Mazurów. 

95 OOO 7.l W formie recytacji udziol wzięlo 36 dzie-
h) bu down szkoly i>0ds1.&wowej w Spiach ci, ·~ for~ic pio~cnki: I oso?~· w formie in· 

90 OOO zł sccn1zac11 - 2 teatrzyki: i Ron1;;.o,vn ze sztuką 

")budowa 11rzcd6zkoln w Mechowcu pt."Pcwna wiadomość"' J.Ch. Andersena pod 1 kierunkiem D.1nuty Niemczyk oraz ze Stani· 
. 30 OOO zl szewskiego ze sztuką pt. "Na straganie'"). 
J) budowa wododł\&11 Kopcie-Spie 6ricch\")' pod kierunkiem Mańi Sondej. 

40 OOO ~I • • • • Zwycięzcami w.;tall: katcgońirecytatji w 
k) rnodernt<•CJ• drogi M•ti•rn>a·Nart. I kat. wiekowej (kl.I-IV): 

18 600 zl . . . I miejsce - Edyta Potocka ze SP Mazury, 
I) budowa wod0<1ĄgU Wilcza Wola-Spte D miejsce. Paulino Chmiel ze SP Mazury, 

19 OOO z! . . . • m miejsce - Jmnna Kus ze SP Mazury. 
I) budowa gnzocu1gu Sp1e-W1laa Wola Komisja przy1.nala rćwnicl wyróżnienia 

15 OOO zl dla: r.uliny Selwy ze SP Raniżów, Agnieszki 
W sumie n• inwestycje w 1997 roku w Grochali ze SP Mazury i Marcina Potockiego 

gminie Stary 01.ikowicc prże!żnacza się 1 216 - ucinio kl. I z SI' Mazury. 
600 zł. W formie rccytncji w li kat. wiekowej 

(x) zwyciężyli: 

RANIŻOW 

KJlŚ<itl/ P"rofi::lny w Woli Ron~tj 

Olimpiada Wiedzy 
o Gminie 

W Gminnym ~rod ku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Rani~,owic31 stycznia,odbylasię 
IV edycj.i Olimpiady Wiedzy o Gminie. Pr7.y· 
stępujący do konkursu musieli wyk01.ać się 
znnjomo§cią lokalnych problemów, histońi 
gminy, J;l'Oł,'Ttifi i i kultury. Pe\vno ze wzglę-
du na stopień tn1dno§ci. udzial wzięlo tylko 
12 UC7.cstników, pontlnto i.A! no grody dla zwy-
cięzców byly atrakcyjne. Na 20 pytań test<>-
wych uloi.onych przez dyrektora COKSiR-u 
Stanislawn Samojedncgo, 13 prawidlowych 
odpowiedzi udzielili Karol Partyka i Tomasz 
Rumak. Spośród pracowników Urzędu Gmi-

I miejsce· Tomasz Kolano z Raniżowa, 
li miejsce· Bcrnnclctn Popek i. MC1zuró\\I,_ 

Lll miejsc~ - Kingn RuszkO\'t'Skn z Raniżo,va.. 
ora7. zostali wyró<nlcni następujący 
uczniowie: Bnrł0$4 Krudysz, Anełn Frącz, 
Lukas?. Czulyt, Monika Manscl, Marta 
Piórek, Mnrtn Cil. Malgor1..ita Chorzępa. 

W kategońi piosenki ~iko jedyna 7.apre-
zcnto,„1ała sir Ed)rta Potocka - uczennica kJ. 
IV z Mazurów. 

Zwycię>,cy oru wyróżnieni rcpre7.ento-
wać bfdł n•57J! gmin~ n• eliminacjach rejo-
nowych w Kolbuszowc~ W konkursie tym 
oceniane byly również pr.icc plastyczne, 
których wypłynęloogólcm 25. Technika prac 
byla dowolna. Do konkursu rcjonow•go jury 
zakwalillkowitl06 prac, których autor.uni byli: 
Elżbieta Wiącek, llcmadcta Popek, Joachim 
Popek. Joonno Stępień, Rafo! Kupiec • wszy· 
scy z Mazurów. 

Zwycię>.cy w w /w konkursie otrr.ymali 
nagrody omi. dyplomy ufundowane przez 
GOKSiR ,.., Roni7-0,vic. 

W sklod komisji occnia~1ccj uczestników 
wchodzili: 

1. Anna Kruk • Instruktor WOK w RzcsZ<>-
wie, 

l. Danuta Niemczyk • no uczycie! ze SP Ra· 
niŻÓ\V• 

3. MańaSondtj -nauczydel zcSPSt.lniszcw-
skic. 

4. Halina Adamczyk • nauczyciel ze SP Ma· 
zury 

;;. Jan T~1..i ·inspektor UC w Ranii.cmie 
6. Stanislaw S.1moj<'<iny ·dyrektor COKSiR 

Organiz.itorzy skladają serdeczne 
podziękowanin nauczyclclkom, które przygo-
towywaly dzieci do konkursu tj. Danucie 
Niemczyk z RnniŻO\Yi\1 rvlaril Sondej ze Stit
nisze\'łS}d<!go. l·lnlinic Adnmczyk, Bożenie 
Smolak, Danucie ropck, Lucynie Wiącek i Bar-
b.1rżc Potańsklcj ·Wo$ z Mazurów. 

Genowefa KRUOYSZ 

ciąg dol&:y na itronic 14 Il 



a Cmolaa • Kolbu.s:owł 
• ciqg dals.y •t strony 13 

C Z sesji 
;: Budżet Gminy Raniżów 
• na rok 1997 
Ili Podcz.u marcowej ""5ji Rada Gminy w 
~ Raniżowie uchwaliła budżet gminy na 1997 
" rok. 

W tym roku ogółem wydatki gminne 
szacuje się no 4 992 215 zł, w tym: 

l) rolnictwo 38 417 OOO zł 
2) transport (w tym utrzymanie dróg) 

l40000zl 
3) gospodarka komunalna 778 416 ;J 
4) strat po~arna 66 OOO zł • 
5) oświ nt,, i wychowanic 2 547 382 zł (w tym 

''-'ynagrodzcnio osobowe praco\vnikó\'J 2 
142 032 zll 

6) kultura i sztuka (biblioteki) 47 OOO zł 
?) przedszkola (3 pr7.cdszkolo w gminie) 

290 ooo 71 
8) opieka społea:n• 393 OOO zł 
9) kultura fizyczna i sport 130 OOO zł 

10) administri\Cj> r7.ądowa i samorządowa rn 
0007J 

W 1997 roku przeznacza się w budżecie 
l 057 OOO zl na inwestycje: 
a) drogi 140 OOO zl 
b) telefQni1J1cjo 20 OOO zl 
c) remizo OSP w Staniszcwskiem 15 OOO zł 
d) rozbudowa szkoły w Woli Raniżowskiej 

120000 zł 
c) ro1.budO\Yn szkoły 'v Maiutach 50 OOO zł 
O infrnstrukturn nnd znle,vem Mazillrnia 

80000zl 
g) wodociqgi 230 OOO zl 
h) gazociągi 2.;& OOO zł 
i) oczys1.c1.alnia ścieków 100 OOO zł 
j) rcclekrryfikatja 64 OOO zł 

Cz11 potrzebna Jest pomoc 
społeczna? 

W ubiegłym roku w gminie Raniżów 317 
rodzin skorzystało z pomocy opieki spolooi:-

Hl• i•k• Aołllio • Starr 

nej. Wydano na ten cel 288 378 tys. st zt Od 
poc1.ątku tego roku z 7.asilków okresowych 
skorzystało już 72 rodz.iny. Wypłaca się m. in. 
33 renty socjalne i 4 z.>siłki stale dla matek wy· 
chowujłcych d1Jcd specjalnej troski. 

Kierownik COPS Anna Nieduży zauwa-
ża, te po 1989 roku wyntnie zmieni! się prze. 
krój osób korzystajłcych z takiej pomocy. 
Wcześniej byli to przcw.iżnic ludzie starsi, 
którzy pozostawoli btt 5rodków do życia, te-
raz po zasil ki przychod•"I młodzi, najczęściej 
bezrobotni. Drugim częśtym powodem są dłu· 
gotrwalc choroby. Wiele jest sytuatji, ie do-
chód w rodzinie nic j<>st najmniejszy. ale gdy 
sprri\vdzi się rncunki, Jakie dan.a rod?.ina p1a
ci 7.A lcknrst\va, to okazuje się, ż~ rodzina nie 
n\a z czego i.yt. Sytuntj.1 starszych łudzi po· 
pra,,.iiłc1, sii: po wprowadzeniu rent rolniczych. 
Pani Kierownik mówi, że pomoc społeczna 
y,,;eJu ludziom jest koniccz.na, aby urnożłi\oJić 
im byto\vanic ,„, \varunkach odpo,\tiadająą·ch 
godn~ człowiek~. W widu rodzim1ch zda-
rzają się trudne sytuacje życiowe i dzięki po-
mocy społecznej mogą one przezwyciężyć te 
kłopoty. 

Dla kogo pomoc? 
Osoba lub rodzina ubiegaj.ie• się o po-

moc społeczną musi spełniać ustalone krytc-
ńum dochodowe, które wylicwne jestwedlug 
ustolonych 7.ll.sad, a także musi w;-stępow•ć 
chocioż jedno z następujących pricslnnek: 1. 
ubóstwo, 2. sieroctwo, 3. bezdomność, 4. po-
trzeb.' ochrony macicriyf1stw11, 5. bezrobocie, 
6. nicpcłnosprnv1no§t, 7. długotrwała choro
ba, 8. bcl.radno§ć w sprawach opiekuficzo • 
\YychO\Vll\\ICZych i pro,vadzenia gospodar
St\'„a domo,vcgo, 1.\Yłnszcza w rodz.inach nie
pclnospr.m'llych lub wielodzietnych, 9. alko-
holizm i nnrkomanfo, 10. trudności w pny· 
SIOSO\Yaniu do żyda po opuszczeniu i.akładu 
karnego, l l. klęski tywiołowc i ekologiczne. 

Kryterium dcxhodO\\'C w rodzinie usta· 
la sic lie1.4C: 
a). na osobe umolnie gospodarującą · 295 

zł. 
b). na pierwsz11 osobę w rodzinie · 268 zł. 

Z życia straŻ:y 
po.żarnych ... 

jcd nos tka Ratowniczo „ Gaśnicza Pań
st,vowej StTaży Pożarnej ,.„ Kolbuszo,„·ej in
formuje„ te w I k\vart3le br. na terenie ob. 
szaru chronionego po'vstało 34 zdarzenia: 

- pożary • 24, 
- miejscowe zagrożenia - 9. 
· falnywe alarmy · l. 

W stosunku do I kwartału ub. roku na-
stąpił '"'zrost potarów o 15, natomiast na
stąpił spadek miejscowych zagrożeń o 3. 
O Dnia 19.01.1997 r., powstał pożar mo· 
gazynu rarb drukarskich w Zakładzie Two· 
rzyw Sztucznych "PAKFOL" w Kolbuszo-
wej. W akcji gaszenia poiaru brało udział 4 
zastępy )tiC 1'$P i 5 sekcji OSP. 
O Dnia 6.01.1997 r., wc wczesnych godzi· 
nach rnnnych po,vsto1 pożar budynku n1ie
szkalncgo w miejscowości Mucina Staszó\Y· 
ka. Na skutek zatrucia ~micrć poniósł wla· 

ścidcl Stanisław M„ Int 44. W akcji brało 
udział: 2 zastępy )RG PSP i 3 sekcje OSP. 
O Dni• 21.02.1997 r., powstał pożar w su· 
szarni drcwn1 w miejsco""·ośd Poręby Dy
marskie. Spaleniu uległo drewno na boaze· 
ńę. W akcji brało udział 2 1,astęp)' JRG PSP 
i 3 Sekt.i<' OSP, w tym OSP Komorów i OSP 
Majdan Królewski z woj. tarnobrzeskiego. 
Dziękujemy za pomoc jednostkom w woj. 
tarnobrzeskiego. 
O Dnin I l.03.1997r„ w miejscowości 
Ostro\vy BaranO\YSkic na skutek 'vypaJania 
traw i gnlęzi, spolenlu uległo około 0,8 ha 
tra\v i poszycin lasu. Oiięki intcnvcncji stra
iy pożarnych ogień nic rozprzestrzeniał się 
nn kompleks losu poń.iwowego. W akcji 
brało udział: 2 z.istępy JRG PSP i 2 OSP. Lek· 
komyśln~ć właściciela mogla mieć nieobli· 
czalne starty. 

O iikowl1c kwiecietl '91 
c). na drugą i daJsze osoby w rodzini~ po-

wyżej l51at • 188 zl 
d). ns każdą osobę w rodzinie poniżej ló lat 

. 134 zł. 
Wartość dochodu odpowiadajpdódll' 

dowi miesięcznemu 7. l ha prwłi~ 
wynosi 134 zł. 

Uzyskane dochody liczone netto""' 
mogą przekrocz)'! wyliC7,onegokrytmumdo-
chodowegow rodzinie Wówczastopnym!l' 
się pomoc w wysok~i do kwoty stanowit 
ccj różnicę między kryteńum, a dochodtm 
netto jaki posindi) rodzinn. 

Rodzaje g,viadczcń 
1. ZMilck stały, wyrównnwc-q, któtyprZJ' 

sługuje osobom w wicku poprodukcyj-
nym o bardzo niskim dochodzle. Wyso-
kość tego 1J1sill<u ustalana jest według ar· 
tykułu 27, ole nie mnitj nil. Il z.l. 

2. Zasiłek stały w/wysokości 268 z.l,dlo 
matki z tytułu opieki nad dziedóemspe-
tjałn!') troski. 

3. Renta socj.'łna w W)'1'kości 268 zł. jest to 
świadczenie obhg•toryjne dla ""51>, ~ 
ma)ł I lub li grupę inw•lidzk4. • dtorabo 
zaczęła się przed 18 rokiem życia. 

4. Zasiłek okresowy pnyslugującyrodziuir. 
w którtj dochód netto co pm wda pmbł
C••' ustalone kryterium dochodowe, ale~ 
inne poważne pr%esłanki (\vymienlone 
wyżej ) uprowniające do korzystania t 
tego zasiłku. Fundu.szc gminy dcqduji, 
j.1k długo toki 1-"Silck będzie IV)'J'lacany. 
Minimalna wysokość tego zasilJcu to1J zl. 
Istniej~ jcszc-lc Msilki okresowe spetja~ 

nc, np. tz\v, ochrona madcrzyr\stwa. Pr7,ysfu· 
gujc on kobietom w ciąży (ostatnie dwa mfe. 
siącó) oraz matkom wychowującym dzi<rlo 
(pierwsze dwa mi<>Slące po urodzeniu}, jeśli 
~red ni dochód n.1 osobę nie przemc:u 2'5zł. 
W ttj sytuotji wyplaca się różnicę między Ił 
kwotą a dochodem na osobę (nie mote to byt 
więcej niż 268 zł) plus jednorazowy za>ilei. 
na kat.de dziecko urod.zonc podczas ostsblio-
go porodu w wysokości U9 zł. 

Wszystkie kwoty obo"i~ujł od l ..... 
ca br. 

O Dnia 12.03.1997., w godzinach rannych 
powstał pożar budynku mieszkalnego• 
miejscowości Cmolas. Podczas po7.nu 1"'" 
parzeniu uległ syn właściciela. IV akcji lin-
io udział: 2 1-astępy JRG PSP i l sekcja OSP 
O Dnia 25.03.1997 r., w godzinach lrie-
czomych powstał pożar budynku gospodar· 
czego w micjscow~ci Werynia. IV akcji bra· 
Io udzial; 2 zastępy )GR PSP i 1 sekcja aiP. 

Zwrncan1 y sir ponotunit z aptlan o 
zapr:tstanie iuypalnnia sucliych traw tt.G. 

łqknch i nic11:ytkaclr ora; zachowanie 
szcugólntj ostrofooJci pr:y spalani• 
śrnieci ; po:ostnaolci roślinnyc1r. 

kpt. mgr józeJ HALAT 
)RG PSP Kolbuszom 

14 L_....:...._ __ -========:==:============:::::==:::=::::::::::=::=:::::::::=======:=. 
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Klasa B Seniorów Grupa I 
I. J3.0~.1997r. godz. 1•1.00 

WL,lo Gliny Ml. • 1..7..S TuS7. N n rodowy 
lZS l.awnic• DromaderC~rz.1stó1< 
O!trovinjngodnlk • Zlotnlwinka 7.Jotniki 
TempoCmolos • 1..7.STrzdona 
SmoaAlnloi Mlelcc • Ol~kitni Slcdlnnk<l 

li. 20.Gł.1997. god1. 14.00 
Chroistów • Cliny M. 
Tusmw N. Micloc 
~ la\vnic.i 
Zlomiló Trzcś\ 
lZSTrui.an.> J•s<>dnik 
Si<dlanb Cmol.u 

nr. 27.o.t.1997r. godz 14.00 
Gliny M. • Chor>.dów 
Chroistów Tu5'Qw N. 
Cmolos Smoannka Mielce 
l..lwnko Złotniki 
Trtelń Tr1.ciann 
)ogodnik Siedlonka 

IV. 0J.OS.1997r, gndz.14.00 
7Jotniki • Cliny M. 
Chou.elów Chroistów 
I2STusz6w Nor. Cmolas 
Smoa1nlc.. Mieloc J•sodnik 
Tn.da~ U.\vniQ 
Siedlanb C"1mi Trzc>i\ 

V. Oł.05.1997r. god7.. 14.00 
Gliny ~t · Tr..ciana 
~ Złotniki 
Chorułów Tuszów N. 
)ogodnik Cmolos 
Tnc!ń Mick< 
IZSl.oW1'ico Sk-dlonko 

11.05.1997r. godz. 14.00 
Si<di.nko • Wisi,, Gliny Male 
Tndana Chrz.istów 
Złotniki Chor..clów 
Cmolas C1.<1mi Trzclń 
ł.łitJcc: ~'\,vnica 
l.7.STusr.ów N, • Jagodnik 

V1Jl.18.0S.1997r. godz. 14.00 
CllnyMnlc Smoc-„inka 
DmoudcrChrt.qst. Slcdlnnkn 
Chorzclów Tnclana 
Zlotnikl Tus7-ÓW N. 
L2Sł..i~·nka Cn>OIM 
CumiTr>.dń )ai;oclnik 

VIII 25.05.lmr. godr. 14.00 
CmoUs • Wisła Cliny Mole 
\!io!« Chroist6w 
SitdLudca Crom Chortclów 
T~n.3 Z. Złotniki 
Tuszów N. Trzclń 
)•godnik LZS !..1wnica 

IX Ol.06.1997r. godz.14.00 
Wlsb Gliny Mole • J•sodnlk 
Dron,ndcrChrząst. Crnolos 
Cl10r1.clów Mielec 
Zlotnicz.1nka Zlo!. Slcdlonkn 
Tru:brur Tuszów N. 
Lrwnic:i Trtclń 

X 08.06.1997 godt. 14.00 
Tnciń • Cllny Male 
)łgodnlk • Dromader Chrząstów 

Cmolas Crom Chortc16w 
Mielec Zlotnlki 
Sicdl•nka LZS Tncian• 
tA'vnicn Tusz.6\v N. 

xr 15.06.1997r. god•.14.00 
Gliny Male • !..iwnico 
ChrZ.)$tów T rzdń 
Grom Chor>.clów l•&odnik 
Zlotnicuinko ZloL Cmolas 
Trzdana Mielce 
LZS Tuszów N. Sicdlanka 
Klasa B Seniorów Grupa li 

I. 13.D-l.1997r. god1_ 14.00 
Weryni•nko Wer. l'l•nlalor Nicnad. 
Zorza Tncboś Ranltovia R.-iniżów 
Azalia 8. Królc•,,.k• • Podlcsiank<l Podlesic 
Pogoń Ili Leżajsk Atalio Wol;r Zorczyc-
ka 
Starom. St. Mi•sto LZS l~townio 
Z lol San Kury!. LZS Tornogórn 

n . 20.04.1997r. god>..14.00 
R;;:iniżó,v Wcrynin 
Nicnndówkn Kurylów ko 
Podlesic Trubo§ 
Wolo Z.rcz. Brz6'..i Kr. 
4tO\"Tli3 U!:;_,~k 

Tamogór• Storomicszc1. 
111. 27.04.1997r. god%. lł.00 

IVeryni• Pocllcsiank<l Podlesic 
R.1ni7.6w l~anlałor Nienndów· 
ko 
Storomics1..c:t. Kuryłówka 

Trzcboś Wola Zara. 
Brzoza Kr. lęlowni.i 
!.ciajsk Tomoi;óra 

IV 01.0~.tmr. godt. H.00 
A7Alio Wolo Zar. Werynia 
Podlcsionka Podl. Rnni7.6w 
Nicn:idó\\'ka St'1tomicsZC"l--
Kury16wka Lc;.ojsk 
lęto,„nia Tr1.cbo~ 
Tarnogóra llrzó1,1 Kr. 

V. 04.0S.1997r. godz. 14.00 
Weryni• LZS ~łowni> 
RaniZ6'v Az.ilin Wol;1 Zarcz:yc--
ko 
Podlesic Niennd6wka 
1.ci.;rjsk Storoml.,.1.a. 
Brz67,1 Kr. Kuryłówko 

Trzeboś • T•moi;ór• 
VI. 11.0S.1997r. godz. 14.00 

LZS T amog6rn Werynia 
LZS ~łownio R.>niżów 
Wola Zara Pt'ldl~łl' 

St•romicszcz. Br>.67.a Kr. 
Kurylówko Trlcboś 

Nicnadówk.l Pogoń ITI 
vn. 1s.os.1997r. godz n.oo 

Wcrynia Zlot S.in Kuryló•vkn 
Raniźó,v LZS Tnrnogóra 
Podlesic ł..ętQ\\lnla 

Wola Z.ire~. Nlcnodó''-'ka 
Trzcboś Stnromicscz. 
Brl:Ó7A Kr. WAljSk 

vm 2s.os.1997 godz. 14.00 
Staromicszcunlca • Werynia 

Zlot San Kurylówk• • Rani;,0vb 
Tarnogóra Podlesic 
lęlownio Wol;r Za1cz. 
Nienadówko Brz61.'1 Kr. 
Lefajsk Tncboś 

IX 01.o6.J997r. godz. 14.00 
Weryni.i Pogoń W Lcliijsk 
R.1ni7.6w Starom.Sb"' Miasto 
Podlcsi<t Kuryłówka 
Wola Za= Tamoi,'6"' 
Ł~oivnia Nie:nadówlrn 
T rl:ebool BrlÓ>A Kr. 

X 08.06.1997r. god>.. 14.00 
6rw1.1 Kr. • Wcrynin 
L.>żajsk Ranii>..ów 
Staromics1.cz. Podlesic 
l<urylówka Wolo Z.nez. 
Tarnogóra ~łowni~ 
T rl:cboś Nicn.>dówk.i 

XJ 15.06.1997r. godz. 14.00 
W erynio Tn;cbool 
Roni7.6w 61'7.ÓUI Kr. 
Podlesic • l.ciajsk 
Wola Zara.. • Staromiccz. 
lęlownia • Kuryló"ica 
Nicnad6wka • Tamogó"' 

Klasa C Seniorów Grupa I 
I. ~.OU997r. godt. H.00 

Straiok li Groch • Sokól li Malinic 
Kaskndn Kamionka LZS S.bich• 
Wnmat KsiQżnicc Wigor Trzęsó\'łka 
XXX Str,1io k Rzemień 
Skorpion Wylów Czami 11 Trzclń 
XXX • l'uszymko U Tusz. 

Il. 13.04.1997r. godz. 14.00 
Grochowe lb LZS IJ.1bicha 
Sokól Malinic li XXX 
T17~wk;i Kaskoda Komionka 
Strai.ik KslQiniet 
Trześń U XXX 
Tuszyma li Wyłów 

UJ. 20.04.1997r. godr. 14.0(I 
Stra2.lk li Croch. • Tt7.ę<ów<ól 
&bicha Malil\ic U 
Wvlów XXX 
K.irnionka Strai>Al 
K<iiłj-nice Tr1dń n 
XXX • Tuszym• U 

IV. 27.04.1997r. godi. H.OC 
Straźalc Grocho•<e lb 
Tnęsówka LZS IJ.1bicha 
Malinic li Wylów 
Trześń li Kamionko 
Tuszymn li KsiQżnicc 

V. 04.0S.1997r. godz. 14.00 
Grochowe lb Trlcśń li 
S.1bicha Strai>Ak 
Trzęsówka • Sokół Mdink 
XXX • Wylów 
Kamionka • TU'7)'m• n 

Vll. 18.0S.1997r. god%. 14.00 
Crochowc lb • XXX 
&biciu Tuszyn10 li 
Trzęsówka C•Almi Trzcin 
Strażak Molinie U 
Kamionka Wyl6w 
Książnice XXX 

vm. 25.0S.1997r. sodz. 14.00 
Wylów Grochowe lb 
XXX llnblchn 
Tus?.ymkn li Tusz. Tr1~w;., 
Tr.c?śń Il Strożnk 
Malinic U Kslq*ni~ 
XXX Knmionka 

IX. 0!.06.1997r. godz. 14.00 
Crochowc lb • XXX 
llobicho Wylclw 
Tr7~Wb • XXX 

N „ 
Ili 
3 „ , 



~ tcołas Xolł111szo • 1 
• St~aż.lk Tuszym• li 

C Tndń U • Malinieli 
Kamionka • Książnice 

._ X. OS.Oó.1997r. godz. 14.00 „ K.•i.1żnire CrQChowc lb 
• XXX &bicho Ili Skorpion Wylów Trz\"Ówka 
._ XXX Stra1.ok 
Illo.I Tu••ym• li Trzclń li 
1""111 Kamionka Molinie Il 

XI. 15.06.1997r. godz. 14.00 
Grochowe Jb • Kamionka 
lJ,ibicha Książnice 
Tr1.ęoówko XXX 
Strnfak Wylów 
rm.~1\ u xxx 
Molinie Il · Tusqma ll 
Klasa C Seniordw Grupa li 

I. 13.0.'-1997r. gocb, 14.00 
Jodło Przychojec XXX 
LI<S Wydrze MLKS P-iskor. 

Gminy Le1,aj:;k 
Vldooton Widełko l'ickon Rokszawa 
KS Budy Glogowskie- LZS Dąbrowki 
L7..S Stob. Krzywe KS Lis Zol lesie 

U. 20.04.1997r. godz. H.00 
MKS Piskorowire • Przychojec 
XXX Stobicm. 

· Rolcsuwa • W)'Cln!c 
LZS DQbrowki - Widcłk.1 

Z.1lcsic • Budy Głogow. 
Ili. 27.0U997r. godz. 14.00 

Pnychojcc Rllks:rowo 
Piskoro\.,.iCC XXX 
lludy Glogow. • Stobicma 
Wydnc • Dąbrówlcl 
Widełka • Los 7..alcsle 

IV. O-ł.05.1997r. godz. 14.00 
DQbrówki Przychojcc 
Raksz.1,„a Pis\coro,'llicc 
XXX Uudy Głogow. 
LZSStobicma Krlywc- Widclka 
7-ik'Slc Wyd17.c 

V.11.05.1997r. god>. 14.00 
rrzychojcc Zole!' ie 
Piskorowice Dąbrówki 
i!ok.'7.lWO XXX 
Widełka KS Budy Glogow. 
Wydrze • Stobkrna 

VI, 18.0S.1997r. god>.. 14.00 
Stabiemo Przychojec 
l.;>lcsic Piskorowice 
l)Qbrówki Roks7.!lwa 
XXX Wldclko 
Budy Głogow. • Wydl'?.c 

vn. 2.5.05.1997r. godz. 14.00 
Pr>ychoJ<C Budy Glogow. 
Piskorowice St obiema 
R<ik51Aw~ Zalesic 
Oąbrowki XXX 
LKS Wydr1.c • Widełko 

VUI Ol.06.1997r. godz. 14.00 
Widełko Jodło rn!ychojcc 
Budy Glogaw. Piskorowice 
Stobiem• R.1k.<zaw• 
biesie Dąbrówki 
Wydl'?c • XXX 

IX. 08.06.1997r. godz. 14.00 
Pnychojcc Wydrze 
MLKS Piskorowice WidL~ko 
R4l<su1\Vi1 Bud)' Cłogo\o:. 
o.1brówki Stobicmn 
xxx . Zn 1.,.;. 
Klasa regionalna juniorów 

starszych I młodszych 
Mecze rozi;rywonc są w soboty: 

H I w ł ł l I S I ł I y 

· juniorzy młod•i o god%. U.15 
m - s kwi•tni• 1mr. 

Sto IS.nok Stoi Rzeszów 
Zelmer Rz~ów Korp.1ty Krosno 
Stoi Mielec Pogoń Lc-.!ajsk 
C:rorni Jasio ).K.S. )iaroslow 
Czuwaj Pncm~J Kolbus1.owianko 
Rcsovia Rzcsrow Nafto Jasio 

rv . 12 kwietnia 97 
).KS. 
St•i Rz..Sw almer 

Stal Sanok 

K4rpaty St•i M-c 
Poi;01\ L. R""cwi.a 
Kolbu..<zo"ianko Czo mi )ttSlo 
Nafta J. Czuwaj 

V· 19 kwietni• 97 
Stoi Sanok Kolbus7.0wianlm 
7-<!lmt-r Rz. J.K.S 
Stoi Rz..Sw Karp.ny 
Rcsoviit St•I M-<: 
Ciuw•j P. Pogoń L. 
C•ami ). Nofto J. 

VI - 26 kwittnio 97 
Nafta). Stoi s.,nok 
KolbusiowiRnka Zelmer Rzcs?.ów 
J.K.S. Stal Rz..Sw 
St•I M-c C.uwoj 
roa;oń L. C:romi J. 
Karpo!)' R""°vL:t 

vn-3 m•j•97 
St•IS.nok Pogoń L 
Zelmer 
Stoi Rz'\lw 

No fin J. 
Kolbuszowianka 

J.K.S. 
C>.nmi J. Stoi M·c 

K.irpoty 

C7.uwoj Rcsovlo 
VIII - 10 maja 97 

Stal M-<: Stal S..nok 
Pogoń L. 7.clmer 
Nofto ). St•I Rz-ów 
Kolbuszowiank.t ).KS )ólroslaw 
K4rp.ity Czu wuj 
Resovio Czo mi 

IX· 17 maja 97 
Stai Sanok 
Zelmer 
Stal Rz'\lw 
).KS 
Kolbuszowianka 
Cz.imi). 

X ·24 m•j• 97 
C7.U\\1aj 
Rc..."50via 
Stoi M..: 
Pogoń L 
Nafto Jasło 
Cumi). 

XI - 31 m.-.j• 97 

Rcsovia 
SlolM~ 
Pogoń L 
Nofto ). 
K.vp;aty Krosno 
Cruw"j 

StolS:inok 
Zclmł?I' 
Stal R:i-ów 
J.K.S 
Kolbus7.Dwionk.1 
Karpo ty 

Stal Sonok Cl.lml ). 
Zclml'f ClUl,..aj 
Stoi Rz-ów Resovia 
J.K.S St.il M·c 
Kolbusr.owianka Pogoń Leżajsk 

K.upaty Norm). 
Roczniki: 
• st juniorzy urodz. w 1978r. i ml~ 
- mł. juniony urodz. ''* 19SOr. i mł. 

Klasa okręgowa 
trampkarzy starszych 
Moac tozgrywane f~ •Y soboty 
o godz. 12.00 
I • 12 kwietnia 1997r. 

Blękitnl Ropczyce • l..cc:hia ~1,Js?,ów 
Strug Rossa T~nyn - i:eam Przecław 
LZSCu:rmin • Zróddko Henmnow• 

U • 19 kwittni• 97 

O iiko w itc 

Lechio S. • Strug T. 
Team Pn. • Curmin 

III - 26 kwietnia 97 
Te3m Prz. Hl!m1ólnowa 
Czermin Strug T. 

IV· 3 maja 97 
Lechio S. 
Kolbusz. 
Strug T. 

V· IO m•j• 97 
Teaml'nedow 
Lechia S. 

VJ - 17 maj• 97 
KolbuStow. 
ł lt.~:ino\\.'a 

Tc•m P. 
l.zS Czermin 
Błękitni R. 

Kolbuszowa 
Hcrmonowo 

U.-chio Sędmzó" 
Olękltni R. 

VII - 24 maja 97 
Kolbuszow. Źródełko Hcnnall01< 

VIII -31 m~j• 97 
Blęlatni R. Czermin 
Strug T. licrmonowa 

IX • 7 czerwca 97 
Te•ml'I'?. Błękitni R. 
Strug Tyczyn Kolbuszowianka 

X -14 czerwca 91 
L7..S Czermin • Lechio S\l(lz!sl.ów 

Rocznik: 
- tnmpkaf"l.e slar$i urodz. 
w I981r. i młodsi. 

Klasa o kręgowa 
trampkarzy mtodszvch 
Mecze rozgrytv.inc Sf ,„. soboty 
o godz. 10.JO 
I - l2 kwietnio l 997t. 

Oł~ltni Ropczyce Lechio Sędziszów 
5„,„.4 Sonina Team 171..cd~nv 
Korona Załoie Kolbuszo„ianka 
Stnimyk M.1lowo 17.0l.\tor Boguchwa). 
pauzuje Sokołowianka Soir. 
16w 

li· 19 kwietni• 1997r. 
Kolbuszowianko lllękllnl R. 
Lechio Sędz. Sawa Sonino 
Teom Przt'Claw Strumyk Mol. 
Sakolowii1Jlka Korono Zal. 
ltolofor Boi;. • p:iuzujc 

m. uległy I m• i• 97 
Strumyk Mal. • Bl~1tni Rop. 

UJ - 26 kwittnio 1997r. 
Błękitni R. Sokołowianko 
!low• Sonina Kolbuszow&tnb 
Stn 1myk Mol. Lechia ~ulw 
Tcom Pr7.cdaw lzolotor Bog. 
Korono Z.I. pouzuje 

IV· 3 maj• 97 
Lechia 5. • Tc•m Pr1,cdaw 
Sokołowianlai S.w• Sanin• 
Kolbuszo.-ian. Stnimvk ~Lllaw• 
Izolator 6. Koron~~ 
pau<ujc 

V· 10 moja 97 
Błękitni Rop. 

·ream Przccfow Kolbuszow. 
Strumyk Mol.\wa • Sokołów. 
lllękitni Rop. Korona Zol. 
l..cc:hi• Sęd>.. • 17.0lotor a 
S.w• SonJro · paUZUJC 

VI • 17 nuj• 97 
Sakołow. - Te•m l'rzcd•w 
Kolbuszow. - l..cc:h10 Sędziszów 
izolator B. • Blęldtni R. 
Korona Zat „ S0\\•,1 Sonin<'l 
pouzujc - Strumyk Molowa 

vn. 24 maja 97 
l«hl3~~ 
S,,\\'lł Sonina 
Koibuszow. 
Strumyk Ma!. 

Sokolow. 
Blękitnl R. 
17.olotor Bogucli 
Korona Z.I. 

L~_:·~j:u:ni:o:rzy~~·:":~:::_io~g:od:•:„~1=03:0:..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:::::::::::::::::::::j 16 
Kolb\1$1.ow. • Blękftn! Ropczyce Tt.:1m Pncda\.; pauzuic 



~·97 c Ili o ł' ~ 

Vlll - 31 m.i ja 97 
Sókolo10ianko Kolbuszo1v. 
l(orona Zol. - Team PrLccfow 
lllękilni,R. - Strumyk Mal. 
!i,iwaSonino lzulator B. 
l"uzuj< - Lechia Sl'd7.. 

rx -7 czenvca 97 
Teaml'nedaw 
ltOlator B. 
Strumyk Mal. 
ltchiaSęd i. 
l(Qlbu."7.0wiank<' 

Rocznik: 

Błękitni R. 
Sokoło,...,.ianka 
Sii\Vi'I Soninn 
Korono Zolężc 
pauzuje 

·trampkarze młodsi u.rodz. 
w198Zr. i mlodsi. 

Klasa międzyokręgowa 

orlików star. i mtoft. 
Mecie rozgty\vanc są '"' niedziele: 
go3ziny ustalają gospodane za,v. 
m -6 kwietnia 97 

Pogoń i.t'a.jsk Rosovio Rz. 
Unia N. S.m:yn Stal Rz-ów 
G6rlm Ropdlycc Stal Mielec 
Sloll St. Wola Kolbuszowianka 
IR1®w.St.>rotk<' Rog. Czuwaj Ptzcmyśl 

Sport sz/(oln'f 
Piłka nożna 

KOl.BUSZOWA. H marca b.r. w sali spo-
rto,vejSzkoty Podsta,vo,vej Nr 1 rozegrany zo-
s(nl ostotnl- piqly turniej halowej pilki nożnej o 
Puchar i'w.($a KKS Kolbuszowianka. Tym rn-
7.(lm starloh•a!i uezniO\\•ie kl3s IV i mJodsi. 
Udtial wzięło 6 szk<>!. 

Wyniki: 
Grupa I 

SP I KolbUS?:. -SPWcrynlo 2:1 
Sł' I Kolbusz. -SP Kupno 6:0 
SPWerynL1-SP Kupno 1:0 

T •bela gropy I 
I SPl Kolbuszow.1 2 6 8-1 
2 SP Werynio 2 3 2-2 
3SPKupno 2 O 0-7 

Grupo U 
$P2Kolbuszo,va-SPNO\Ya Wie§ 6:0 
SP2Kolbuszown -SP Kolbuszowo Doin• 4:0 
SPN<Hl'i\ \Vieś ·SP Kolbuszov.·a Dolna 2:0 

T•belo gropy Jl 
ISP2Kolbuszowa 2 6 10-0 
2SP Nown Wieś 2 3 2-<i 
3SPKolbuszow.1 Dolo. 2 O 0-<i 

Mea o I miej~cc 
SP1 Kolbus1.own· SP 2 Kolbuszowa 2:2 
rzutybmc 1 :O 

Med n llJ nlicjscc 
SP\Verynill -SP Nowo Wieś 3:0 

Afccz. o V mjtjsce 
SPKupno-SPKolbusiowa DolM 5:0 

Dru1.ynf "Jedynki" twor1.yli: Tomasi Cel· 
nmki. M>tcin Kret, Knys>,tof Tylutki, Witold 
G•wcl, Tomasz Bl'ilndys, Jnkub Widclak, Miro-
.i.w Kopeć I Paweł Pomorski. 

Po podsumo,v.miu pięciu tumjejóv.• \YC2'.c?· 
śliej graly klasy VIII, VII , VI i V - klasyfikację 
km\OOw~ szkól wygmla Szkoła Podstawowo Nr 
1 w Kolbuszo,-.icj. klól'i'I Z.-<\ Z\V)'Cięst\vo otrzymnła 
puclmr ufundo\Y"On.\' prze-z KKS Kolbuszo,vinn
l:o. Pucharyotnymaly p0nadto7.dobywcy dru-
gi.go i tr7.«icgo miejsc• w punktocji h(cznej -
śuioła Podst3WQ\V.1 Nr 2 i sr We.rynia. 

Kl~yflkacja końro'\r.ł szkół; 
l.SP1 l<Qlbuszowa 60 pkt. 
l.SP2 Kolbuszowo 55 pkt. 
3.SP\Verynia •19 pkt. 
ur Ku1mo 43 Pkt. 

N ł w I s t a Rtft iio w S I ł r y Oz l ko•itc ._ 
IV - 13 kwietnia 97 

Kolbus1.owianka Pogoń Leżajsk 
Resovia Górka Ropci. 
Stal M-c Unio N. Sarz. 
Czuwaj Srał St. W. 
Stal Rz-ów 6ła7.01vianka Rogó7.no 

V - 20 kwietnia 97 
Pogoń L. Czuwaj P. 
Córka Ropczyce Kolbus1.0wionko 
Rcsovia Stal Mielec 
Stal SI.W. Stal Rz-ów 
Błażowianka Rogóżno - Unia N.S. 

Terminy d lo OZPN-ów • P. Kuchau 
27.IV.97 Tuntiej w Krośnie 
11 . V .97 Tumjej \\' Rtesi o,vit 
Mea: .oleg.ly z I rundy - 1 czerwiec 97 

Pogoń L. - 51,arotka Rogciino 
Terminy dla OZPN i Makroregionu 

Od 21 ma~1 - 4 czcr\vca 97 \V tc.rminilch iarc
zcnvowanych dla OZPN i Mokroregionu nie 
moŻ!1t.1 organiio\\•ać s-potk:ań klubo\vych ż 
udziałem unvodnikó\v powołanych do repre
zentacji OZPN 
!Makr. 

VI - mec.z ;i\vansem - 4 maja 97 
Stal Mick>c - Błożowfanko Rogóźno 

5. SP Kolbuszowa Dolna 35 pkt. 
6. SP Nowo Wieś 28 pkt. 
7.SPWidelka 21 pkt. 
8.SP Domatków 8 pkt. 
9 - I O SP Bukowiec 7 pkt. 
SP Kolbuszowo Górno 7 pkt. 

STARY DZtKOWlBC. Ua.niow•ki Klub 
Sportowy "Olszynka" dzialojący przy Szkole 
J'odsta,.,,o,vtj v.· Starym DzikolvCl1, zorgani.zo~ 
'val halO\'•'Y turniej piłki nożnej w którym star
t·o,vało 8 drużyn. Kolbuszo\vianktt '"'YSh\\\l'iła 6 
dnażyn -po 2 orlików st.-.rszych (klasa VII), orli· 
ków młodszych (klasa VI) i i.1ków (klas.. V), na-
tomiast UKS Olszynka dwie. Pierwszy zespól 
tworzyli uczniowie klasy VII, o drugi kłosy VI. 
Turniej ro>.egrany zostal w dwóch grupach. 

Wyniki. 
Grupil I 

Kolb. orlicy storsi - Kolb. orlicy młodsi Il 8:0 
Olszynko Il - Kolbuszowionka źacy Il 2:1 
Kolb. orlicy si. I • Olszynka li 2:0 
Kolb. orlicy ml. n -Kolb. 1.acy Il 4:2 
Kolb. orlicy st. I - Kolb. żocy li 0:0 
Kolb. orlicy ml. U - Olszynka Il 4:1 

Tabela gr. I. 
I. Kolb. orlicy storsl I 3 7 10-0 
2. Kolb. orllcy mlodsi li 3 6 8-11 
3. Olszynkn I St. Dzikow. 3 3 3-7 
'I. Kolbusio\vianka 7..acy lf 3 l 3·6 

Grupa li 
Kolb. orlicy st. I - Kolb. orlicy ml. I 1 :O 
Olszynko I - Kolbuszowianka żacy l 1 :O 
Kolb. orlicyst. 11-0ls?.)'llkn I 2'1 
Kolb. orlicy ml. I - Kolb. incy I 3:0 
Kolb. odicyst.11 - Kolb. 7..1cy I 3:1 
Kolb.orlicymLJ - Olszynku l 1:0 

Tabela gr. U 
1. Kolb. orlicy $1. U 3 9 &-2 
2. Kolb. orlicy ml. I 3 6 4· 1 
3. Olszynka I St"'Y Ozik. 3 3 2·3 
4. KolbuS7.0'Yjanka 7.acy I 3 O 1 ·7 

Mecz o J mjejsce: 
Kolb. orlicy st. I - Kolb. orlicy SL n 1 :O 

Mea o Il"I miejsce: 
Kolb. orlicy młodsi I -Kolb. orlicy ml. Il I :O 

W zwycięskiej drużynie kolbuszowskich 
orlików <tal'!'iych grali: Robert Skibo, Woj<:iccll 
Szydło, Stanisłnw J'>astuł.l, Ptnveł Tokilrz, Mar
cln Grabiec, Łukasz Cct:n01rski, Kamil ł\lfokrzyc-
ki i Tomasz Soll3ch. 

Piłkarskie sparingi 
W kolejnych mec1.~ch sparingo,vych 

V1 - 18 maja 97 
Stal Rz-ów Pogoń L 
Czuwaj P. Górko Rop. 
Kolbuszuw. - Rcsovi• 
Unia N.S. Stal St. W. 

Vll - 8 czerwca 97 
!'ogoń L Unin N.S. 
Rcsovia Czuwaj p_ 
Górka Rop. Stal Rz..S"' 
Ko.lbusww. Stal Mielec 
Stal St.W. Rogó'i.no 

vm -15 czerwc.;i. 97 
Unin N.S. Górka Rop. 
Stal Rz-ów Resovia 
Czulvaj Priemyśl KolbuszoK 
Stal St. W. - Stal Mielce 
llłaiowionka Rogóżno PogońL 

IX - 22 czenvca 97 
Resovia TU. Unia N. Sarzyna 
Pogoń W,1jsk - Stal St. Wolo 
Kolbuszowiank.' Stal Rzeszów 
Stnl Mielce - Czu,„·ilj Przemyśl 
Córka Ropczyce - Bła:iowj:mk:n Rogóino 

Rocznik i: 
• orli'ki st<'lrsi wodz.. , ... 1983tr:. i mł. 
· orliki młodsi urodz. \Y l984r. i mł. 

(mi O 

przed rundą 'vioscnn.I) piłknr1.y rejonu kolbu
szo"•skiego z.i.nolo'""-"O następują ce 'vyniki: 
Ostrovia Jagodnik - Blękitni Sicdlo·nk.' 2:3 
Grom Przylęk - Blękitni Slcdlonkn 0:5 
Wii;orTrzęsówka-TcmpoCmolas 6:3 
We.rynianka· Kolbuszo,v;. juniony 2;4 
(;fogovia (;Jogów- Kolb. Il Kolb. O<>lna 2;.1 
Wcrynianka · Akacja Kopcie 0,2 i l :1 
Wigor Tnęsówka - Video ton Wid elka 4:3 
Grom Przylęk-Ostrovt.> Jagodnik 0:4 
Stal N. Dęba jun. - Kolb. jW>. 4:1 i 3:3 
Kolb. U Kolb. Dolna -Glogovia Glo-gów 3:2 
WlgorTrzęsówk• -Ostrovi• Jagodnik 2:2 
Kolb. juniony ·Zryw Dzikowiec 3:3 
LZSStraszęcin-Ostrovio Jagodnik 5:2 
ResoviJ R.zeszó,v - Kolbu~7.0\viank.a 
juniorzy st. 
juniorzy n1ł. 

7:0 
3:0 

(mif) 

Sport szko l ny 
w Cmolasie 
W Szkole Podstawowej w Cmolasie dzlo-

h\~1cy t:im Ua.nio\vski KJubSporto\vy nied:t\'1110 
przcprotv.:idził ZD\\'ody sporto,v-e \\~ pUCt? nożnej 
i tenisie stoło,vym. 

W dru.żynov.1ych rozgry,„k.;ich tcnisJ. sto)°'" 
\'IC:gO \'IZi~O udział 24 UC".miót'I, Zt..,ydęż.ył11 p.:iro 
Piotr ~·f;.1. rut - M;iriusz Piełuba.drugie miejsw?.a
j~li Mariusz Paklos - Grzogorz Fry:zcł, a trzecie 
Dariusz Olko -Tomasz Pietras. Nngrodydln wy-
mienionych U\vodnjk6'v ufundo,v>:1b.1 Rnd<i Ro
dzicólv, 

Ponodto odbył się halowy tu miej piłki noi-
nej. Wzięlo w nim udział 5drotyn ł~ezni~31 ui
\vodnikó,v. Zt•.'ycięźyłil drużyna "'D1Jkic Konie" 
"' sklndzie: D~rh1sz Mokrzycki, t.ukos-z Filn1 

Grzegorz Fryt.eł, AndrzcjKusok, Andrzcj!.og_o-
dtt, Daniel l,.uber"1., TomoS-L Mokr1~yckL Drugie 
miejsce z•W• drużyM •Tarpony". Atrokcyjne 
nagrody dl\\ czoło,vej trójki -u(undO\Yi1H: \vójt 
Gminy Cmolas, Firmil "Optex" - Jułian'1. Sernfina 
ora% Zar1..ąd UczniOt'ISkicgo KlubuSportO\..,ttgc;>. 

Ozi~ki uprzcjn1oki Dyrekcji Szkoty Podst.-.-
, .,.o,vcj i LZS '" OzikO\\'CU ,.., dniu 23.02.9ir. cz.łon· 
ko,11 i~ UKS (50 os6b) t'IZięli udział '" '\f)'ciettce 
do I-lali Wido\visko,vo-Sportotvej 1,.v Dz.iko1,vcu. 
Mogli skoriystah urz.ąd7.eń 7.nojdująccj się tam 
siłotvni or&!IZ 7. pclnowyml<lro,..,cj hali sporto,..,cj 
rozgr}"v11jąc ,.., niej ntccz koszykó,11ki i piłki noż
nej. 

N „ 
Ili 
:I „ „ 

Zarząd UKS l7 
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~~--------------------------· C I Przedsiębiorstwo Handlowo Ustugow.e I 

;: : Hurtownio w KolbuszoweL RE X !'! : „ I ul. Handlowo 3, tel 271474 telJfax 272.636 · · I 
111 i oferuje do sprudaiy ortylculy spoiywaa fokolo 2000 osortymantóW) I 
- papierosy i piwo onn napoje olkołiołowt N I Oddiioły: I I • Mielec ul. Piaskowa 3 tel. (01'ł6) 3422 (plac GS-u) I I I Nowo Dębo ul. Podleina 3 (drogo w stronę Porąb Dtbskic:h). I 

I 
I Rzesz6w, ul. Wsp61no 2, tel. (017) 340-53 w. 30, ul. lubelska (plac PTHW) I 
I Glog6w Mlp., plac GS-u 

I Hurtownia w Kolbuszowej aynno od 6'° do 1900• Zapn:iszamy I ·--------------------------· ·--------------------------· i ~#4•1•1 i 
IPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWEI 

36-100 KOLBUSZOWĄ UL STARA DROGA l.O 
TEL. (0 - 1 '1) 273 976 TEL • FAX. (0 - l. 7 ) 271 567 

BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 
NOWOŚCI BUDOWLANE 

SIDING 
VIPCO AMERYKAŃSKICH FIRM ~ GENTEK. 

Godziny otwai·c ia: 
.,.. 

pon . - piąt. 8 - J.600, sobota 800 - 1300 

Sprzedaż ratalna "LUKAS" 
K!.E:JE no 0 1..AZURY, TYNKI, lt:?;'l GONT BITUMICZNY 
ZAPRAWY, FARBY, FUGJ, . r~„„„ 
SIATKA POl)TYNKOWA , OPERGO PODLOOI PANELOWE, 

Q•~„.- SYSTEM RTh'NOWY, o:: 1111ł:uJml PANł:LE BOAZERYJNE 
'.lln111!li1t WELNA SZKLANA l ~flNERAL.'IA. t:liE;t_ W PODLOOI. PARKIE'lY 
dvnopot STYROPIAN M·l5. M· 20. FREZOWANY --
/ /PLYTV DACHOWE. kh!I~§ OKNA DO PODDASZ)' ·--------------------------· 

LEKARZ WETERYNARII WYJAŚNIA .•• 

O chorobie ''szalonych krów" 
Chorobo "Sinlonych krów" nar.ywnna 

w Anglll llSE jest nową, zakafoą jednostką 
chorobowq głównie dorosłego bydla, 

Jej okres wylęgania czyli czas od mo· 
a1cntu zaknżcnia do wystąpienia obja\'IÓ\\0 

chorobowych wynosi ok. 4 • 5 lat. Natural-
ną drogą 7,ako~cnio jest droga pokarmowa. 
Nagly wybuch tej choroby, zwifZany jest 
prawdopodobnie /. podawaniem zakażo
nych mątżck mi~no • kostn)'Ch mlodym 
cielętom. już w 1988 roku, wprowadzono 
tam ~ltaz podawania tych mączek i efek· 
tern tego. jest notowany od 1992 roku, spa· 
dek ilości pr>.ypadków BSE. Niem ni ej jed-
nak sl.ltystylta jest trogitżna, gdyt do 1995 
roku stwi.,..d7.ono ogólcm w Anglii ok. 150 
tys. sztuk bydła z kliniczna postacią BSE. 

Na dn1gim miejscu plasuje się Irlandia 
Póinocno z ok. 1500 szt. Pnypadki tej cho-
roby stwi~rdiono do lej p<>ry takZc w Szwaj· 
earli, ł'ortug;ll ii, f'rnncji, Niemczech, a tnk4 

:1.e pojedyncze sztuki we Wloszcch, Dan.ii, 
Kanadiic i ostatnio w tJoJandiL 

C horobo d la bydla jest §micrtc inn i 
brak jt!sl metod leczenia. Chore sztuki mu· 
57.ą być bezwzględnie eliminowane. Moili· 
\VC jest zapobieganie poprzez zaprzestanie 
stosowani• pasz 1. dodatkiem mączek mię· 
sno ·kostnych i ograniczenie importu i cks· 
portu mięsa wolowcgo i Zywego bydła. 
Brak ~t dowodów na to, ie pńon jest pa· 
togenn)' dla cz.ło\vieka, natomiast nie moż· 
na wykluczyt prawdopodobieństwa zalca7.e-
n1a. 

IV Polsce dotychc7.as BSE nie stwier· 
dzono. Nic prowad>.ono równ;et importu 
o\11icc i pasr.. i Wielkiej Brytaniii. 

lek. wet. Józef l'UTYMA 

Uwagal W poprzednim numerze "Zie· 
mi" my ln ie podano nazwę chor oby wystę· 
pująccj u lud1.i wywolnnej także p rzez prion 
- tj. choroby Creutzfeldta - Jacoba. 

0:1ko w ltc ·------------, 
Przedsiębiorstwo Produl<cyjno 

Hondlowe - Kołbuszowo 
zoprosio wszystkich 

zointeresowonych do 
nowoo1wortej hurtowni 

arlykulów nabiałowych. która 
znoJduje się przy 

ul. Handlowej 5, tel. 271·489, 
czynnej w godzinach pn.·pt. 5111·1'F, 

sobota 7co.13cn_ 
Polecamy również napoje 

chlodzqce w szerokim 
osortymencle dostarczone 
własnym transportem pod 

wskozany adres „ ____________ 1' 

·------------· I I 
I I I N11JlcPflltll w Polsce meloda I 
I >:ahe7.plcc:tenła pomlcsxcuii I 

pned promłenłownnlea 
I tył wodnych I I oraz lr:r.emn rodmjaml I 
I promłenlowanln kosmicznego: I 
I Wł cezo o gwnrnncjal i 
I Usługi rndlesteeyjae ) 

I
• mp-llugenlD.17.Jan~k I 

36-JOO Kolhownialł 

I oL Pll.1111l11klego 1211 
lel.272-UI 

~ 

l
~ Pełny ullffll..., 

ndłe111eeyjnydl1 

- ~-----r------------11 
"NIL TRANS" 

Usługi 

Transportowe 
Ro1111111 Czachor 

u l. Tarnobrzeska 54a 
36-100 Kolbuszowa, 
tel. 272 772, 273 772 

Transport: 
krajowy 

i zagraniczny 



biecietl '97 Cao111 !tolłluszowa Aaolł~w $ 11'' ._ r------------• I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I P.P.H.U. Makro Export-lmport I 
I Produkcja- KonlekcJonuwanie • I 
111Jst11bucJa Artykułów Spotywczych I 
1 :1&·100 Kolbuszowa, ul. Towarowa 4 I 
1 tel.nax (0·17127·34·80 1 
1 tel. kom 0·90 34 65 13 I 
I I 
ł : 
I J 
J I 
1 • - • I 
I I 
·------------~ 
r------------~ 

PHU BU DROL s.c. 
36-100 Kolbunowa 

ul. J. Piłsudskiego 125c 
(obok s1awów) 

tel. 272·396 
oferujemy 

materiały budowlane 
nawozy 1ztucznc„ c::eme.nt 

w cenach fabrycznych 
"'pełnych asortymentach 

zapewniamy 
własny lransport 

oraz przy większych 
ilościach upusty cenowe 

zapraszamy Od godz. jiSiS.2000 
Filia Cmolas: 
Plac GS·U 
godz. 710-1 s•• ·------------· 

r------------„ 

r------------„ 
I ''KAS'l,Oll'' I 
I I I SP.Z.OO I 
I 36·100 Kolbuszowa ul. Handlowa 3 I 
I 7..aprns1J1 do współpriicy I 
I Otwierasz llbr łub RC$laurncję I 
I L.glo~ ~ie do nns I 
I 

Montujemy instalncjc do rozlewu I 
piwn beczkowego Browarów Oko-

l cim, Van Pur. Lciajs!\, Tychy. I 
I Termm monrażu do 2 tygodni I 
I Uwagnl Instalacje gratii. I 
1 Bliższe informacje tel. 271-160 1 ·------------„ r-- -B'OgdOn Brózd~ --1 
I Przerób Drewna, Handel I 
: "TRANS-l(O'P": 
I 36· 1 OO Kolbuszowa I 
I ul. Krakowska 72 I 
I tel/fax (0-17) 273· 108 I r------------„ I St• • ..:li .:.O I I automowany dęałer Nadwlślaósklel Soólkl I 

I .,. ~ o11 1 I Węglowe! S.A. w Iychacl! I 
Zapraszamy do zakupu wwta. 

1 Foto "„1 • ...:Jeo 1 1 Oferujemy Państ•'U c1o spnedaży następujący 1 
I M' ~ I I asottyment węglowy po cenach preferency;iych I 

Jon Cichoń 
Kolbusz owo, ul. Wojska Pol. 1 O, 

lel 271 ·687 

! -·•~alne ~ !
1 I Folografowanie ~ 

I I Videofllmowanle I 
I wszelkich uroczyslości. I 
I czołówki, montaż, napisy I 
I efekly specjalne I 
I I 

I (ceny kopalń•koszfy transpo11u). I 

I Sfnedal p'owadlir:y • bazie lrflego T r.risluil 11'.lY I 
ul~ w KalbuszOMJ 

1 wgodzll1'1dl od l". do 15" 1 
I Oowól węgia oritzony w caięl I 
I Ploll3dzimy również sprzadaz sttmpli lludM11lych I I 

tarcicy po bardzo al'*Yjnych cenach. Ofen4e 
I iDny$111e~nkiwzaltt~spnedafy mlslnef. I 
I Sezonowa obnilka cen I 
I do końca majal 

I 
I 
I 

Telefony 
W Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe „„ ....•. „ ....•. „„„ .. _ 999 
Policjo •• „„„ ••• „„„.„.-..• „.„ •••••. „ •.• „.„.- 997 
Straż poi.arn.1„„„„„ .. „.„„ ........ „ ...... „ .... „. 998 
Kolbuszowa; 
Pogotowie energetyczne _ „,_„,_ 271-072 
Pogotowie gazowe •• „.„ 271-092 (7.00-15.00) 

.• „„„„„„„„„„„„.„ .• 271-262 (15.00-7.00) 
Pogotowie wod.k.1nal.„„„„„„„„„„„ 271-922 
Pogotowie weterynorY1ne „„„„„„„„ 271·ll2 
W Informacja 
PKS: .„.„ .. „„„ ................ „„.„.„„.„„„„. 271-212 
(Rzeszów: ... „ .. „ ..... „„ .... „„ .. „.„ ... „„„ 3-22-46) 
PKP: .„ ... „-„.„„„„„„„„„.„„„„„.„„„„ 271-428 
(Rzeszów: •....•.. „„.„„„.„„„.„„„„„„„. 3·38-33) 
il Telefon Zaufania • Rzosulw 

·-···-·-„ .. „„„„„„„„ .. „„„„„„„„„.341·24 
(codziennie od 19.00 do 7.00; w nkdzielę caJą 
dobę) 

il f.llodzieiowy lclclon uuf.tni;a: 
„.„„ .. „„ .... „„„„ .. „ .. „„.„„„„„„„ .. „ 331.ó:J 

(pon., wt., czw„ pt. od 17.00 do 19.00) 
W Ccntnle lclclonicznc 
Cmolas: „_, __ „.„.„ ••..• „.„„„„.„„ •• 272-S95 
Sokołów: „„.„„„ .. „„.„„„„„„.„„„ .. „„„ 272.fl77 
Niwiska: „ .• „.„.„.„„„„„„„„„„„„„„„„ 2n-m 
Ranu.ów: „ •.... „ ..• „„„„.„.„.„„„„„.„„„. 272-663 
Story Dzikowiec: .. „„„.„.„.„„„„.„„.„ zn-662 
V Urząd Wojewódzki 
Centrala Urzędu, tel. „.„„„„.„„„„„.62-75-11 
Wydział Spraw Obywatelskich, „„62-77-31 
Informacja o paszportach „.„„„„„„ 62·7643 
Wojewódzkie Biuro Pracy .. „„„.„„.62-39-74 
V S>:pitalc 
Szpital w Kolbus1.0wc1. centrala ••..• 271-222 
Szpital Mie,Pki ,.,. fłze:!lto\vic, 

ccntrala „„ .• „„„„„„„.„.„„„„ .• „„„ 390-31 
Szpital Wojowód>:kl nr 1 w ~wie, 

centrab „ .. „.„„„„„ .. „„ .... „ ... „„.„. 379-61 
Szpital Wojowódzki nr 2 w R=zowie, 

ccntraLi „„.„„„„.„ ................. „.62·79-21. 
W Biwo numcnlw: „„„„„„-.. --„ 913 
(informacjo o num<!rach. adresach abonentów 
oraz o kierunkach mlędzymi...stowych i mlę
dzyn•rodowyth) 

ZliEtlliA 
KOLBUSZOWSKA 
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BANK PAŃSTWOWY 
Jl ODDZIAŁ w Rzeszowie 

ZAPRASZA do korzystania z usług w naszej 
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 17, t 

OferU)emy: 

._ Kredyt na reallzacJe program 
braniowych I reglonalnycll 

._ Kredyt na twonenre nowych 
pracy na wsi 

~ Kredyt na Inwestycje POdsta 

._ Kredyt dla mlodego rolnika 
~ Kredyt na zamp gruntów 
~ Kredyt SkQPOwY 

IDZIE WIOSNA 
KOBP 




