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B~DZIEMY TAŃCZVĆ KRAKOWIAKA I POPIJAĆ COLĘ, 
ALE ZOSTANIE ODEBRANA NAM - NASZA ZIEMIA ... 

c „ 
E 
! ezpieczeństwo 111 Rzeczypospolitej 
N ~-U-p_ri_o_w_a_d_z_en/e "Aąuarlusa" było niewątpliwie godzintl próby wiązaliśmy duże nadzieje. AledziśnaszezJu-

dla całego aparatu państwowego. A szczególną uwagę, przyna/· dzeniajużprysly,nasrez.łudzeniazostałyroz-wiane. 
mniej ja, zwróciłem na zachowanie naszej głowy państwa, na sy- Rada Nadzorcza tej spółki akcyjne~ zu-
gnały które płyn„y właśnie z pałacu prezydenckiego. Bo prze- pełnie można powiedzieć, wyeliminowała ze 
cleż w takiej właśnie godzinie próby poznaje się m{łża stanu. I swojego składu za.równo tych z.ałożyóeli jak i 
'akie to syrrnały? Nie były to sygnały najgorsze, nikt nas nie po· rolników, tych którzy wyłożyli swo,e własne 
I' • pieniądze. Koszt utrzymania dzisiaj tej Rady 
Informował, aby pan prezydent po drabinie uciekał z pałacu pre- Nadzorczej wynosi w granicach 1,s miliarda 
zydencklego. Takich Informacji żeśmy nie uslyszell, ale nadeszły starych złotych i jest to powiedzmy sobie 
Inne Informacje, które mnie w jakiś sposób zelektryzowały, bo szczerze koszt utrzymania pewnych mafij-
oto w naszej godzinie próby, gdy żołnierze ościennego państwa nych struktur, które wokół tej giełdy się roz-
dokonall agres:jl na nasz okr~t, to w tei godzinie próby pan pre- budowują. Jasno użyłem słowa, mafijnych ,.. / struktur, bo wiceprzewodniczącym Rady 
zydent, nazwę to tak, nasz mały kłamczuszek wydaje wo/nfł, ale Nadzorczej JeSt poseł i dzieje się to wszystko 
wojnę Wojsku Polskiemu i postanawia odwołać szefa sztabu ge· z naruszeniem ustawy z dnia 9 maja 1996 r., 
neralnego gen. Tadeusza Wileckiego. o sprawowaniu mandatu posła i senatora. Je

śli sądy rejestrują tego typu Radę Nadzorczą, 
jl.>śłi brak jest jakichkolwiek reakcji ze strony 
prawników, którzy biorą przecież pieniądze 
za doradzanie i obsługę każdego WaJnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jesteśmy 
~wiadkami bardzo złego politycznego obycza
ju. Jesteśmy świadkami jak pan poseł, nie będę 
tutaj wymieniał na7Wiska, bo to niepotrzeb
ne, bo nie tylko ten jeden poseł właśnie wy
korzystuje i omija ustawę, jest to zły obyczaj 
wielu moich kolegów, jest to porostu łamanie 
prawa, wyprowadza kapitały właśnie z tej 
giełdy do swoich prywatnych spółek i jak po
wiedziałem wszystko to dzieje się za aproba
ta trzeciej władzy, czyli niezawisłych sądów. 
To jest podkrcllam raz jeszcze, bardz.o wia
domy znak, że 

To wydar1.enie dla mnie osobiście jest 
niezwykle znamienne, potwierdza antypolski 
charakter rządacej formacji. I jak żywo mnie 
osobiście przypomniały się historyczne wyda
rzenia, które miały miej:.ce w roku 1920 na 
zit!D'liach pobkich. Był to rok, kiedy Kozacy 
byli już na rogatkach Warc.1.awy, a wtedy na 
plebanii w Wy-;1..kowie zbiL'Ta~ się 

ideowi popnednicy 
dzisiejszego SdRP 
i oczekują kiedy PoMca padnie, oczeku

ją na agonie Polski, ale życie potoczyło się in
aczej. To wła!inie rok 1920 był początkiem 
zmartwychwstania Polski. Tak to mo7.na po
wiedzieć. Był on również dniem chwały Orę
ża Polskiego. Myślę, ze tak jest i dziś. Generał 
Tadeusz Wilecki choć odwołany i chwilowo 
pokonany, " m im p1 ze konaniu okazał się 
godnym nas• cą najlepszych tradycji pol
skich hctmilnów. Ocalił to, co dla każdego 
żołnierza )C:.t nawainiejsze ... ocalił 

honor i godność. 
Pokazał klasę i zaznaczył swój dystans 

do małego kłamczuszka, chwilowo rezydują
cego w pałacu prezydenckim. 

Jak długo jeszcze zdrajcy i agenci obcych 
mocarstw będą nas Polaków llpokarzać? Jak 
długo jeszcze będziemy się przyglądać upro
gramowantj demoralizacji naszej młodzieży? 
Jak długo będziemy tolerowali ti; pełzającą 
agresję wymierwną w nasz.ą ojczyznę? Naj
pit?rw 

przejęto w Pol ce 
znaez-tce tytuły prasowe, 
praktycznie polska prasa już nie jest w 

polskich rękach. Taka jest prawda i ja o tym, 
jako senator mogę się przekonać dokładnie, 
jak nieliczne tytuły i o malych nakładach tak 
naprawdę rzetelnie relacjonują to wszystko, 
co dzieje się w parlamencie. Dlisiaj je.tesmy 
świadkami upadku Stoczni Gdańskiej, wcze
śniej ten atak był wymier1.ony w caly prze
mysł zbrojeniowy i my już dziś wiemy, jaki 
będzie następny ruch. Następne uderzenie 
pójdzie w polskie surowce strategiczne, w 
węgiel i w miedź. O tym wszystkim już wie
my, ale ciągle jest~my w jakiejś mierze za sła
bi aby przeciwdziałać, ciągle zbyt biernie po
dajemy się narzuconemu scenariuszowi. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

m Rzeczypospolit~ to przede wszyst
kim nieza\\-;słe rządy i sędziowie o ay:.tych 
rękach. Taka jest prawda, a jaka je:.t i była 
praktyka? Był taki czas, którego ja do:iwiad
czyłem kiedy w roku1985, wspólnie z kolega
mi wysłaliśmy list do Rady Ministrów podpi
sany przez cztery osoby, w którym mówili
śmy o tym, ze w kraju źle się dzieje. I po wy
słaniu tego listu jestem wzywany do proku
ratury i grożą mi wyrokiem siedmiu lat, u 
działalność antypaństwową. Działalność an
typaństwowa to list wysłany do premiera. A 
dziś, jaka dziś jest pragmatyka wymiaru spra
wiedliwości? Od maja 1996 roku obowiązuje 
tzw. ustawa o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora, tzw. ustawa antykorupcyjna. I ja 
dzisiaj trzecią władzę, wymiar sprawiedliwo
ści, oceniam właśnie przez pryzmat tej usta
wy, przez pryzmat realizacji tej ustawy. I co 
widzę? To co obserwuję napawa mnie po pro
stu lękiem. Bo reakcje tych panów ubranych 
w czarne togi są dokładnie takie same, jak w 
najgorszym okresie komunistycznym. D"Liś ci 
panowie znów widzą tylko i wyłącznie te 
przestępstwa, które władza polityczna poka
zuje im paJcem. I te przestępstwa, które wła
dza zezwala im widzieć. Mieliśmy informacje 
złożone do prokuratury przez ministra Mil
czanowskiego, stosowne doniesienie 1.łożył 
również gen. Tadeusz Wilecki, no i cóż jaka 
jest odpowiedź Temidy, Jilka jest odpowiedź 
wymiaru sprawiedliwości?. Odpowi~ź jest 
jedna. Temida tak jak zawsze ma zawiązane 
oczy, ale tak to było w tym komunistycznym 
okresie, tak i dziś bezbłędnie wyczuwa do 
kogo powinna się wdzięczyć, do kogo powin
na się łasić, kto może dać jej miskę ryżu. 

Jest to 
tragiczne, ale prawdziwe. 
I my w dniu dzisieJSZ}'rn przygotOWUJ.1C 

się do wyborów, mówiąc o przyszłość Ili Rze
czypospolitej nie możemy na to zamknąć 
oczu. Nie możemy być tą Temidą, która tylko 
instynktownie ustawia się w kierunku przy
słowiowej miski ryżu. I dam taki przykład z 
rzeszowskiego środowiska. Kilka lat temu 
cześć osób ze środowiska rolniczego powoła
ła spólkę akcyjną o nazwie Małopolska Gieł
da Rolno-Towarowa. Wylożyliśmyna toswo
je własne pieniądze. Wszyscy z tą inicjatywą 

bardzo źle się dzieje. 
Nie mówię o tym po raz pierwszy pu

blicznie, mówię o tym publicznie conajmniej 
od dwóch tygodni. I czy jakakolwiek prasa w 
Polsce powtórzyła te słowa? Nie, ani w Rze
szowie, ani w kraju nikt o tym nie mówi, to 
jest tabu. Moją pierwszą wypowiedtt telewi
zja rzeszowska sfilmowaJa szczegółowo, z 
artykułami które zostały naruszone. I oo, nie 
ma cenzury? Cenzura jest, bo ukazały się zu
pełnie inne moje wypowiedzi z Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, nawołujące rol
ników do kupowania akcji, gdy ja mówiłem 
o przestępczym procedeu.e dziejącym się w 
Radzie Nadzorczej. Dlatego jestem przekona
ny dzisiaj. ze jest nam potrzebna l~tratja, ale 
przede wszy:.tkim lustracja właśnie tr~ej 
władzy, właśnie sądów, prokuratorów i ad
wokatów. A to dlatego, gdyż nie może funk
cjonować poprawnie państwo demokratycz
ne, w którym najważniejszy element jakim 
są niezawisłe sady funkcjonuje źle. Nie ma 
mowy o demokracji, nie ma mowy o rozpo
znawaniu tego, co dobre a oo złe, Ji?Żeli ta wła
mie tneaa noga, tak to nazwijmy, systemu 
demokratycznego funkcjonuje źle. I ja tu nie 
mówię o lustracji typu politycznego, ja jestem 
daleki żeby poszukiwać kto, w któr1!j partii, 
jakie miał po prostu koneksje. Ale dzisiaj trze
ba dokonać lustracji pod względem pragma
tyki postępowania, pod kryterium stosowania 
prawa na co dzień. Czy ó panowie dzisiaj 
właśnie po tych wszystkich złych doświadcze
niach z przeszłości, stoją na gruncie prawa, 
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czy w dalszym ciągu oczekują na wskazania 
czynników politycznych. 

Rachunek sumienia, 
powinien każdy z nas zrobić. Musimy 

zadać sobie pytanie czy ze swoich powinno
ści w stosunku d o Ojczyzny wywiązywaliśmy 
się należycie? 

Czy nie grzeszyliśmy zbytnią lekkomy
ślnością i lenistwem i opieszał~ą? Tak, bo 
bądźcie pewni, ze samo nic się nie dokona, 
samo się w polu zboże nie zasieje, samo pań
stwo nie powstanie, jeśli sami nie zadbamy o 
swoje własne interesy, o interesy narodowe i 
o interesy państwa polskiego. Jeśli w dalszym 
ciągu będziemy tak sielsko, anielsko i częścio
wo lekkomyślnie podchodzić do swojego pań
stwa, do swojego bytu narodego, to ja nie chcę 
być tutaj jakimś złym wróżbitą, ale tak mi co§ 
mówi wewnętrznie, ze możemy dokładnie 
skończyć jak indianie w rezerwatach amery· 
kańskich. Będziemy tańczyć krakowiaka i 
popijać pepsi colę, ale zostanie nam ode
brana nasza ziemia i szkoły zostaną za
mknięte dla naszych dzieci. Dlatego uwa
żam, że w dniu dzisiejszym w przededniu 
wyborów nadeszła pora aby§my się obudzili 
z tego letargu i podjęli walkę. 

Po pierwsze 
walkę o polski język 
i polską tradycję narodowa. Bo może to 

jest kuriozum, ale do konstytucji dopiero na 
kategoryczne żądanie Polskiego Stronnictwa 
Ludowego pana Waldemara Pawlaka, wpisa
no zapis, o tym, że polski język ma być języ
kiem urzędowym. Co znaczyło, że ci wszy
scy mędrcy z panem Tadeuszem Mazowiec
kim na czele nie chcieli, bronili się przed tego 
typu zapisem. To jaki ma być język urzędo
wy w Polsce, chiński, wietnamski, arabski, 
każdy z tych języków? To JUŻ pominąwszy 
względy tradycyjne, kulturowe, to tworzy 
przede wszystkim ogromny chaos administra
cyjny, bo jeśli by Wietnamczyk pisał do urzę
du po wietnamsku i jego język był równo
prawny, to należałoby mu odpowiedzieć, je
żeli po arabsku, to po arabsku odpowiedzieć. 
To byłaby już paranoja. Dopiero zdecydowa
na postawa Polskiego Stronnictwa Ludowe
go, pozwoliła w jaki§ sposób te proporcje 
przywrócić do naturalnego wymiaru. 

Druga sprawa, 
walka o polską własno§ć, 
musimy dążyć za wszelka cenę do uwła

szczenia Polaków na polskiej ziemi, bo zakła
dy te najlepsze bardzo szybko zostały roz
sprzedane, aJe ci Polacy, którzy zostali wysie
dleni zza Buga i osiedleni tam na zachodnich 
rubieżach, do dzisiaj w większ~ nie mają 
aktu własności na swoją ziemię, tylko i wy
łącznie użytkowanie wieczyste. Co to znaczy? 
To znaczy to, że w dniu wejścia Polski do Unii 
Europejskiej prawowici wła§ciciele, bo tak oni 
sami siebie określają - Niemcy, na tych zie
miach będą mogli ubiegać się o zwrot ich wła
snośó. Nie będzie po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej wyższości prawa polskiego nad 
prawem niemieckim. Mamy już tego przed
smak w Senacie. Mieliśmy już przesłanki, ie 
z inicjatywy jednego z Senatorów pojawiła się 
inicjatywa, żeby Polacy - obrońcy Poczty 
Gdańskie~ jeżeli nie chcą być w dalszym cią
gu polskimi bandytami, bo tak do dzisiaj ich 
prawo niemieckie określa, rozpoczęli pisanie 
wniosków o rehabilitację do sądów niemiec
kich, a te rozpatrzą i rehabilitują bądź nie re
habilitują. Ponieważ Niemcy to jest cywiliza
cja przede wszystkim prawa i Niemcy po 
dzień dzisiejszy zabiegają o to, aby wyroki 

Ko lbuszo wa N 1w1ska R anizo w • Stary O z i kow i ec ~ 
sądów wojskowych IlI Rzeszy miały moc obo- oświadczeń. Skąd się biorą tego typu oświa~ 
wiązująca podzień dzisiejszy. 1 to fakty, a my czenia? Bo ci panowie wyrządzili ogromną, 111iii,.1 
po prostu jakoś tak, tego typu sugestiom za- powiedziałbym, nie chcę nazywać tego zbro- " 
czynamy się poddawać. dnią, ale ogromną destrukcję w pracy polskie- -. 

Po trzecie uważam, ze trzeba w końcu go wywiadu. Bo ogłaszając "Białą Księgę" o Ili 
rozprawić się z wywiadowniami gospo- sprawie Oleksego, praktycznie rozbroili poi- • 

darczymi, które penetrują cały kraj i doradza· ski wywiad i kontrwywiad. Stali się niczym, „ 
ją jak zniszczyć polska gospodarkę. To są fak- stali się manekinem w rękach obcych wywia- -. 
ty. Takie instytucje dzjałają również i w Rze- dów. I teraz próbują wystąpieniami telewizyj- lllllll. 
szowie pod przykrywką różnych fundacji, nymi zahamować pochód tamtych z.łowie- ~ 
niby to wspierających polskie rolnictwo, a w szczych struktur. Po piąte, uważam, ze zgo
sumie dążą do jego wyniszczenia. dnie z naszą 1000 - letnią tradycją powinni-

Po czwarte, jestem przekonany, ze mu- śmy 
simy dążyć do ułożenia dobrych sąsiedzkich uważniej spojrzeć w kierunku Czech. 
stosunków z wszystkimi naszymi sąsiadami, Prawda jest taka, że to właśnie Czesi cią-
a przede wszystkim z Rosją i Niemcami. Tego gie w ciągu całego tysiąclecia, są od nas 
typu publiczne wypowiedzi, których byliśmy sprawniejsi, rozsądniejsi i bardz:iej skuteczni 
świadkami ostatnio, którymi nas raczył p.an w działaniu. Tak jest również i dzisia~ Są bar
Siemiątkowski, Rosati czy Cimoszewicz, są dziej skuteczni, sprawni i honorowi również 
wypowiedziami skandalicznymi. Szczególnie w układaniu polityki zagranicznej. Ich dekla
odniosę się tutaj do wypowiedzi pana Siemiąt· racja, ich ułożenie stosunków między Czecha
kowskiego. Tajna dyplomac~1, czyli wywiad i mi a Niemcami, icl1 ułożenie dobrych stosun
kontrwywiad to już administracja każdego ków dyplomatycznych z Rosją. To wszystko 
jednego państwa. I pan Siemiątkowski dosta- przykłady, które powinny nam w jakiś spo
je po to pieniądze, żeby rozpracowywał wy- sób przyświecać. 
wiad rosy}5ki, niemiecki, żydowski, francuski, 
amerykański, po to dostaje pieniądze, i po to 
żeby on w sposób dyskretny informował o 
tym prezydenta, premiera, ministra spraw za
granicznych. Nie jest on do wygłaszania 

Józef FRĄCZEK 
Senator RP 

Fragmenty wystąpienia na konwencji 
wyborczej PSL PL w Rzeszowie 16.03.br. 

Kłopot z Polską? 
"Polska nie jest nikomu potrzeb11a, Polski może nie być, Polski nie było 123 
lata" - rzekł pewien polskojęzyczny "europejczyk". 
Co to jest Polska? 
Na Zachodzie wiedzą. Obejrzeli Shoah, Listę Schindlera, Shtetl. Wiedzą, że 
Polska to kraj antysemicki, że Polacy ponoszą winę za Holocaust, słyszeli o 
polskich obozach koncentracyjnych. 
Co to jest Polska? 
"KJ:aj nietolerancji, ksenofobii, religijnego fundamentalizmu, szowinizmu, 
fanatyzmu, ciemnogrodu, nacjonalizmu i ptytkiej religijności" - odpowia
dają chórem polskojęzyczni "europejczycy''. 
Co to jest Polska? 
"Ten kra j", zamieszkały przez naród, którego synowie to nieudacznicy, zaś 
córki "nadają się jedynie na k. .. i sprzątaczki" - jak to ujął inny polskoję
zyczny "europejczyk". 
Ale cóż to jest, ta Polska? 
Kraj, w którym można drwić z religii, z narodowych tradycji, z narodowej 
pamięci, z narodowych symboli. 
Kraj, w którym nie można zbudować supermarketu koło obozu koncentra
cyjnego, aJe można założyć dyskotekę w katowni gestapo. 
Kraj, w którym potępia się zbrodniczy hitleryzm, ale nie potępia się zbro
dniczego komunizmu. 
Kraj, w którym drobni złodzieje są ścigani, a wielcy złodzieje pełnią wyso
kie funkcje. 
Kraj, którego władcy przepraszają "w imieniu narodu", kogo się da, ale dla 
Polaków przeprosin nie żądają. 
Boże, co to jest Polska? 
Kraj świetlanych zwycięstw, wielkiej chwały oręża, ale zniewolony przez 
ponad 150 lat. 
Kraj wielkich zrywów, bojów o wolność "nasza i waszą", pracy organicznej, 
ale też kraj "liberum veto" i "złotej wolności". 
Ojczyzna geniuszy i świętych "semper fidelis", ale też Ojczyzna Targowi
czan, komitetu rewolucyjnego z roku dwudziestego, partii mającej w nazwie 
przymiotnik "polska". 
Ojczyzna dla wszystkkh, którzy tu mieszkali, kraj bez stosów, 
Ojczyzna Narodu najcierpliwszego pod słońcem. 
Ojczyzna ... Naród ... 
Moja Ojczyzna. Mój Naród. 

Ks. Marek CZECH 
3 
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REFERENDUM KONSTYTUCYJNE ... 
„ 
E Dlaczego jestem przeciw? 
Ili Gdy p<1 rlament europejskiego państwa śre
._ dniej wielkości, jakim jest Polska, po kilku latach 
lillli..I pracy uchwala wreszcit: Konstytucji; i poddaje ją 
l""'lll społeczeństwu pod glosowanie w referendum, na-

leżaloby wWciwie powiedzieć: "Nareszcie!" A 
jednak wiele argumentów przemawia za tym, aby 
pomimo wszystko tę najważniejszą ustawę w ży
ciu każdego p<1ństwa i społeczeństwa odnucić w 
majowym referendum. 

Po pierwsze dlatego, żepowinna to być ru
czywiście ustawa najważniejsza, a więc wypra
cowana z rozmysłem i bez pośpiechu (niewidocz
nego w pierwszej fazie pracy Komisji Konstytu
cyjnej i dziwnie towanyszącemu końcowym za
pisom ustawy- trzeba się przecież wykazat przed 
zbliż..i~1cymi się wyborami p<1rl.unentamymi). Do 
tych zabiegów "przyspieszaj4cych" jak ulaJ pasuje 
powiedzenie: "Co nagle to po diable!" Odnosi się 
ono także do ekspresowo lansowanego referen
dum. 

Po drugie dlatego, na zapisy Konstytucji nie 
powinien mieć wpływu bieżący uklad politycz
ny. Gdy prezydentem był L Wałęsa postulowano 
model ustroju parlamentarno - gabinetowego, 
gdy prezydentem zostaJ A Kwaśniewski, kompe
tencje głowy państwa od razu wzrosły. W tym 
miejscu chciałoby się rzec: 

"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie
dzie!" W razie przegranych przez lewicę przy
szłych wyborów payJamentamych, Pan Prezydent 
nie pozwoli przecież odejść wiernym towarzy-

szom w polityczny niebyt. Maj'łc wpływ na obsa
dę najważniejszych stanowisk w p<1ństwie (więk
"''-Y J1U ubŁ-cnit!), i tak b\'d.tit: d.tialal w myi;ł zasa
dy "tł ulaj duszo, piekła nie ma!". 

Po trzecie dlatego, ze próbuje się dać "Panu 
Bogu świeczkę, a diabłu ogarek!" Tę zasadę wi
dzę, w sytuacji, gdy dochodzi do pewnego kup
czenia od dawna już podpisanym, a ciągle nie ra
tyfikowanym Konkordatem. Oceńcie drodzy Czy
telnicy sami, komu pozostanie Konstytucja, gdy 
Konkordat lewica laska wie odda Panu Bogu? 

Po czwarte dlatego, że nie godzę się z tym, 
aby Konstytucję traktował jak książkę kulinarną, 
co nam 3 maja br. próbował sugerować Prezydent 
RP. Może warto by oprzeć życie państwa na ja
kimś stabilniejszym kodeksie? 

Jakim? O tym wk>d.óeli jui nasi władcy 
przed tysiącem lat. A z ksi<1żką kucharska bywa 
tak, że zmieniają się gusta, smaki, recepty i w oka 
mgnieniu ze smakowitej strawy może wyjść dia
belska trująca polewka. 

Na pewno nie są to najważniejsze argumen
ty w sporze o Konstytucję. Pisze o nich prasa ogól
nopolska.. Bardzo rzeczową argumentację przed
stawiła w swym Komunikacie z 288 Zebrania Par
lamentarnego Konferencja Episkopatu Polski. 
Moje rozważania niech będ<J tylko zwróceniem 
uwagi Czytelników na fakt, ze wokół Konstytucji 
nie obyło się bez rńi.nych, "diabclc;kich" i;ztuczek. 

M SALWIK 
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Nie dajmy się 
sprzedać ... 

Polska jest matką wszystkich Polaków. W 
okresie istnienia dała wiele przelanej krwi dla ra
towania swojej niepodległośó i suwerennośó oraz 
innych narodów świata. Nasi przodkowie nie od
dawali kraju w obce ręce. Ileż to mieczy i luk 
utkwiło w piersiach wielu Polaków minionych 
czasów. Nieugiętą wolę walk obronnych o god
ność narodową i męstwo synów i córek tej ziemi 
podziwiali nawet wrogowie. 

Naród polski wzbogacał ojczysty kraj na 
przestrzeni wieków materialnie, moralnie i du
chowo, myślą mądrością, wszelkim czynem, w 
trudnych okresach naszych zawiłych htStorycz
nych dziejów, nawet wtedy, gdy nie było wolno 
być Polakiem. 

Mozolnym trudem i pracą stworzył zasób 
trwałych wartości i dóbr, które stanowią dorobek 
ogólnonarodowy. Naszym zadaniem i obowiąz
kiem p;itriotycznym jest strzec go jak trenicy oka, 
ustawicznie wzbogacać i pomnażać a nie utracać 
za półdarmo, bo powiemy słowami - Jana Nepo
mucena: 

"Tm się tylko ma prawo zwać obywattlnn, 
U kogo dobro kraju jest najpitrwsrym ct

ltm". 
"Wszrdrit można Ojcryinit wstać pofy

tecznym, 
Cry to pod wiejska strztd1q1 czy w mitścit 

stołtc:znym". 
Polska jest współcześnie na etapie przygo

towawczym przystąpienia do Unii EuropcjskiCJ 1 

NATO według określonych wymogów. Odbywa 
się regulowanie stosunków prywatnoprawnych ------------------------------------! przechodzenia od gospodarki socjalistycznej w przeszlośó do (od 1989r.) kapitalistycznei z daw-Co robić da/ei? nej formy wywłaszczania do uwlasu:z.irua. Nie
stety w sprawie prywatyzacji brak było 1 jest dia
logu społecznego i wypracowanego modelu. 

M~<JC o możliwośóach rozwoju gospodar
czego trzeba określić aktualną sytuację gminy i po
ziom życia jej mieszkańców. Gmina Cmolas była 
gminą typowo rolniczą z tradycyjnymi metodami 
gospodarowania. Dziś gdy ten system okazuje się 
nieopłacalny, rolnicy stają przed dylematem co da
lej robit? 

Podobnie jest z tymi, którzy pracowali w za
kładach pracy w okolicznych miastach. Pewnego 
dnia okaz.lło się, że dla nich już nie ma tam miej
SGl. Masowe bezrobocie stało się faktem, wręcz 
klęską społeczną. Owszem, wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych znalazło rozwiązanie w wyjazdach do 
pracy za granicę, często ż życiowej koniecznośo 
nie z wyboru. Z czasem wyjazdy stały się sposo
bem na życie, ale czy są aż tak bardzo kor.tystne 
dla rodzin i ~rodowiska? Pieniądze przeznaczane 
są przeważnie na dobra konsumpcYJne, budowę 
domów, auta. meble, co jeszcze podnosi koszty 
utrzymania - tak, że któregoś dnia staniemy przed 
dylematem co dalej- czy jesteśmy tul.lj czy tam, a 
może wszędzie i nigdzie. Ci, którzy tutaj zostali 
żyj.} i pracują, chociaż satysfakcji nie widać. Wy
nika to z niskich zarobków w stosunku do kosztów 
utrzymania. Co gorsze, nie ma tzw. satysfakcji za
wodowe~ Znalezienie w naszym regionie dobrze 
płatnej, perspektywicznej pracy, blisko rodziny, 
grnruczy dla przeciętnego człowieka prawie z cu
dem. Na gminie działa ok. lliO podmiotów gospo
darczych, przeważnie jednoosobowych, a.Je one w 
ogóle nie rozwiązują sprawy i nie stanowią o po
tencjale tej gminy. Niemniej wielu ludzi próbuje 
sil na rynku, szukaj<}c dla siebie miejsca, rynków 
zbytu, próbują i uczą się. Jest wiele trudności, bo 
rynek dopiero się kształtuje i nie uwsze rządzi 
się jasnymi zasadami. Różnie można oceniał sy
tuację mateńałn<J środowiska i własną . Skoro jest 
jednak tyle narzekań i pretensji do całego świata, 
państwa, księży i innych ludzi, to~ lulaj iest me 
t.ak, ~tu nie gra, to już jest prawie p;itologia. 

6 Najlepiej gdy każdy oceni swo)ił sytuaąę 

sam., wedJug własnych kryteriów, bo musimy so
bie zadać pytanie co dalej? Skoro określimy sytu
ację własną - materialną i życiow<J, stan gospodar
~ gminy i kraju, to teraz zastanówmy się jakie 
znaleźć wyjście z tej sytuacji, z tego impasu. Co 
robić? - na to pytanie musi odpowiedzieć sobie 
każdy zainteresow.:iny czlowiek i każda rodzina -
co chce robić za 10, 15 lat i dalej. Czy będziemy 
dalej czekał, łudził się, że to p<1ństwo zmieni na
sze życie, równie dobrze możemy się przeliczyć 
lub nie doczekać. Jest takie powiedzenie, że najle
piej w życiu to liczyć na siebie. jest w tym trochę 
prawdy, ale nie do końca, bo żyć czy robić~ sa
memu jest raczej trudno. Na~epiej liczyć na ludzi, 
którzy myślą podobrue jak my, bowiem ten kto się 
wzbogacił nie zrozumie bezrobotnego, najwyżej 
powie, że mu się robić nie chce. Pr2yczyny maso
wego bezrobocia są jednak o wiele głębsze. Dlate
go, by móc~ zmienić w ogólnej sytuacji, czy sy
tuacji każdego bezrobotnego, istotne jest pozna
nie tych przyczyn. Ważnym jest aby ludzie prze-

Udziałowcami prywatyzowanego majątku 
państwowego powinni być - zdaniem wielu łu
dzi - przede wszystkim rodzimi nabywcy tj. Po
lacy w ramach uwłaszczenia, bo oni wypracowali 
mienie narodowe, ich dziadowie i ojcowie za kiep
skie zarobki. Wyprzedaż go obcym kontrahentom, 
kapitalistom: ziemi. przedsiębiorstw, fabryk, hut, 
domów handlowych, stoczni itd., wiąże się to z 
bezpowrotną utratą i przejściem kapitału polskie
go w obce ręce. A kraj bez wlasnośó nie ma peł
nej wolnoki i suwerennoki. Naród polski powi
nien być gospodilrzern we własnym kraju, a nie 
białym Munynem, czy najemnym robotnikiem. 

Refleksje kończę słowami A. Asnyka; "Poe
ci do publicznoki': 

"Miłość Ojczymy? ... Ta dziś pustym 
dźwiękiem, 

Co nit brzmi wcale, albo brzmi szaltń
stwem". 

Józef SUDOL 

łamali się i zaczęli ze sobą rozmawiać jak zmienić ----------------
niekorzystn<J sytuację. 

Jes1i już zaczniemy rozmawiać, musimy wy
brać kierunki czy dziedziny działania Okazuje się, 
że możliwości popwia się coraz więce~ ale żeby 
się odnaleźł, trzeba spełniać określone warunki. 

Najważniejszy czynnik to ludzie. Tak jak nie 
ma dobrego sportu bez dobrych trenerów czy za
wodników, tak nie będzie dobrej gospodarki - bez 
dobrych gospodany, przedsiębiorców, pracodaw
ców i pracowników. Tak już jest w populacji spo
łeczne~ że część ludzi interesuje się kulturą, ochro
ną zdrowia itd., a pewna grup;i, dość liczna ma 
predyspozycje do działalno§ci M polu gospodar
czym. Ilu jest takich ludzi w naszej gminie, myślę, 
że sporo. Wielu nie zdaje sobie sprawy jakie pre
dyspozycje posiada. trzeb.1 jew sobie odkryć, okre
filć, bo na chwilę można się oszukać, zmienić, ale 
do tego co się czuje i lubi zawsze się będzie wra
cać, chociażby w marzeniach. 

Ludzie muszą się spotykać, rozmawiać i co 
najważniejsze - uczyć. To jest kolejny czynnilc, je
śli mr'limy o jakiejkolwiek zmianie, rue mówiąc 
o postępie. Dziś już mało kto wątpi w potrzebę cią· 
głego uczenia się. Gdzie się uczyć? - W szkole? 
Niestety szkoła często daje podstawy, ale nie 
kształci urn1ejętnoki życia, postępowania, umie
jętnośó zawodowych. Jednak naµepsze szkoły i 
szkolenia nie wystarczą i nie zastąplij praktyki i 
tutaj jest kolejne wyzwanie jak zdobyć pracę, jak 
zorganizować sobie dzialalność, jak przygotować 
do pracy, do życia swoje dzieci. 

Jak uczyć je przedsiębiorczości (nie mylić z 
cwaniactwem życiowym), jak zorganizować życie 
gospodarcze gminy, aby tutaj można było normal
nie pracować i żyć Jest to temat do dalszych roz
ważań. 

•Gmin;a Cmohs - PANORAMA• Nr 2'97 
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OSWIATA ... 

Młody talent z Kolbuszowej 
Podczas XI Międzynarodowych Spo

tkan Gitarowych Sanok '97, wyróżnienie 
otrzymał Wojtek Zatorski- uczeń Społeczne
go Ogniska Muzycznego w Kolbuszowej. Jest 
to dla niego jak i dla środowiska kolbuszow
skiego duży sukces, gdyż w przeglądzie star
towało ponad 80 osób i to z kilku krajów: Ro
sji, Bułgarii, Słowacji oraz Polski, ale z takich 
ośrodków jak Warszawa, Wrocław czy Sanok 
/umany za jeden z najmomiejszych ośrod
ków gitarowych/. Oprócz satysfakcji udział 
w takim przeglądzie daje szansę konfrontacji 
swoich możliwości z najlepszymi, a poza tym 
daje możliwośt zobaczenia jak grają osoby z 
innych krajów. Dla Wojtka miało to ogromne 
znaczenie, gdyż do tej pory nie występował 
jako gitarzysta poza Kolbuszową. Z sukcesu 
cieszy się również nauczyciel Wojtka - Broni
sław Niezgoda. Dla Niego jest to dowód, że 
nauka idzie w dobrym kierunku.Okazuje się, 

że nawet z malej miejscowości, z Ogniska a 
nie ze Szkoły Muzycznej, można "wypłynąć" 
jeśli uczeń ma talent, chce mu się pracować 
I na razie Wojtek ćwiczy godzinę dziennie/ i 
jest odpowiednio prowadzony. Trzeba jed
nak podkreślić, że nie jest on pierwszą osobą 
z kolbuszowskiego Ogniska Muzycznego od
noszącą takie sukcesy. 

Wojtek ma 13 lat i jest uczniem szóstej 
klasy szkoły podstawowej. Naukę gry na gi
tarze rozpoczął cztery lata temu. O wyborze 
instrumentu zadecydował fakt, że w domu 
była gitara, więc chciał na niej grać. W rodzi
nie był też odpowiedni klimat do muzykowa
nia, gdyż obaj dziadkowie grali. 

W tym roku chce zdawać egzamin do 
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszo
wie. 

Spotkanie lizvków 
w Kolbuszowej 

R7.es7.0wski 7.ar1.ąd Okręgowy Polskiego TowaT?.ystwa Fizycme
go zorganizował 10 kwietnia w kolbuszowskim LO, sympozjum nau
kowe nt. "Niektóre aspekty nadprzewodnictwa i nadprzewodników". 
Inicjatorką tego spotkania była mgr Krystyna z.etnbrowska, wiceprze
wodnicząca Zarządu PfF. Wykład w języku angielskim wygłosił dr 
Michel Traa z Uniwersytetu Enschede (Holandia), a tłumaczył prof. dr 
hab. Marian Kuźma- przewodniczący Pff Oddział Rzesww. 

Wśród gości byli również prof. dr hab. Marek Rytel, dziekan IF 
WSP Rzesww, kilkunastu pracowników naukowych WSP Rzeszów i 
Politechniki Rzeszowskiej oraz nauczyciele i uczniowie zl i N LO oraz 
z SPZZ w Rzeszowie, nauczyciele i uczniowie kolbusrowskiego liceum. 

Prelegent przedstawił zasadę działania nadprzewodników oraz 
ich zastosowaniem. in. przy otrzymywaniu wysokich pól magnetycz
nych.W dyskusji po wykładzie interesowano sic; przede wszystkim tech
nicznymi możliwośóami otrzymywania nadprzewodników. 

Po zakońcr.eniu części oficjalnej dyskutowano na temat naucza
nia fizyki w szkole. Ostrej krytyce poddano nowy projekt nauczania 
tego przedmiotu. Podkreślano, że kształcenie w naszym kraju było ce
nione, liczyło się w świecie, a teraz nie ma już uczniów uczestniczących 
w olimpiadach międzynarodowych. Przyczyn jest kilka. Ciągłe ograni
czanie liczby godzin nauczania przedmiotu nie pozwala na wyjaśnia
nie wątpliwości i na ćwiczenia, a jedynie na przekazywanie wiedzy. 
Równocześnie materiał jest przeładowany i nie ma czasu na kształcenie 
mys1enia, dlatego powstaje efekt niedokształcenia młodzieży. Nie do
strzega się i nie docenia młodzieży twórczej i utalentowanej. Fizycy 
zwracali szczególną uwagę na brak jednolitości myślenia i wspólnoty 
celów całego kształcenia w naszym kraju. 

Młodzież z Kół Fizycznych różnych szkół mogła wymienić po
glądy na nurtujące ją tematy. Okazało się, że najbardziej interesuje ją 
dostęp do Internetu 

Sza Od lewej: prof. M. Kuźma, dr M. Traa 

"Pięknie u Ciebie, pięknie może być i u mnie " 
Dla podniesienia estetyki miasta Rady 

Osiedli Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Kolbuszowej ogła
szają letni "Konkurs" na najładniejszy balkon, 
ogródek na terenie miasta. 

W celu dokonania oceny Rady powołają 
komisję konkursową. Dla zwycięzców w każ
dej kategorii przewidziano nagrody. 

Kryteria oceny: 

Balkony: 
•:· kompozycja 
<:• ukwiecenie 
•:• wrażenie estetyczne 
Ogródki: 
•:• wkomponowanie ogródka w otoczenie 

(widok ogólny) 
<:• sensowny podział na część rekreacyjno -

wypoczynkową i użytkową 

•:• budowle ogrodowe; altanki, domki, per
gole, cienniki, skalniki, oczka wodne 

•:• wykorzystanie materiałów naturalnych, 
kamień, drewno 

·:· ci~awe ro§liny; drzewa, krzewy, kwiaty 
•:• inspirujące oddziaływania na poprawę 

estetyki miasta 
Rady Osiedli: Nr 1, Nr 2, Nr 3 

w Kolbuszowej 
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KUL TURA ... c I „ 
E Z Kolbuszowej w świat ... 
Ili 14 kwietnia miało miejsce uroczyste okazji wzięli udziaJ m. in. poseł Zbigniew 
~ podłączenie komputerów kolbuszowskiego Mączka, Zbigniew Chmielowiec- wicebur
f"llllll LO do międzynarodowej sieci lntemetu. W mistrz Kolbuszowe~ (który również obiecał 

całej Polsce tylko 3% pracujących z kompute- pomoc w dalszej modernizacji pracowni kom
rami osób czy instytucji przyłączonych jest do puterowej tego liceum), Mieczysław Maziarz
tej sieci, szczególnie mało jest szkół średnich. przewodniczący Rady Rodziców, Andrzej Ja
Ogromną pomoc dla .kolbuszowskiego LO godziński- dyrektor Biblioteki Publicznej MiG 
okazał w tym względzie, poseł Zbigniew w Kolbuszowe~ Piotr Puzio - jeden z rodzi
Mączka oraz Centrum Zaopatnenia Technicz- ców zaangażowany w pomoc szkole, a zara
nego "Fin" z Kolbuszowej. Ftrma "lntertele" zem przewodniczący kolbuszowskiego koła 
SA z Chmielnika bezinteresownie zobowiąza- UW, oraz Zbigniew Lenart-dyrektor LO Wa
ła się przez rok opłacać abonament za przy- daw Leśniak- wicedyrektor i Robert Serafin
łączenie do lnternetu. nauczyciel i pasjonat komputerów oraz mlo-

W spotkaniu zorganizowanym z tej dzież tegoż LO. 

Felieton no zamówienie ... 
''/{o/buszott:.1s/10 wios110" 

11lysy rynek" 
Z roku na rok łysieje nam kolbuszowski 

ryn.:k. Najpierw znikła "żyrafa", l.lk opła.kiwa
n;, przez jednych, ku uciesze drugich. OstaJ o 
się ino cokół, który od czasu do czasu robi za 
estradę, dla różnej maści szansonistów, przy 
okazji okolic:znokiowych imprez w naszej me
tropolii. Niektórzy z rozrzewnieniem wspomi
nają te capstrzyki, te warty honorowe, przemo
wy, wieńce, kwiaaty, upojny zapach spalonej 
ropy naftowej. To se ne wrati Znikną] ostat
nio także żywopłot, który tak dzielnie trzymał 
się przez dziesiątki lat Jego długowieczność 
zawdzęczliśmy obywatelskiej postawie nie
których mieszkańców, którzy bezinteresownie, 
w nocy, a nawet w dzień nawozili go i podle
wali Zywopłot byt ostoją ptactwa oraz nieza
stąpionym rezerwuarem widełek do proc naj
młodszych. 

DawaJ upr:tgniony cień, ~pi4cym snem 
sprawiedliwych, bohaterom peregrynacji w 
"trójkącie bermudzkim• (Krokodyl, Zielona, pi
wiarnia), a przy okazji, tak niechcący, zatrzy
mywaJ tumany kurzu, śmieci, a czasm zapach
niał kwiatami i zabrzęczaJ tysiacem pszczóL Co 

6 bedzie w miejsce starego żywopłotu jeszcze mi 

nie wiadomo. Jeżeli będzie nowy żywopłot to 
dopiero, jako tako urośnie za kilka lat, do tej 
pory władza mundurowa będzie miała uJa
twione zadanie w obserwacji rynku. Pusto zro
bilo się na rynku, odkąd nie wolno tu handlo
wać. Przybysze zza wschodniej miedzy ofero
wali przebogaty asortyment wszelkiego "barah
łai", co spoty kalo się z zadowoleniem wielu nie
zamożnych mieszkańców. Głowa rodziny mógł 
kupić żonie majtki z klinem, dla dziec.ka .kaJa
sznikowa na baterie i zostawało mu jeszcze spo
ro pieniędzy na "klina" dla siebie. Kapslowana 
chrzczona woda "horyłka• szła jak woda z nie
szczelnych kolbuszowskich wodociagów. 

Jak dotąd na rynku codziennie są widocz
ne: studnia i dyforni amatorzy kaca w płynie. 
Chociaż tych drugich, z roku na rok jakby 
mniej. No bo i skąd mają wziąć pieniądze na 
przeszczep wątroby lub chociażby oststnio na 
zapłatę kolegium. Zniknęły takie, choć nie licz
ne, adeptki jednego zawodu, którego jak na 
razie uczy się w szkołach podlegających MEN
owi, choć podobno są szkoły prywatne oraz do
kształcanie indywidualne w systemie wieczo
rowym. Czyżby poszły na zasłużoną emerytu
rę, ale chyba najpewniej mają chwilowo w re
moncie swój warsztat pracy. Chociaż nie bra
kuje kh w Kolbuszowej. Zniknęli z ławeczek 

O zilowiec maj '97 

Pierwsze połqcw1iE, fot. /an CICHOŃ 
W dyskusji podkres1ano przede wszy

stkim,że dzięki podłączeniu do lntemetu ist
nieje możliwość lepszego kontaktu ze świa
tem. Tym samym znika pojęcie prowincji, 
gdyż mJodzież, mieszkając w maJym mia
steczku jak i w dużym mieście, ma ta.kie same 
szanse korzystania z osiągnięć nauki i kultu
ry polskiej i światowej. 

Na razie uczniowie najbardziej są za
interesowani ofertami wyższych uczelni codo 
egzaminów wstępnych i kierunków studiów, 
pocztą .komputerową, programami do robie
nia grafiki oraz IRC, tj. internetowym CB- ra
diem. 

W najbliższym czasie LO w Kolbuszo
wej będzie miało w lnternecie tzw."stronę 
WWW", która będzie zawierała najważniejsze 
informacje o szkole i mieście. 

Su 

na rynku starsi panowie rozprawiający popo
łudniami, a nawet wieczorami o mniejszych lub 
większych problemach tego ~wiata. Najwięk
sze ożywienie na tych ławeakach wywołały 
dyskusje o meczach piłkarskich, podwyżkach 
cen, polityce wschodniej lub najzwyczajniej, 
gdy przechodziła dziewczyna w nimi spó
dniczce. Brakuje tego swojskiego strzelania pe
tami z lufek i kaszlu, dającego tak piękną mu
zykę w płucach niektórych starszych panów, 
od której uciekaJy szczury z pobliskich posesji. 
Zmiana na rynku goni zmianę. Od niedawna 
na połowie rynku wolno jetdzić tylko w stro
nę prawą. Póki co, zostaJo jeszcze wyciąć parę 
drzew na rynku, zabudować szkłem i alumi
nuim studnię, np, w stylu pótny Jaruzelski, czy 
obłożyć prześlicznymi ciemnobrązowymi (vide 
GS) płyt.kami wszystkie posesje. 

I to już będzie koniec. 
Luclcy MAN 

P.S. 
W kwietniowym numerze chochlik drukar

ski pomieszał szyki tak, że z felietonu "Kolbu
szowska Wiosna" wypadły pewne partie tekstu. 
Oto pełne brzmienie: "Pogoda zmienna jak 40 -
letnia panien.ka wspomaga wzmożony wiosen
l)Y pobór ludzki. Klientów ci u nich dostatek. 
Swiadczy o tym nowy karawan. Komfort ostat
niej podróży ~1kbysię zwiększył. 

Wiosna, panie sierżancie - chciaJoby się 
powiedzieć policjantowi z patrolu, któremu na 
widok płci przeciwnej dziwnie prostuje s1ę 
służbowa pal.ka ~. 

L.M. 
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... przeszedł przez życie, dobrze czyniqc ... 
Raniiow 

~ 
S I I ry Dzikowiec 

Wsooninlenle 
o Stanisławie Sielawce 

Bywa niekiedy, że niektórzy ludzie stają 
się symbolem, uosobieniem pragnień i dążeń 
określonej społeczności, środowiska C2.Y grupy. 

Takim właśnie człowiekiem był zmarły w 
dniu 3.XI.1994 r., Stanisław Sielawka. 

Urodzony w Kolbuszowej w dniu 
25.III.1922 roku, z pochodzenia Kolbuszowian, 
a z wyboru i pracy i działalności Krakowianin, 
związany był rodzimie z naszym miastem. Oj
ciec jego przez jalli czas piastował stanowisko 
dyrektora nowo powstałego w 1912r., giinna
zjum. 

Po jakimś ezasie rodzina Bielawków na 
stale przeniosła się do Bielska Białej. Stamtąd 
Stanisław Bielawka często przyjeżdżał z rodzi
cami do Kolbuszowej. Z tej przyczyny, powsta
ły serdec:2.ne znajomości między nami, młody
mi, napęściej harcerzami. Była więc wymiana 
myśli, poglądów, a ponadto doświadczeń w 
zakresie ćwiczeń, zabaw harcerskich i sporto
wych. 

Po wybuchu Il wojny światowej w 1939r., 
cała rodzina prof. Mariana Bielawki zjechała do 
Kolbuszowej (z trójką dzieci). 

A zatem przygodne, wakacyjne znajomo
ści koleżeńskie z okresu pobytu St. Bielawki w 
Kolbuszowej przekształciły się w prawdziwa 
przyjaźń, młodych chłopców ukształtowanych 
przez patriotyczne wychowanie w rodzinie, 
szkołach, kościele i ruchu harcerskim. Stąd też 
nic dziwnego, że młodzi ówcześnie chłopcy, 
których było dość sporo, na skutek przyjazdu 
wielu rodzin do Kolbuszowej - spontanicznie 
zaczęli się spotykać w domu przy Nowym Mie
ście u Tadeusza Drałuza, tworząc z czasem 
zwartą nieformalną. grupę konspiracyjną na 
przełomie 1939/1940 r . Grupa ta przybrała na
zwę "Bracia Chrobrzy". Współzałożycielem tej 
właśnie grupy był Stanisław Bielaw ka, który bę
dąc urodzonym społecznikiem wiele czasu po
święcał 7.espołO<wi wyka7.ując inicjatywę, ener
gię i wytrwałość w działaniu. Równocześnie był 
naszym łącznikiem z zorganizowanym podzie
miem. 

Z upływem czasu nasze spotkania zaczę
ły nabierać innego charakteru, a narastające wy
padki związane z terrorem, zmusiły niektórych 
uczestników naszej grupy do wyjazdu z KoJbu
szowe~ szukania pracy w różnych urzędach, fu
mach, niekiedy niemieckich. Z tych właśnie po
wodów St. Bielawka rozpoczął pracę w Arbei
tamtcie, będąc ~uż wówczas zaprzyjaźnionym 
żołnierzem Armii Krajowej, pseudonim "Ja
dźwing". Zlożenie przysięgi nastąpiło w dniu 
1.X. 1942 r. W obwodzie Kolbuszowskim "Ke
fir". Stanisław Bielawka pełnił wówczas funk
cję łącznika i kolportera, czasopism podziem
nych, brał także udział w rożnych a kcjach wal
ki psychologicznej z wrogiem. 

Niemal cudem, przy pomocy kolegów 
uniknąJ aresztowania przez gestapowców z 
Rzeszowa. Wkrótce potem, będąc zagrożony 
"Spalony", został skierowany przez Komendę 
Obwodu AK do obwodu Armii Krajowej w 
Przemyślu. Tam też został włączony do oddzia
łu partyzanckiego. 

Po zakończeniu wojny, po powrocie z dy
wersji operacyjnej na obszarze powiatu przemy
skiego Stanisław Bielawka rozpoczął studia me
dyczne w Krakowie. 

Wybór kierunku studiów wynikał z wy
raźnego zamiłowania i uzdolnienia w zakresie 
medycyny, które to zdolności i upodobania wy-

czasie ewakuacji ze Śląska we wrześniu 1939r., 
w transporcie zbombardowanym przez Niem
ców udzielał skutecznej pomocy medycznej, 
rannym uciekinierom. A tak.że pracując w ma
jątku hr. Tyszkiewicza w Kolbuszowej, zajmo
wał się praktykami weterynaryjnymi, lecząc 
konie. Nie mały też wpływ na podjęcie studiów 
l~arskich miało wychowanie na lekturach St. 
Zeromskiego, w którym to autorze rozczytywa
ła się ówczesna młodzież. 

Stanisław Bielawka studia ukończył w 
1951 roku, a następnie uzyskał tytuł doktora 
medycyny. 

Zamierzał się całkowicie poświęcić pracy 
naukowej, jednakże ciążyła na nim praca Akow
ska. Stąd też został zwolniony ze stanowiska 
asystenta Akademii Medycznej w Krakowie, po
mimo uzyskania znaczących wyników w zakre
sie onkologii Zmuszono go niejako do podję
cia pracy w lecznictwie otwartym w Krakowie. 

W tej nowej narzuconej mu dziedzinie pra
cy, okazał się cenionym i oddanym pacjentom 
lekarzem - internistą. Stał się człowiekiem - le
gendą, pozostawił po sobie pamięć o swoim nie
zwykłym optymizmie, mądrości, woli działania 
i uczciwości, zyskując ogólny podziw i szacu
nek. Napisano o Nim, że był człowiekiem pra
wym, wielkiego serca; nie zmienił świata, ale 
zmienił jego część. 

Obok interny pasja Stanisława Bielawki 
była ekologia. Jej poświęcał wiele czasu, zajmu
jąc się nią od strony teoretycznej, praktycznej i 
organizacyjnej. Dużo wysiłku poświęcał dJa po
prawy stanu środowiska naturalnego, a jedno
cześnie był animatorem licznych inicjatyw świa
ta lekarskiego na tym polu, zyskując w tym oto
czeniu podziw i szacunek. Należał tez do współ
założycieli i był wieloletnim i aktywnym dz.ia
laczemPolskiego Klubu Ekologicznego oraz ini
cjato rem i organizatorem pierwszej w Polsce 
Przychodni EkologiC7.Jlej w Krakowie. 

W zakresie ekologii napisał również sze
reg nowatorskich artykułów w czasop 

Był również oddanym działaczem "Soli
darności" od samego momentu jej powstania, 
czlomkiem jej struktur organizacyjnych w służ-

Stanisław Bielaw/ca 

bie zdrowia, równocześnie był współzałożycie
lem i działaczem Izb Lekarskich. 

- Co uderza w życiorysie St. Bielawki, to 
jego ogromna wrażliwość na ludzkie potrzeby i 
stad swoją formację rozwijał i pogłębiał w ru
chu Cywilizacji, Miłości ... 

Zagadnienia etyczne były St. Biela wce bar
dzo bliskie, da wal temu wyraz w m.in w listach 
do mnie np. w liście z dn. 8. Vlll.1943 r., pisał: 
" ... znekanie si~ siebie dla innych u.znałem 
za jedyny cel życia ... " i ten cel w pełni osią
gnąŁ 

St. Bielawka otrzymał wiele odznaczeń, 
mln. za działalność konspiracyjną został odzna
czony Krzyżem Partyzanckim, za wybitną pra
cę zawodową i społeczną wyróżniono Go Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotą Odznaką "za pracę społeczną dla miasta 
Krakowa'~, srebrną odznaką za Zasługi dla 
Ochrony Srodowiska i inne. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
Krakowie w dn. 8.Xl.1994 r., w Kościele Ojców 
Franciszkanów oraz na cmentarzu Podgórskim 
przy niezwykle licznym udziale Krakowian i 
przyjezdnych z okolic miasta i z różnych części 
Polski. 

Tadeusz Miś, ps. "Kordian" 

Serd eczne podziękowania Lekarzom Chirurgom Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala w Kolbuszowej. 

Ordynatorowi Romanowi Wysockiemu, Kazimierzowi Ślusaaowi, dr Jarosławowi 
Raganowi, Andrzejowi Nodze - godnym następcom b. dyr. tutejszego szpitala nieodżało

wanego lek. chir. ś.p. Stanisława Krzaklewskiego zaszczęśliwe przeprowadzenie 
operacji chirurgicznej 

• • • 
składa 

Stanisława Serafin z dziećmi 

Panu dr Andrzejowi Nodze, dr Jarosławowi Raganowi oraz Zespołowi Lekarskiemu, 
Pielęgniarkom Personelowi pomocniczemu Oddziału Chirurgii 

Szpitala Rejonowego w Kolbuszowej 
Serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc okazaną nam w cieżkich chwilach choroby 

i śmierci naszej Drogiej Cioci 

Janinie SAGANSKIEJ 

+ • • 
składa 

Bratanica z rodziną 

Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze naszej drogiej Cioci 

ś.p. Janinie Sagańskiej 
szczególnie Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu, Młodzieży, Zwiazkowi Kombatantów, 

Związkowi Emerytów i Przyjaciołom 
serdeczne podziękowania składa 

Rodzina 

N „ 
Ili 
I „ , 

kazywał już jako uczeń liceum i harcerz, np. w 7 
--''-----'-....;._~~~~~~---''--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 
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Z ŻYCIA RELIGIJNEGO ... 

Raniiow S I a r y O z iko • iec maj '97 
Siostry pracują bezinteresownie, a dotacje z 
UMiG oraz składki rodziców przeznaczone są 
w calości na wydatki bieżące. c 

, i Siostry Służebniczki Starowiejskie 
Siostry prowadzą katechizację dzieci i 

młodzieży. s.Janina Staszalek w ZSZ, s. Jadwi
ga Mach w SP nr 2, s. Marta Niemiec w SP 
nrl. Opiekują się dwo,ma kościołami- w pa
rafii pw. Wszystkich Swięty~ oraz pw. św . 
Brata Alberta. W obu parafiach siostry pro
wadzą grupy apostolskie: O'Liewczęcą ~ 
Maryjną / 240 osób/,Kola Misyjne, Zywy 
Różaniec Dzieci, organizuja także dni skupie
nia dla młodzieży żeńskiej. W miarę możliwo
ści podejmują także pracę charytatywną. 
Odwiedzają chorych i samotnych w domach i 
w szpitalu. 

Ili Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Naj
._ świętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej 
1111111.1 zostało powołane do życia w Wielkopolsce, 3 
" maja 1850 roku przez sługę Bożego Eclmun-

da Bojanowskiego. Zgromadzenie rozwinęło 
się we wszystkich dzielnicach podzielonej roz
biorami Polski, ale polityka zaborców, utru
dniająca wzajemne kontakty służebniczek, 
doprowadzila do podziału zgromadzenia na 
cztery, autonogtlczne instytuty zakonne: sio
stry Dębickie, Sląskie, Pleszewskie, Starowiej
skie. Głównym przesłaniem zgromadzenia 
jest służba ludziom poprzez pracę oświato
wą i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży 
oraz charytatywną wśród chorych i ubogich. 

Nuwy dom 1.12kom1y w Kolbuszowej 

Na naszym terenie Siostry Służebnicz
ki Starowiejskie maja dwa domy zakonne: w 
Cmolasie i Kolbuszowej. 

Dom zakonny w Cmolasie 
Do Cmolasu Siostry Służebniczki 

przybyły na zaproszenie Katarzyny Starzec w 
1923roku. Zajmowały się chorymi i prowadzi
ły ochronkę dla dzieci. Siostry opiekowały się 
maluchami nawet w czasie wojny, dopiero w 
1962 roku władze państwowe odebrały sio
strom salę, w której zbierały się dzieci i Ut
broniono im- tak jak w całej Polsce- zajmo
wania się dziećmi zdrowymi. Od 1970 r. sio
stra jeździła do okolicznych wiosek i katechi
zowała najmłodszych. W 1981r. po wielu tru
dach, przywrócono ochronkę dla dzieci. Po
czątkowo zajęcia odbywały się tylko dwa razy 

największe wydarzenie dJa tego domu zakon
nego. Na pierwszą Mszę św. odprawioną w 
nowowybudowanej kaplicy przybyło do Cmo
lasu wiele sióstr wraz z najwyższymi władza
mi Zgromadzenia. 

W kaplicy nacodzień będzie przechowy
wany Najświętszy Sakrament, a co najmniej 
raz na trzy tygodnie będzie odprawiana Msza 
św. (określaja to przepisy kościelne). 

Dom zakonny w Kolbuszowel 
Siostry Służebniczki Starowiejskie są 

w Kolbuszowej od 1902 r., gdy książę Lubo
mirski ufundował dom zakonny i Yposażył 
placówkę w pole. Siostry prowadziły ochron-

kę, pracowały w szpitalu, opiekowały się cho
rymi i ubogimi oraz prowadziły kursy szycia 
i gotowania. Po U wojnie siostrom odebrano 
ziemie i część zabudowań. Zlikwidowana też 
została ochronka, dla sióstr zabrakło miejsca 
w szkole i szpitalu. Dopiero w ostatnich la
tach siostry wracają do zadań wytyczonych im 
przez założyciela. 

Od pażdziernika ub.r. wznowiła swą 
działalność ochronka dla dzieci / przedszko
le niepubliczne pw. św. Józefa/. Około 35- ro 
dzieci przebywa pod opieką sióstr od godz. 
7.00 do 16.00. Chętnych było znacznie więcet 
ale nie było możliwości przyjęcia większej 
liczby dzieci. Dyrektorką przedszkola jest 
przełożona domu s. Małgorzata Koćwin. Z 
dziećmi pracuje też s. Hiacynta Maciejowska. 

Od jesieni siostry mieszkają w nowym 
budynku, który wybudowały w ciągu dwóch 
lat. Budowa poszła szybko, bo oprócz fundu
szy własnych zgromadzenia, znalazły się oso
by, które wspomogły to przedsięwzięcie ofia
rami oraz własną pracą. W większości ludzie 
ci nie życ.zyli sobie ujawniania ich nazwisk, a 
pieniążki przekazywali bezinteresownie wi
dząc pilną potrzebę budowy nowego budyn
ku,gdyż ten, w którym siostry mieszkały po
wstał jeszcze w XIX w. i warunki mieszkanio
we pozostawiały wiele do życzenia. Wznie
sienie nowego obiektu daje Siostrom Służeb
niczkom z. Kolbuszowej możliwość pełniejszej 
realizacji idei swojego zalożyciela/ chociażby 
możność otwarcia ochronki/ i lepszej służby 
ludziom. 

W sobotę, 5 kwietnia, ks. bp Edward 
Białogłowski dokonał uroczystego poświęce
nia nowego domu zakonnego, pięknej kapli
cy i ochronki Wśród szczególnych osób przy
byłych na tę uroczystość byli: ks. dziekan Sta
nisław Wójcik, ks. prałat Marian Jachowicz, 
ks. proboszcz Jan Pępek oraz księża wikarzy 
pracujący w kolbuszowskiej parafii. Specjal
nie na tę uroczystość przyjechały: s. Marietta 
Kopeńska-Matka Generalna Zgromadzenia,s. 
Stanisława Koralewicz- Matka Prowincjalna, 
siostry z Zarządu Generalnego i Prowincjonal
nego, siostry pracujące w okolicznych placów
kach. Obecni byli także przedstawiciele władz 
lokalnych i samorządowych z burmistrzem 
miasta Henrykiem Wilkiem, kierownikiem 
Urzędu Rejonowego Jerzym Fedusem, repre
zentantami Zarządu MiG oraz najbardziej za
służeni dobrodzieje: państwo Orzechowie, 
państwo Gdowikowie, pan Hopek. W uroczy
stości wzięli udział rodzice z dziećmi uczę
szczającymi do ochronki prowadznej przez 
siostry. 

W imieniu całego zgromadzenia, ale w 
szczególności w imieniu sióstr pracujących w 
Kolbuszowej, Matka Generalna dziękowała 
wszystkim dobrodziejom, w tym miejscowe
mu społeczeństwu, dzięki którego pomocy 
udało się dokończyć budowę nowego domu. 

(su) 

w tygodniu, ale od 1989r. blisko trzydziesto- p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
osobowa grupka spotyka się codziennie. W I 
tym roku dzieci spędzają tu po S. godzin dzien
nie i jest to jedyne przedszkole w gminie. Dy· I 
re.ktorką jest s. Renata Arian, a wychowaw- I 
czynią s. Romana Stępień. Przełożona domu I 
s. Halina Raczkiewicz katechizuje dzieci w 
Szkole Podstawowej w Cmolasie i zajmuje się I 
wystrojem kościoła parafialnego. I 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Hurtownia w KolbuszoweL OR EV • 
ul. Handlowa 3, tel. 2271474 tel./fax 2272636 n. S .C. 

oferuje do sprzedaży artykuły spoiywcze (okolo 2000 asortymentów) 
papierosy i piwo oraz napo;. a•oholowe 

Oddziały: 
• Mielec ul. Piaskowa 3 tel. (0196) 3422 (plac GS-u) 
• Nowa Dęba ul. Podleśna 3 (droga w stront Porąb Dębskich). 
• Rzeszów, ul. Wspólna 2, tel. (017) 340-53 w. 30, ul. Lubelska (plac P11iW) 
• Głogów Młp., plac GS-u 

Hurtownia w Kolbuszowej czynna od 600 do 1900. Zapraszamy 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ostatnio siostry włożyły dużo wysil- I 
ku w budowę, wewnątrz budynku, pięk
nej.kaplicy. 19 marca br. ksiądz kanonik Ka- I 
zimierz Szkaradek z polecenia Biskupa Ordy- I 
nariusza dokonal uroczystego poświęcenia 
kaplicy pod wezwaniem św. Józefa. Jest to I 

8 ~--------------------------· '----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Jak już zostolo wspomniane we wcześniej
szym artykule (Wspaniała przeszłość Akcji Ka
tolickiej, "ZK" 1995 nr 4(11), s. 4-5), Akcja Ka
tolicka działająca w latach międzywojennych, 
była potężną organizacją ogólnokościelną, 
która w ciągu zaledwie, 1cil1cunastu łat potrafi
ła wychować całe zastępy dzielnych i odpowie
dzialnych ludzi, którzy z godnością i honorem 
unieśli ciężar trudnej historii Pols1ci następnych 
dziesięcioleci. 

Również tu, na naszym terenie, we wsiach 
i miasteczkach powiatu kolbuszowskiego dzia
łające w jej ramach - w zasadzie od polowy lat 
dwudziestych do końca lat trzydziestych - Ka
tolickie Stowarzyszenia Męż~w, Kobiet, Mlo
dzieży Męskiej i MJodzieży Zeńskiej odegrały 
wielce pozytywną rolę w życiu nie tylko reli
gijnym, ale społeczno-gospodarczym i kultural
nym (W 1938 r., w parafiach na terenie nasze
go powiatu istniało 60 oddziałów A.K.). Do dziś 
można podziwiać owoce ich działalności. Do 
dziś zdumiewa ten zapał, energia, poświecenie, 
zwłaszcza chłopców i dziewcząt KSM-ów, m.in. 
z Nienadówki, Dzikowca, Mazurów, czy Wi
dełki. 

Wesołe druhny z Mazurów 
Do 19J8 r., czyli do czasu utworzenia 

przez biskupa przemyskiego Franciszka Bardę 
parafii Mazury, spora grupa mazurskiej mło
dzieży zaangażowana byla w Akcji Katol.ickiej 
parafii Raniżów. Zorganizowane tam około 
1927 roku przez ks. Jana Pa_trzyka Stowarzysze
nia Młodzieży Męskiej i Zeńskiej prowadziły 
przez pewien czas aktywną działalność. Z 
chwilą przybycia w 1937 roku na stale do Ma
zurów ks. Stanisława Bąka zostaJy utworzone 
w tei. wsi wszystkie kolumny A.K. - KSMM, 
KSMZ, KSM i KSK. kh jakie efektowna i ileż 
obiecująca działalność została brutalnie prze
rwana wybuchem II wojny światowej. Spróbuj
my więc poznać nieco bliżej jedną z tych ko
lumn. 

Oddzia.J Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Zeńskiej w Mazurach liczył 25 
członkiń, panien zwanych druhnami. Kierow
nictwo tego oddziału składało się z prezeski -
Jadwigi Białas, sekretarki - Marii Dec i skarb
nicz1ci - Karoliny Sondej. Opiekę kościelną nad 
nim sprawował ksiądz asystent - Stanisław Bąk. 

Zebrania odbywały się systematycznie przez 
cały rok, w jedną niedzielę miesiąca, w tzw. 
"ognisku", czyli dużej izbie odpowiednio urzą
dzonej. wynajmowanej w chałupie miejscowe
go kowala Wojciecha Adamczyka. Dziewczęta 
należące do chóru, czy zespołu teatralnego, 
spotykały się znacznie częściej. Oprócz zebrań 
odbywały się takie zloty, wycieczki, różnego 
typu spotkania, imprezy i kursy. 

"Celem podstawowym Stowarzyszenia -
według statutu z 1934 r., - było wyrobienie 
członkiń na ~wiaUych i czynnych członków 
Kościoła Katolickiego, przygotowanie ich do 
indywidualnego i zbiorowego apostolstwa 
Chrystusowego, oraz szerzeni.e zasad katolic
kich poprzez wszystkie dziedziny życia i kul
tury". Członkinie czuły się odpowiedzialne za 
sprawy kościoła. Nie uważały, że Kościół, to 
tylko księża, biskupi i proboszczowie, wiedzia
ły bowiem, ze Kościół to wszyscy parafianie, 
wszyscy Katolicy, zarówno duchowni, jak i 
świeccy, w całej parafii, diecezji, kraju, w ~wie
cie. ZdawaJy sobie sprawę, iż "zbiorowe Apo-

Kolbuszowa N 1 w 1s k1 Raniżow O zikowiec 

Dn1hny u swoim asystentem ks. Stanisławem Bąkiem, w roku 1938. 
W ostatnim 17.fif zie, pienusza z prawej - /óufa Popek. 

Przodownicy Przysposobienia Rolniczego na /mrsie w Kolbusz.owej. Z tyłu za instruktormi Zie
miańskim - fóufa Dec. 

stolsktwo Chrystusowe" Io wszystko, co jako 
oddział, zastęp czy kilka członkiń zrobią dla 
rozszerzenia zasad wiary katolickiej dla roz
grzania uczuć religijnych, dla polepszenia mo
ralności w swoim otoczeniu. Należy przy tym 
zazn~czyć, iż według wspomnianego statutu 
KSMZ, podobnie jak cała A.K. stało poza i po
nad partiami politycznymi, z dala od jakiego
kolwiek stronnict"".a politycznego. 

Zasady KSMZ - to zasady katolickie. Ry
sowały przed druhnami, jakby obraz młodej 
katolicz1ci zaprawiającej się w szeregach orga
nizacyjnych do służby Bogu, Ojczyźnie i bli
źnim. Zwróćmy uwagę na hasła, z którymi 
dziewczyny miały iść - szły w życie: 

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe 
w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym 
środowisku. 

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyfnie. 
3. Kształć swój umysl, swą wolę, swe serce. 
4 . Szanuj swą godność, bądi prawa i czysta. 

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do 
sprawiedliwości społec.znej 

6. Bąd:i uprzejma, koleżeńska , pomagaj chęt
nie blitnim. 

7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karna 
i posłuszna. 

8. Dbaj o zdrowie, uprawiaj ćwiczen.ia fizycz
ne, nie używaj napojów alkoholowych. 

9. Bądi gospodarna i oszczędna, cudze dobro 
szanuj. 

10. Bąd:i stała w przekonaniach i wytrwała w 
działaniu, pogodę ducha nieś w swe oto
czenie. 

Tymi haslami miały same kierować się w 
swym życiu i szerzyć je wśród koleżanek, zna
jomych, przy każdej okazji Nie mniej szlachet
ne było też pozdrowienie organizacyjne: "Spra
wie służ! - Służyć chcę!" Było to hasło słynne
go pulku czwartaków z powstania listopado
wego, a więc hasło o pięknej trad ytji historycz
nej. 

Oto jak przed paru laty wspominały swoją 
działalność nasze - dziś babcie! przed laty uro
cze dziewczęta, druhny KSMZ w Mazurach -
Józefa Stępień (z domu Popek) i Józefa Su
doł (z domu Dec): 

Powodzenie całej A.K. w głównej mie
rze zależało od ksirdzn asystenta. Wy mia
łyście takiego ksirdza ... 
O Józefa Stępiei\: - Tak. To byl bardzo do
bry ksiądz. To był ksiądz z powołania. Z chwi
lą jego przybycia do Mazurów w ludzi wstąpil 
nowy duch, zaczęło się nowe życie. Plebania 
była sercem wsi Umiał się do ludzi przywią
zać i zachęcić do pracy. Byl taki ludzki. On nie 
przeszedł drogą, żeby się do kogoś nie ode-

ciqg dalszy na stron.U 10 I 
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C zwał, żeby szło małe dziecko, czy babka stara, 
on pierwszy się do każdego uśmiechną] i ode

._ zwał. Wszyscy go bardzo lubili i każdy jale 

E mógł, lak się starał, żeby mu pomagać. 
O Józefa Sudoł - Ksiądz Bąk zająJ się AJ<. 

Ili bardzo energicznie. Urządzal różne prz.edsla
._ wienia, wycieczki, zloty i różne rzeczy. Mial na 
W głowie budowę Kościoln, pole obrabiał, religii 
lf"'llllll uczył. Msze odprawial, i chcialo mu się ... 

A wasza prezeska? 
O Józefa Stępień - Też była fajna dziewczy
na, chciała z każdym pogadać, pośmiać się. 
Wszystkie my ją lubialy. Była bardzo zdolna. 
Umiała wszystko zalatwić i załatwiała co trze
ba było. 

Dziewczyny chętnie przychodziły na 
zebrania? 
O Józefa Sudoł - Tak. Przecież nikt ich na 
silę nie ciągnął. Wtedy nie było radia, nie było 
telewizorów, nie było nic. Co miały do roboty. 
Tyle się rozerwały, co poszły na zebranie. czy 
gdzieś wyjechały. 

Wasze KS°Mi. miało dany gotowy pro
gram działania, czy żeście go tworzyły? 
O Józefa Stępień - Nie było gotowego pro
gramu. Same my go układały przy pomocy 
księdza. Niektóre druhny bardzo się poświę
cały i organizowały wszystko. Jak na przykład 
chcialyśmy robić jakieś przedstawienie, to one 
jechały do podobnych Stowarzyszeń, tam wy
szukiwały potrzebne książki, odpowiednie 
role, monologii, a potem na zebraniach były 
priedsławione, oprarowywa:ne i ćwiaone. 

Kilka ulań na tematw aszej działalno
ści? 
O Józefa Stępień - W ramach A.I<. z chłopa
kami z KSMM tworzyłyśmy chór. Prowadzi! go 
kierownik szkoły Kornel Manastyrski. razem z 
księdzem odprawiałyśmy nieszpory. Tak, np w 

Ni w i ska R aniiow Stary 

niedzielę, nieszpory to tylko z młodzieżą. Jak 
to ładnie wyglądało , gdy jedna zwrotkę psal
mów śpiewały dziewczyny, drugą chłopaki. 
Nasza młodzież każdego roku odgrywała w 
zimie "Jasełka", a na wiosnę "Golgotę". Przez 
lato były inne przedstawienia. Brałyśmy udziaJ 
w zlotach i różnego typu spotkaniach. Organi
zowane były różne kursy, np. kursy gotowa
nia, pieczenia, trykotarstwa oraz przysposobie
nia rolniczego. Organizowane były również 
wycieczki. Jeździliśmy do Sandomierza i do 
Albigowej, tam do szkoły rolniczej. Potem 
uprawialiśmy poletka doświadczalne. 
O Józefa Sudoł - Wlaśnie na kursie Przy
sposobienia Rolniczego w Kolbuszowej, spo
tkałam pierwszy raz Zofię Jagodzińską. Ona z.a 
panny też dzialała w A.I<. w Widelce i wtedy 
miały tam takie występy. Potem, już po wojnie 
pani Jagodzińska wraz z mężem - kierowni
kiem szkoły w Mazurach - przez wiele la t pro
wadziła zespól teatralny, organizowa@ llilm 
wycieczki i kursy dla członkiń KGW. 

Na. pamiątkowej fo tografii z tamtych 
lat macie na sobie piękne stroje, aż dziw, że 
to przed wojną ... 
O Józefa Stępień ·To nasze mundurki. My 
same szyły, każda w swoim zakresie. Granato
we spódnice, białe bJuzkj, lniane przypasane 
paskiem, krawaty leż granatowe w białe pa
seczki i granatowe berety z emblematami 
"AK". Była nawet piosenka o tych mundur
kach: 

Wesoł.e nasze iycie 
SpędYlmy znakomicie 
W wielkiej zgodzie i hamwnii 

ja i ona 
Jeden tylko mundur mamy 
Jeden tylko więcej nie 
01oć go obie ubieramy 

Z ż~cia stEaży 
pożarn~ch ... 

Odszedł z naszych szeregów 
W wieku 78 lat, 3 kwietnia 1997 r., zmarl 

Dh KAROL PIENIEK, od 1975 r., Komendant 
gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Niwiskach, a od 1948, członek OSP, Honoro
wy Naczelnik OSP Siedlanka od 1996 r. 

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance 
wstąpil w 1942 roku, pełniąc kolejno funkcję Se
kretarza, prezesa i naczelnika. Funkcje naczelnika 
OSP pełnił nieprzerwanie przez 40 lat do roku 1996, 
gdzie ze względu na stan zdrowia został wybrany 
honorowym naczelnikiem OSP Siedlanka. 

Był wieloletnim i aktywnym działaczem stra
żactwa ochotniczego w byłym powiecie i rejonie 
kolbuszowskim. Z jego inicjatywy jednostki OSP 
podejmowały szereg czynów społecznych w zakre
sie zaopatrzenia wodnego i budowy "Domu Stra
żaka" w Siedl.ance, który służy nie tylko strażakom, 
ale również mieszkańcom wsi. 

Kiadl szczególny naósk na sprawy operacyj
ne i szkoleniowe jednostek OSP, oraz rozwój Mlo
dziei.owych Drużyn Pożarniczych dbając su:zegól
nie o ich wyszkolenie. 

Wychował 3 pokolenia strażaków, a wśród 
nich swoich synów synową i wnuków. Swoją god
na postawą dawał przykład zachowania uczciwo
ści i poświecenia, dla dobra drugiego człowieka. 

1 O O ile mu zdrowie pozwalało, to uczestniczy! czyn-

nie w każdej akcji gaśniczej. gdzie brała udział OSP 
Siedlanka. 

z.a społeczną pracę i zaangażowanie został 
odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, ZJotym 
Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem ZOSP RP, Zlo
tym, srebrnym i brązowym medalem; uza zasługi 
dla pożarnictwa, odznaką "Zasłużony dla wo~ rze
szowskiego oraz innymi odznaczeniami. 

Na miejsce wiecznego spoczynku Druha Ka
rola Pieńka, odprowadziły poczty sztandarowe 
OSP Siedlanka, Kosowy, Niwiska, Przylęk, Kolbu
sz.owa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, 
Nowa Wieś, Domatków, Przedbórz, Raniżów, Dzi
kowiec Stary, Dzikowiec Nowy i Trzęsówka, Ka
dra kierownio.a Państwowej Straży Pożarnei dzia
łacze poi.a.mictwa ochotniczego, zarządów gmin
nych ZOSP, reprezentanci kadry samonądowej 
gminy Niwiska, rodzina i przyjaciele. 

Cześć Jego pamięcil 
kpl mgr Józef HALA T 
JRG PSP Kolbuszowa 

• dnia 11.04.1997 r., powstał, pożar budynku 
gospodarczego (obory), adapt.owanej na ku.mik w 
miejscowości Werynia. W akcji gaszenia pożaru 
brało udział 2 zast.ępy JRG OSP j jednostlci OSP 
z Nowej Wsi, Siedlanki, Raniżowa i miejscowa 
OSP Werynia. 

O ziko w iec 

Ale razem nigdy nie 
Gdy ona m11nd11r ma 
W SJddence chodzę ja (bis) 

Hu, lta wesołe nasze życie ... 

Jeden tylko beret mamy 
Jeden tylko więcej nie 
Otoł go obie ubieramy 
Ale razem nigdy nie 
Gdy ona beret ma 
W chusteace chodzę ja (bis) 

Hu, ha, wesołe nasu życie ... 
( ... ) 
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Być może do dnia dzisiejszego kwitłaby 
działalność AK. w parafii Mazury, gdyby nie 
wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji 
hitlerowskiej nie wolno było odbywać zebrań, 
nie wolno się było orga~wać. Chociaż ofi
tjllmie działalność KSMZ, podobnie jak pozo
stałych kolumn A.I<. została zawieszona, to jed
nak rozbudzona młodzież razem ze swoim 
księdzem, działała dalej. Na bazie Akcji Kato
lickiej powstała Armia Krajowa. Ksiądz asy
stent został księdzem kapelanem. 

Po wojnie, po tzw. "wyzwoleniu" nowe 
władze okupacyjne - teraz stalinowskie, uzna
ły AK. za swojego śmiertelnego wroga. Mimo 
podejmowanych przez ks. Bąka prób A.K. nie 
została reaktywowana. W 1950 roku biskupi 
polscy mając pełną świadomość do czego zmie
rzają władze komunistyczne, oglosilj formalne 
rozwi.}zanie AK, w tym KSMZ. Jaka szkoda, 
ze Akcja Katolicka w parafii Mazury o tak 
wspanialej przeszłości, mimo tylu lat od upad
ku komunizmu do chwili obecnej nie została 
wznowiona. 

Benedykt POPEK 

Dh Karol Pieniek 

Spaleniu uległ dach, akcję gaśniczą utrudniał 
silny wiatr oraz bardzo trudny dojazd do miejsca 
pożaru. 
• Podczas wojewódzkiej akademii z okazji 
"Dnia Strażaka". które odbywają się w dniu 
26.04.1997 r., z naszego-terenu za społeczna dzia. 
łalność zost.ał odznaczony złotym Znakiem Zwiąv 
ku OSP. RP pan Franciszek Sito - prezes Zarzą. 
du Gminnego Związku OSP. RP w Starym Dzi. 
kowcu, oraz kpt mgr Józef Hałat dowódca JRG 
PSP w Kolbuszowej Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

(-) 
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I lt-i Podobnie jak co roku, świętowała społeczność Kolbuszowej. Po uroczystej Mszy 

św. złożono kwiaty pod tablicą Konstytucji na ścianie MDK, a później bawiono się w 
różnych miejscach miasta na przygotowanych na to majowe święto imprezach. 

... na ulicacli 
miasta 
Fot. Jim 
SKOWROŃSKI 

Pa m • 
l tn 

w chwl7r zlo
żtn ia kwia
tów pod ta
blicą upa
mirtrriajqcq 
200 - lecie 
KDnstytucji 

I 1-. 
1 Okręgowa 1 111 

: Spółdzielnia : ! 
1 Mleczarska ; :S. 

w Kolbuszowej 
tel. 2271 ·941, tel./fax 2271·776 

Oferuje 
• mleko spożywcze 
• masło, śmietanę 
·sery salami, sery twarde różne 
• sery topione w kubkach oraz w folii 
·kefir, maślankę, twarogi spożywcze 
Zapraszamy w siedzbie 
Spóldziefli w Kolb0S2owej Górnej 
w godz. s-. 1 ]'11, 

we własnym Sklepie Nabialowym 
w KolJuszowej 
w godz. S-· 18" 

• ____________ „ 
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WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
gminy, a t<> z sołectw i zarządów osiedli. Wy
datki z tego źródła są realizowane za pośre
dnictwem Urzędu Miasta i Gminy, gdyż jed
nostki pomocnicze nie prowadzą odrębnych 
rozliczeń finansowych. 

KOLBUSZOWA 

Budżet 1997 
Uchwałą Nr XXIX/Z38/97, Rada Miejska 

w Kolbuszowej przyjęła budżet Miasta i Gmi
ny Kolbuszowa na 1997 rok. 

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów w 
kwocie 16.123.576 zł, oraz wydatki w kwocie 
19.678.137 zł. Niedobór pokryty zostanie 
nadwyżką budżetową z łat ubiegłych w kwo
cie 214.561 zł., oraz kredytem bankowym na 
budowę kanalizacji i oczyszczalni w kwocie 
3.340.000 zł. Przyjęta Uchwała tylko w nie
znacznym stopniu odbiega od przyjętego w 
grudniu 1996 r -projektu budżetu na 1997 rok. 

Nie zmieniły się istotne wskaźniki, 
kształtujące planowane dochody budżetowe. 

Odbiegają natomiast, na niekorzyść gmi
ny, od podanych do projektu budżetu kwoty 
środków przewidzianych na realizację zadań 
zleconych i powierzonych gminie. 

Zmniejszono wysokość środków na rea
lizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy 
w naturze oraz przewidzianych środków na 
budowę Domu Pomocy Społecznej. 

Ogółem, udział dotacji z. budżetu pań
stwa na zadania zlecone i powierzone gminie 
wynosi 9,69 % budżetu. 

Budżet gminy zabezpiecza środki na re
alizację zadań nałożonych na gminę stosow
nymi ustawami. Rada Miejska zobowiązała się 
również partycypować w finansowaniu za
dań, nie będących w jej gestii, jak naprawa 
dróg krajowych i wojewódzkich, budowa hali 
widowiskowo - sportowej przy LO, czy dofi
nansowanie działalności statutowej organiza
cji i stowarzyszeń spol~ycl\. 

W dalszym ciągu finansowane będą za
dania w zakresie infrastruktury komunalnej, 
zarówno na wsi jak i w mieście. 

Zabezpieczone w budżecie środki po
zwolą na funkcjonowanie w dotychcz.asowej 
strukturze organizacyjnej wszystkich jedno
stek i zakładów budżetowych gminy. 

Z budżetu wydzielone zostaly środki na 
wspieranie inicjatyw jednostek pomocniczych 

Przyjęty przez Radę Miejską budżet, 
choć trudny - jest możliwy do zrealizowania 
przy wysiłku wszystkich, którzy będą go wy
konywać. 

(-) 

Chcemy żyć w czystym środowisku ••• 
Z okazji Dnia Ziemi n.2 kwietnia/, ucznio

wie ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce pod 
kierunkiem mgr Marii Babiarz zorganizowali 
sesję ekologiczną pod hasłem "Chcemy żyć w 
czystym środowisku". Gościem był podleśniczy 
Waldemar Kochanowic::z. Niestety, mimo zapro
szenia nie pojawił się nikt z Urzędu Gminy, 
ani ~ właih sołeclcidl. 

Zaczęto od przedstawienia raportu o ka
tastrofalnym stanie środowiska naturalnego oma
wiając kolejno stan zieleni, powietrza, gleby, wody 
oraz żywności. Młodzież mówiła o znaczeniu czy
stości ekologicznej dla życia człowieka oraz o tym, 
co każdy z nas może zrobić dla poprawy stanu 
naturalnego środowiska. Może to być chociażby 
kupowanie napojów w butelkach zwrotnych. Pod
kreślano potrzebę ograniczania spalania np. pla
stików i ogrzewania mieszkań poprzez palenie od
padów z fabryki mebli czy obuwia, ograniczania 
stosowania nawozów sztucznych na rzecz gospo
darki biodynamiczne~ stosowania łagodnych, 
ekologicznych środków piorących, a także nieza
śmiecanie swojego otoczenia. Jako pilne potrzeby 
młodzież podawała zwiększenie ilości kontenerów 

Sesja ekologicz11a w Hadykówce 

na śmieci i szybką budowę oczyszczalni, instalo
wanie filtrów na kominach, sad.zenie drzew, a tak
że ostry zakaz odprowadzania ścieków do rowów 
i wywożenia śmieci do lasów. Zwracano także 
uwagę na konieczność mówienia o problemach 
ekologii i uświadamiania ludziom wa7.ności ochro
ny przyrody. Dotyczy to także zmiany przyzwy
CZ<ljeń w żywieniq: wciąż spoiywamy mało wa
rzyw i owoców nie wspminając o glonach, które 
należą do tzw. zdrowej żywności. 

W drugiej części rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny o tematyce ekologicznej. Nagrodzono 
trzy prace: Haliny Maciłg, Agnieszki Książek i 
Łukasza Brózdy. Drobne upominki ufundował 
Komitet Rodzicielski. Następnie odbył się konkurs 
również o tematyce ekologicznej. Kilku uczniów 
losowało pytania z zakresu programu nauczania 
biologii w szkole podstawowej. Po zaciętej rywa
lizacji pierwsze miejsce zdobył Rafał Stróż, dru
gą Agnieszka Sokół, a trzecią lukasz Brózda. 

Dyrekcja nagrodziła tych uczniów, którzy 
włożyli ruijwi~ pracy w przygotowilnic tej sesji, 
owocami. 

Sza 

W wydatkach budżetowych należało 1------------------------------
uwzględnić przewidywany wzrost cen towa
rów i usług oraz urzędowe ceny nośników 
energii. 

Zabezpieczono środki na kontynuowanie 
budowy oczyszczalni i kanał izacji, a także 
środki na pokrycie kosztów kredytu bankowe
go. 

W dalszym ciągu kontynuowane będą 
prace inwestycyjne na obiektach w szkołach 
podstawowych. 

Przy udziale środków gminy będą kon
tynuowane prace przy budowie hotelu nasta
dionie. 

Poprzez zawarcie s tosownego porozu
mienia, wsparcie finansowe otrzyma Klub 
Sportowy "Kolbuszowianka". 

W dalszym ciągu finansowane będą do
płaty do wypłacanych dodatków mieszkanio-

1 Z wych i ciepła w mieszkaniach komunalnych. 

Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej 
informuje, że zeznania świadków o okresach pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych odbywać się będą w każdy wtorek (w godzinach 
pracy urzędu), w pokoju nr 16 w siedzibie tut., urzędu. 

·--------------------------· 
: Kolbuszowskie kontrasty w fotografii : 
I pod takim tytułem ogłasza konkurs fotograficzny Rada Osiedla I 
I Nr 2 w Kolbuszowej i redakcja "Ziemii Kolbuszowskiej". Najciekawsze I 
zdjęcia będą drukowane w "Ziemi", a autor najciekawszego zdjęcia roku 

I otrzyma nagrodę. I 
I Zdjęcia prosimy przesyłać na adres redakcji. I 

·--------------------------· 
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NIWISKA 

Historia 
Wzmianki źródłowe o Niwiskach pocho

dzą z XV wieku. W XVI i XVIl wieku Niwiska 
należały do Lubomirskich. W 1680 roku zostały 
przekazane Zakonowi Jezuitów z Sandomierza 
za sumę 15 OOO zip., którą Aleksandrowi Lubo
mirskiemu, wojewodzie krakowskiemu wypoży
czyli z fundacji Boboli na edukację 12- tu mło
dych szlachciców. Po zniesieniu zakonu jezui
tów została włączona do funduszu naukowego, 
a następnie sprzedana Tyszkiewiczom, gdzie 
weszła w skład klucza weryńskiego. Po koniec 
XVIII w. dobra Niwiska wraz z folwarkiem za
kupił Seraszyc Hupka, prawdopodobnie Czech 
będący na służbie austriackiej na tym terenie. 
Przekazał on te dobra swojemu synowi Franzo
wi vel Franciszkowi Hupce. Po nim objął Niwi
ska wraz z dworem jego syn- Johann vel Jan 
Hupka. Okres ten charakteryzuje się dużym roz
machem inwestycujnym : w 1850 r . wlasdcicl 
przebudował drewniany browar, rozbudował 
cegielnię i rozpoczął budowę murowanego dwo
ru. W 1852 roku rozpoczął budowę murowane
go spichlerza i stajni dworskiej. przebudował 
gumna 1 rozbudował oficynę dworska. Wlaśca
ciel Niwisk prowadzi} też własny szynk. 

W 1875 r. po śmierci Jana Hupki sukce
sorem dóbr został jego syn Kazimierz. Za jego 
czasów Niwiska prosperowały dobrze, ale nie 
było już takiego rozmachu inwestycyjnego. 
Ostatnim właścicielem Niwisk był dr Jan Anto
ni Ernest Hupka. Z inicjatywy jego małżonki na
stą pila ostatnia rozbudowa dworu. Dobudo
wano wówczas ganek i taras w elewacji połu
dniowej oraz balustradę z toczonych tralek do 
kolumnady w elewacji wschodniej- ogrodo-

Pałac w Niwiskach - stan obecny 
wej.Projektem wnętrz i wykonaniem zajął się, 
znany i ceniony w całym kraju, Karol Józef 
Frycz, z którym Jan Antoni Ernest Hupka współ
pracował w kabarecie "Zielony Balonik". Warto 
wspomnieć, żeJ.A.E. Hupka pełnił wtedy funk
cję marszałka Sejmu Krajowego we Lwowie. 

W 1942 roku wszystkch mieszkańców 
dworu hitlerowcy eksmitowali. We dworze aż 
do wyzwolenia kwaterował Oddział SS, a po
tem sztab jednostek radzieckich. W 1945 roku 
na mocy dekretu o reformie rolnej zarekworo
wano te dobra na rzecz Skarbu Państwa . 

Kolbuszowa N i w iska Raniiow Siary Oz1towi1c ~ 
W latach 19451946dwór uległ dość da- strzygnięcie konkursu wręczanie nagród: • 

leko idącej dewastacji . W latach 50. w budynku sprzętu sportowego, encyklopedii, kaset video. lllli..I 
zaloronoinstalatjęelektryc:zna.Zmienionorów- Pomoc społeczna ~ 
nież generalnie funkcje poszczególnych pomie- -
szczeń. Bezpowrotnie zniszczono część malowi- N• • k h Ili 
del śóeio~e w budynku tym mieści się bi- w 1! r. wy~~I! za~! zlecone 
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blioteka oraz Gminny Ośrodek Kultury. -. 
500 złotych, które rozdysponowan w sposób 

11 K .k1. • k• następujący: urs WI 1n1ars I -renty socjalne- dla 32osób166 992 zV 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Niwi

skach ODR w Boguchwale zorgaizował w 
kwietniu czterodniowy kurs wikliniarski dofi
nansowany przez Urząd Gminy. Uczestniczyło 
w nim 9 osób z całej gminy, ale w trakcie trwa
nia kursu zgłaszało się coraz więcej chętnych do 
nauki. Pomysł okazał się dobry, bo zainereso
wanie roslo z każdym dniem. Organizatorzy 
sami przywieźli wiklinę i pokazywali jak wypla
tać mniejsze i większe koszyki o różnych wzo
rach, splotach i kształtach. Okazało się, że nie 
jest to takie trudne, a powstające koszyczki są 
imponujące. 

Wszyscy pracowali więc z wielkim za
pałem zastanawiając się nad tym, czy nie zająć 
się tym wyplataniem koszyków zawodowo. Jak 
mówili instruktorzy, największy popyt na wy
roby z wikliny wciąż jest za granicą. Eksport 
znacząco ogranicza jednak wysokie do. W Pol
sce, w zależności od sezonu- np. wiosną dobrze 
sprzedają się koszyczki wielkanocne i koszyki 
na zakupy, latem natomiast altanki i meble, a je
sienią kosze na bieliznę. W ostatnich latach nie
co większe jest zainteresowanie meblami wikli
nowymi, które są lekkie, oryginalne, efektow
ne,trwałe, a w dodatku tanie. 

W związku z dużym zainteresowaniem, 
organizatorzy obiecali powtórzyć ten kurs je
sienią. 

Na kursie wildinairskim w Niwiskacl1 

Turniej szkół 
W GOK w Niwiskach odbył się 12 

kwietnia I etap "Turnieju szkól„, w którym 
wzięły udział drużyny z sześciu szkół podsta
wowych z całej gminy. Organizatorami był 
GOK przY, współpracy nauczyciela z Niwisk 
Andrzeja Swiętka. Komisję oceniającą tworzy
ły: Molgorzatn Tctlilk- p rzcw., Agnieszko Ski
ba, Agnieszka Szczurek. Każda reprezentacja 
szkoły skladala się z pięciu uczniów, którzy 
musieli się wykazać wiedzą z różnych dziedzin 
/z zakresu programu nauczania w szkole pod
stawowej/, a także spostrzegawczością, spry
tem i inteligencją. Trzeba było rozpoznawać 
kwiaty, szybko skojarzyć hasła, przyszywać 
guzik na czas, rozpoznać różne melodie, a tak
że wykazać się sprawnościa fizyczną, pedału
jąc na czas na rowerze stacjonarnym. 

W l etapie zwyciężyła reprezentacja z 
Niwisk /Ewa Stąpor, Ela Grabiec, Magda Zyg
munt, Jakub Jędrzejowski, Bartek Wróbel/. Na 
drugim miejscu uplasowała się reprezentacja ze 
SP w Przyłęku, a na trzecim drużyna ze SP w 
Trześni. 

Następne etapy dbędą się 26 IV, 17 V i 
ostatni 31 V, wtedy też będzie ostateczne roz-

- zasiłki okresowe- dla 452 rodzin 1213 
648zV 

- pomoc dla kobiet w ciąży oraz wycho
wujących dzieci- dla 70 osób /30 210 zV 

- zasiłki pielęgnacyjne- dla 12 rodzin- /10 
114 zV 

- zasiłki rodzinne- dla 7 rodzin /2 335 zV 
Przyznając zasiłki okresowe brano pod 

uwagę przede wszystkim rodziny bezrobotne, 
które utraciły prawo do zasiłku bądż utrzymują 
się tylko z takich zasiłków. Bezrobotnym przy
znano 606 świadczeń /106 274 zł dla 210 rodzin. 
Rodzinom dotknięty mdlugotrwałą chorobą 
przyznano 456świadczeń I 64 442 zł/. Dla 70 ro
dzin, w których są osoby niepełnosprawne przy
znano 151 świadczeń /25 065 zl /. W ur. objęto 
pomocą 59 rodzin, które mają czworo łub więcej 
dzieci. 

Na zadania własne wydano cała dota
cję- 29151 zł. Z tego na usługi opiekuńcze 8 2251 
zzł, dożywianie dzieci w szkołach- 5 820 zl, po
moc dla rodzin z tytułu zdan:eń losowych- 1 400 
zł, koszty pogrzebowe osoby pobierającej zasi
łek staly- 892 zl, zasiłki celowe pieniężbe z prze
znaczeniem na pokrycie kosztów związanych z 
zakupem księżek i zeszytów dla rodzin wielo
dzietnych-14 308 zł. 

W tym roku planowane środki z budże
tu państwa wynoszą 396 500 zł i będą wykorzy
stane następująco: -zasiłki i pomoc w naturze-
320 OOOzł, utrzymanie GOPS- 55 800 zł, zasiłki 
rodzinne i pielęgnacyjne- 18 400 zl, usługi opie
kuńcze specjalistyczne dla osób chorych psy
chicznie 2 300 zl. 

Budżet Gminy przeznacza w tym roku 
63 600 zl na zasiłki celowe/22 OOOzł/, usługi 
opiekuńcze / 10 OOO zł/, dożywianie dzieci w 
szkołach /3000 zł/, utrzymanie OśrodJca I za I 
kwartał- 28 600 zł/. 

Szerzej o pracy Gminnego Ośrodka Po
mocy Społecznej w następnym numerze gaze
ty. 

Kaplica cmentarna 
w Niwiskach 

Kaplica cmentarna w Niwiskach nazywa
na dawniej Kaplicą Grobową Hupków zostala 
wzniesiona w 1874 roku, staraniem dziedzica 
NiwiskJana Hupki. 

Od 1595 r., cmentarz grzebalny był przy 
modrzewiowym kościele, ufundowanym przez 
Zofię Tarnowską, na Niedźwiedziej Górze, 
aż do roku 1874, gdy dziedzic Jan Hupka za
kupił pole od rodziny Zasowskich i Kaszów na 
lisich górkach i przeznaczył je na cmentarz. 

Zllbytkowa kaplica cmentarna w Niwiskach 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13 
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• ciąg dal.szy ze str. 13 

C W środku parceli wybudowal kaplicę 
grzebalną wraz z piwnicą na grobowiec dla 

._ całej rodziny Hupków. Piwnica jest pod całą 

E kaplicą wysoka na dwa metry, obmwowana 
cegłą wyrabianą w cegielni dworskiej. Tam 

1 Ili spoczywają zwłoki: 
._ - Antoniego Hupki zm. 1819 r i Franciszka 
~ Hupki zm. 1922 r . 
" - z Łączkowskich Hupkowej zm. 1924 - i z 

Wosińskich Hupkowej zm. 1927 r 
- Jana Hupki ur. 1803 r, a z.m. 1871 r i Ka
jetana Hupki zm. 1881 r. 

- Kazimierza Hupki zm. 1888 r. i z Zubrzyc
kich Marii Hupkowej zm. 1917 r 

- z Dzwonkowskich Anny Hupkowej zm. 
1927 r i Jana Hupki ur 1866 r, zm. 1952 r. 

- z Dzwonkowskich Ludwiki Niedzielskiej 
zm.1929r 

- z BroDilcowskich Emilii Szlachtowskiej zm. 
1938 w Wilnie, a pogrzeban.ej w Niwiskach. 

- z Mochelskich Hildegardy Teodocowiczowej 
kucharki dworskiej zm. 1957 r. 

Kilka informacji historycznych o rodzinie 
Hupków: 

Przed rokiem 1794 dobra Rz.emień z Rzo
chowem i Niwiskami przeszły w posagu córki 
Stadnickiego - Radzyńskiego Starosty Bungra
biego Wawelu - Kunegundy w posiadanie jej 
męża Kajetana Reya z Nagłowic, właściciela 
Przecławia, którego córka Felicja pOOiubila Jerze
go Tyszkiewicza ml. On zrezygnował z Niwi
skiego klucza, sprzedając w 1795 r., wraz z dwo
rem, hutą szkła, browarem oraz przyległym ma
jątkiem w Trześni u za 150 zł., dodając kawał la
sów rzemieńskich Franciszkowi Hupce herbu 
Szaraszyc z Heraltz w Czesławskim w Cze
chach. Wieść gminna głosi, ze nabył te dobra 
Szaraszyc Hupka, żołnierz czeski będący na 
służbie austriackiej, w wygranej na loterii, a po
tem przekazal je synowi Francowi, które przejął 
syn Johann czyli Jan Hupka. Dr Ernest Hupka 
był ostatnim właścicielem Niwisk. 

Rząd komunistyczny upaństwowil Jego 
dobra, a sam znalazł mieszkanie w Kolbuszowej. 
Umarł w Kolbuszowej Dolnej !bezpotomnie w 
1952 roku i został pochowany w kaplicy rodo
wej w Niwiskach, o Nim w Księdze Zmarłych 
napisał Ks. Bronisław Musiał; "Zmarł NaHaśniej
szy Pan Jan Hupka Marszałek Związku Delega
tów Polskich Galicji - Czlowiek doskonały, okry
ty sławą, zmarły na wygnaniu z własnego 
domu.". 

Kaplica wzniesiona na grobowcu rodziny 
Hupków jest murowana, otynkowana. Na rzu
cie kwadratu z kruchtą od południa. Zewnątrz 
narożniki ujęte pilastrami, zwieńczone wieżycz
kami. Strop drewniany beczkowy. Dach dwu
spadowy kryty blachą, a na nim mała sygnatur
ka. 

KapUca posiada ołtarz drewniany z taber
nakulum, obrazem Pana Jezusa Zmartwychw
stałego i dwoma rzeźbami Matki Bożej Bolesnej 
i Jana Chrzciciela. Jest w niej piękny obraz sufi
towy Anioła śmierci mający przeszło 120 lat i 
świetnie z.achowany. W kaplicy jest jeszcze gra
fika Matki Bożej Ostrobramskiej i zezwolenie 
Ks. bpa Ignacego Łobosa na celebrowanie w niej 
Mszy św. z 8 maja 1899 roku. 

Kaplica cmentarna w Niwiskach była już 
dwukrotnie remontowana; raz w 1976 r., przez 
Ks. Antoniego Kowalskiego i w 1994 r, staraniem 
obecnego Proboszcza. 

Służy jako Kaplica przedpogrzebowa dla 
całej Parafii Niwiska. 

Kilka razy do roku gromadzą się przy niej 
wierni, aby modlić się za swoich zmarłych, w 
czasie Mszy św. sprawowanej w tej kaplicy. 

Ks Wiesław AUGUSTYN 

N i wiska Raniiow S t a r y 

DZIKOWIEC 
, STARY 

Pochodzenie nazwv 
Dzikowiec 

Prawdopodobnie nazwa Dzikowiec 
wywodzi się z miejscowej legendy opowiada
jącej o wyprawie młodego rycerza, który wraz 
z towarzyszami wyruszył na polowanie na 
grubego zwierza. W czasie polowania rycerz 
odłączył się od swoich towarzyszy i zagubił 
w puszczy, W miejscu, gdzie dziś leży Dziko
wiec niegdyś znajdowały się ogromne lasy i 
niewielu śmiałków mialo odwagę się tu za
puszczć. Przerażony rycerz otoczony przez 
dziki postanowił, że jes1i uda mu się wyjść cało 
z opresji, zaloży tym miejscu osadę i nazwie 
ją Dzikowiec. Tak też się stało. 

We wzmiankach źródłowych z 1578 r. 
pisano: "Dzikowiecz de nova radice", czyli 
zalożony na surowym korzeniu. Od przymiot
nika "dziki" utworzono nazwę topograficzną 
miejscowości położonej na uboczu, na tere
nach słabo zaludnionych i zalesionych dziki
mi drzewami. Garowo "dzikowina" oznacza 
pustkowie wśród lasów, ziemię opuszczoną, 
nieuprawną. 

Z dokumentów z lustracji i reje-
.strówwsi wynika, że w XVI w. istniała nazwa 
Dzikowiecz, w XVIJ w. Wola Dzikowiecz, w 
xvm w. do pierwszego rozbioru- Dzikwiec 
Królewski, a w okresie rozbiorów aż do 1965 
r. - O-akowiec. Nazwa Stary O-akowiec przyjła 
się dopiero po roku1918 z chwilą, gdy nazwa 
byłej kolonii niemieckiej Wildenthał została 
zmieniona na Dzikowiec Nowy. 

(na podstawie publikacji: M. Piórek, 
Szkice do dziejów Dzikowca i okolic, V aria 
Kolbuszowskie 1995). 

z kwietniowej sesji 
Rady Gminy w Starym 

Dzikowcu 
24 kwietnia Rada Gminy zdecydowa

ła o podwyż.szeniu cen wody do 1, 65 zł za 1 
m sześcienny. Uchwała ma moc obowiązują
cą od 1marca1997 roku. W uzasadnieniu tej 
decyzji przedstawiciel RSP wyjaśniał, że wzro
sła cena hurtowa wody z 1,10 zł do l , 20 zł. 
Na gospodarce wodą firma nie robi interesów, 
ale tak wysokie są koszty. Trzeba zatrudniać 
konserwatora i inkasenta. Powtarzają się awa
rie, np. dzień wcześniej wystąpiła poważna 
awaria w wodociągu w Lipnicy i nastąpił duży 
ubytek wody. Tłumaczył także, że RSP nikt 
nie poinformowal o zmianie ceny hurtowej 
wody. 

W dyskusji radni wyrażali opinię społe
czeństwa, że cena wody jest zbyt wysoka. 
Dyskutowano nad tym, że w sąsiednich gmi-

O zikowiec maj '97 
nacvh cena ta jest niższa. F. Ozga zwracał 
uwagę, że należałoby dopłacać z budżetu 
gminy, aby już bardziej nie obdąi.ać rolników, 
których dochody i tak wciąż maleją. W głoso
waniu przesądzono jednak, że dopłat nie bę
dzie, gdyż spowodowałoby to opóźnienia w 
inwestycjach poprzez odpływ pieniędzy na 
dopłatę do wody. "Kto płaci za wodę w przy
padku awarii wodociągu? Czy wszyscy korzy
stający płacą za wodę, a jeśli ktoś nie płaci, to 
kto pokrywa te sumy?'' - pytał M. Porębski. A. 
Dziadura potwierdził, że w rozmowach z 
ludtmi słyszy się narzekania na ceny wody, 
ale ci, którzy nie mają wody z wodociągu ogól
nego twierdzą, że zapłaciliby nawt 2 zł za lm 
sześcienny, byle tylko mieć wodę. 

Rada przyjęła sprawozdanie finanso
we z działalności finansowej gminy za rok 
1996 oraz udzieliła Zarządowi Gminy abso
lutori um za działalność finansową w roku 
1996. 

Wprowadzono następujące zmiany do 
budżetu gminy na rok 1997: 

Zmniejszono wydatki o 10 200, OO zł I z 
leśnictwa- usługi materialne o 200, OO zł oraz 
z budowy sali gimnastycznej w Starym Dzi
kowcu o 10 OOO, OO zł/. 

Równocześnie zwiększono wydatki z bu
dżetu gminy o 130 200, OO zł przeznaczając te 
pieniądze na: 
a) leśnictwo- dotacja dla koła łowieckiego 

"Borek"- 200,00 zł 
b) budowa obiektów sportowo- rekreacyj

nych /boisko sportowe w Dzikowcn/-
6 ooo.oo zł 

c) remont placu przy kściele w Kopciach-
4 0001,00 zł 

d) budowa szkoły w Kopciach- 120 000,00 
zł 

Powstały niedobór w kwocie 120 
000,00 zł sfinansowany będzie z kredytu ze 
środków pieniężnych Fundacji Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z BGZ SA o/ 
Rzeszów. 

Opieka społeczna 
w Starym Dzikowcu 

W 1996 roku na różnego rodzaju po
moc społeczną przeznaczono 319 OOO zł. W 
tym roku przeznaczonych jest 290 OOO zł, cho
ciaż zadań jest coraz więcej. Już do tej pory 
przyznanych jest 51 zasiłków okresowych, 27 
rent socjalnych, 4 zasiłki satałe wyrównanw
cze i 2 zasiłki stale z tytułu opieki nad dziec
kiem niepełnosprawnym, 11 zasiłków macie
rzyńskich i 2 zasiłki wychowawcze. W ubie
głym roku było pięć sióstr pomocy domo
wych, teraz są już tylko dwie. 

Kierownik GOFS w Starym Dzikow
cu ]. Wiącek mówi, że przekrój zasilkobior
ców jest różny, ale wiele jest osób młodych, 
zdolnych do pracy. Oprócz łudzi rzeczywiście 
znajdujących się w potrzebie, są i tacy, którym 
po prostu nie chce się pracować, bo wygodniej 
jest przyjść po gotowe pieniądze. Nieliczne są 
też przypadki, aby ktoś wstydził się przyjść 
po pomoc, raczej jest coraz więcej osób, które 
mając dochody mniejsze od określonych w 
ustawie, po prostu przychodzą z wnioskami 
o pomoc,zakładając, że im się to należy. 

O tym komu przysługuje pomoc spo
łeczna pisaliśmy w poprzednim numerze ga
zety. 

(x) 

H .__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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RANIŻÓW 

Kościół parafialny w Woli Ra11ii.owskiej 

z kwietniowej sesji 
Rady Gminy 

Rada Gminy w Raniżwie ustaliła, że na te
renie gminy będą 3 punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych uwierających powyż.ej 4, 5% alko
holu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poi.a miejscem sprzedaży. Odległość 
tych punktów handlowych od wejścia na teren 
posesji, na których znajdują się obiekty użytecz
ności publicznej tj. szkoły.placówki oświatowo
wychowawcze i opiekuńcze, obiekty kultu rel i
gijnego, ośrodki zdrowia, przystanki PKS, nie 
może być mniejsza niż 30 metrów w najkrótszym 
ciągu komunikacyjnym. 

Zasady wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych: 

- opinia Rady Sołeckiej, 
- opinia radnego z danego terenu, 
- opinia sąsiadów- właścicieli działek grani-
ciących z terenem, na którym ma być usy
tuowany punkt sprzedaży napojów alkoho
lowych, 

- opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Jeśli alkohol ma być spożywany w miejscu 

sprzedaży, dodatkowo potrzebne jest postano
wienie o odbiorze zakładu gastronomicznego wy
dane przez Państwowego Terenowego Inspekto
ra Sanitarnego. 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoho
lowych wydawane jest na 4 lata dJa gastronomii 
i na 2 lata dla punktów sprzedaży detalicznej. 

Wójt gminy upoważni osoby do kontroli 
placówek prowadzących sprzedaż alkoholu w 
zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
warunków sprzedaży określonych przez Radę 
Gminy oraz przestrzeganie zakazu reklamy alko
holu. W pzypadku naruszenia tych postanowień, 
osoby te będą upoważnione do zawiadomienia 
Policji lub Państwowej Inspekcji Handlowej. 

Rada Gminy w Raniżowie uchwaliła zakaz 
podawania i spożywania aJkoholu na terenie 
plantów / parku/ w Raniżowie. 

Gminna KomisjaRozwifZYW.a.nll Proble
mów Alkoholowych powołana przez Radę Gmi
ny w Raniżowie: 

Kolbuszo wa N i w iska R1n i io• S111y Dli k o w i tc ~ 
1) Marek Wiącek- przewodnic:ący 
2) Marian Indyk- z-<:a przew. 
3) Maria Pikor- sekretarz 
4) ks. Henryk Smaroń 
5) Tadeusz Bajek 
6) Anna Nieduży 
7) Ewa Stępień 
8) Wojciech Kopeć 

Do udań Komisji należy: pomoc w opra
cowaniu gminnego programu profilaktyki i roz
wiązywania problemów alkoholowych, opinio
wanie wniosków o wydanie :r.ezwolenia na sprze
daż alkoholu, opiniowanie decyzji o cofaniu ze
zwoleń w pzrypadku naruszenia zakazu sprze
daży alkoholu nieletnim i nietrzeżwym lub za
kłócanie porządku publicznego w miejscu sprze
daży alkoholu lub najbliższej okolicy, prowadze
nie kontroli przestrzegania warunków sprzeda
ży, podawania i spożywania napojów alkoholo
wych. Osoby dzialające w Komisji są także upo
ważnione do prowadzenia rozmów interwencyj
no- motywacyjnych z osobami mającymi problem 
alkoholowy, kierowania tych osób na badania 
przez biegłego w celu wydania opinii na temat 
ich uzależnienia, przeprowadzania wywiadów 
środowiskowych oraz przygotowanie i składanie 
wniosków do Rejonowego Sądu Rodzinnego o 
poddaniu się leczeniu osób uzależnionych. 

Wydał.ki związane z działalnością Komi 
sji są finansowane z budżetu gmin, zgodnie z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości. 

Za udział w posiedzeniach oraz w rozmo
wach interwencyjno- motywacyjnych, kontrolę 
placówek handlowych i prowadzenie wywiadów 
środowiskowych członkom Komisji przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości SM. diety radnego 
za udział w posiedzeniu Rady Gminy. 

Rada Gminy w RaJtiżowie przyjęła także 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

1. W zakresie ograniczania dostępności napo
jów alkoholowych dla mieszkańców gminy, 
w tym w szczególności dla dzieci i młodzie-
ży: 

a) dążenie do minimalizacji ilości punktów 
sps.zedaży napojów alkoholowych, 

b) cofanie zezwoleń w przypadkach nieprze
strzegania zasad obrotu napojami aUcoholo
wymi, a w szczególności sprzedaży alkoholu 
nieletnim i nietrzeźwym 

c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
a czas nie dłuższy niż o~ony ustawie jako 
minimalny /2 i 4 lata/ 

d) pnestrzeganie zakazu sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych w miej
scach okreś.lonych ustawą 

e) eliminowanie nielegalnego handlu alkoholem 
f) przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu. 
2. W ukresie zapobiegania przypadkom uza

leżnienia od alkoholu: 
a) propagowanie umiejętności samokontroli i 

kultury picia alkoholu 
b) opracowanie i realizowanie w szkołach infor

macyjno- edukacyjnych programów antyal
koholowych 

c) wspomaganie działalności instytucji, stowa
rzyszeń i osób fizyCZllych służącej zapobie
ganiu alkoholizmowi 

d) popieranie dziaJalno&:i rozrywkowej i sporto
wej, informacyjnej i innej, która kształtowa
łaby normy obyczajowe oraz syl życia zgo
dnie z duchem trzeiwo&i 

e) promowanie postaw społecznych proabsty
nenckich i protrzetwościowych poprzez 
opracowanie i kolportaż afiszy i ulotek przez 
GOKiGOPS 

3. W zakresie rozwiązywania problemów alko
holowych: 

a) udzielanie przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznj pomocy psyc:hospołcczntj i prawnej 
rodzinom, w kórych występują problemy 
akoholowe 

b) współpraca z policją w celu zwiększenia • 
skuteczności interwencji wobec zachowań lllli.J 
osób znajdujących się pod wpływem alko- f"'lllll 
holu m. 

c) współpraca z instytucjami i organii.acjami Ili 
działającymi na rzecz rozwiązywania probie- „ 
mó alkoholowych. • 

7 kwietnia Rada Gminy w Raniżowie -. 
uchwaliła regulamin konkursu na stanowiska • 
dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli ~ 
na terenie gminy oraz powołała komisje konkur
sowe. W skład każdej komisji weszły osoby z ra
mienia Urzędu Gminy, przedstawiciele Kuratora 
Oświaty, przedstawiciele Rady Pedagogicznej 
oraz Rady Rodziców i reprezentant związków 
i.awodowych dziaJających szkole. 

Szkoła Podstawowa 
w Raniżowie: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, mgr 
Danuta Niemczyk, Maria Słuja, Stefan Chudzik, 
Genowefa Krudysz, mgr Teresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Woli Raniżowskiej: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, inż 
Józef Ozga, Stanisława Sasiela, 2'Dfia Hartfelder, 
Stanisław Sudoł, mgr Teresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Staniszewskiem: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowia, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, mgr 
Sanisława Maciąg, mgr Teresa Mika, Teresa Ozga, 
Elżbieta Polańska, mgr Teresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Zielonce: 

inż.. Jan Nimczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, mgr 
Maria Chorzępa, mgr Anna Stopyra, Halina Ma
kusak, Krystyna Woś, mgr Teresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Posuchach 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, mgr 
Agnieszka Naja, Helena Rembisz, Krystyna Bu
rek, Stanisława Ozga, mgr Teresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Mazurach 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, mgr 
Helena Grochala, mgr Bożna Smolak, Stanisław 
Jurek, Józef Fila, mgrTeresa Piórek. 

Szkoła Podstawowa 
w Korczowiskach: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, Teresa 
Kusy, Franciszek Olko, Zofia Skiba, Ryszard 
Ozga, mgr Teresa Piórek. 

Przedszkole Samorządowe 
w Raniżowie: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, Ro
mana Najowicz, Weronika Ryczek, Renata No
wak, Ewa Stępień, mgr Teresa Piórek. 

Przedszkole Samorządowe 
w Woli Raniżowskiej: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, Aga
ta Chrząstek, Józefa Burek, Anna Kata, Bogusła
wa Pociecha, mgr Teresa Piórek. 

Przedszkole Samorządowe 
w Mazurach: 

inż. Jan Niemczyk, mgr inż. Leon Najowicz, 
mgr Maria Mach, mgr Edmund Piotrowski, Elż
bieta Stępień, Boi.ena Rembisz, mgr Teresa Piórek. 
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OSWIATA ... 

Młody talent z Kolbuszowej 
Podczas XI Międzynarodowych Spo

tkan Gitarowych Sanok '97, wyróżnienie 
otrzymał Wojtek Zatorski- uczeń Społeczne
go Ogniska Muzycznego w Kolbuszowej. Jest 
to dla niego jak i dla środowiska kolbuszow
skiego duży sukces, gdyż w przeglądzie star
towało ponad 80 osób i to z kilku krajów: Ro
sji, Bulgarii, Słowacji oraz Polski, ale z takich 
ośrodlców jak Warszawa, Wrocław czy Sanok 
/uznany za jeden z najmocniejszych ośrod
ków gitarowych/. Oprócz satysfakcji udział 
w takim przeglądzie daje sT.ailSę konfrontacji 
swoich możliwości z najlepszymi, a poza tym 
daje możliwość zobaczenia jak grają osoby z 
innych krajów. Dla Wojtka miało to ogromne 
znaczenie, gdyż do tej pory nie występował 
jako gitarzysta poza Kolbuszową. Z sukcesu 
cieszy się również nauczyciel Wojtka- Broni
sław Niezgoda. Dla Niego jest to dowód, że 
nauka idzie w dobrym kierunku.Okazuje się, 

że nawet z malej miejscowości, z Ogniska a 
nie ze Szkoły Muzycznej, można "wypłynąć" 
jes1i uczeń ma talent, chce mu się pracować 
I na razie Wojtek ćwiczy godzinę dziennie/ i 
jest odpowiednio prowadzony. Trzeba jed
nak podkreślić, że nie jest on pierwszą osobą 
z kolbuszowskiego Ogniska Muzycznego od
noszącą takie sukcesy. 

Wojtek ma 13 lat i jest uczniem szóstej 
klasy szkoły podstawowej. Naukę gry na gi
tarze rozpocząl cztery lata temu. O wyborze 
instrumentu zadecydował fakt, że w domu 
była gitara, więc chcial na niej grać. W rodzi
nie był też odpowiedni klimat do muzykowa
nia, gdyż obaj dziadkowie grali. 

W tym roku chce zdawać egzamin do 
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszo
wie. 

Spotkanie fizyków 
w Kolbuszowej 

Rzes7.owski 7.an.ąd Okręgowy Polskiego Towarr.y!>twa FizyC7.lle
go zorganizował 10 kwietnia w kolbuszowskim LO, sympozjum nau
kowe nt. "Niektóre aspekty nadprzewodnictwa i nadprzewodników". 
Inicjatorką tego spotkania była mgr Krystyna Zembrowsk.a, wiceprze
wodnicząca Zarządu PTF. Wykład w języku angielskim wygłosił dr 
Michel Traa z Uniwersytetu Enschede (Holandia), a tłumaczył prof. dr 
hab. Marian Kuźma- przewodniczący Pff Oddział Rzeszów. 

Wśród gości byli również prof. dr hab. Marek Rytel, dziekan IF 
WSP Rzeszów, kilkunastu pracowników naukowych WSP Rzeszów i 
Politechniki Rzeszowskiej oraz nauczyciele i uczniowie z I i IV LO oraz 
z SPZZ w Rzeszowie, nauczyciele i uczniowie kolbuszowskiego liceum. 

Prelegent przedstawił zasadę działania nadprzewodników oraz 
ich zastosowanie m. in. przy otrzymywaniu wysokich pól magnetycz
nych. W dyskusji po wykładzie interesowano si~ przede wszystkim tech
nicznymi możliwościami otrzymywania nadprzewodników. 

Po zakończeniu części oficjalnej dyskutowano na temat naucza
nia fizyki w szkole. Ostrej krytyce poddano nowy projekt nauczania 
tego przedmiotu. Podkreślano, że kształcenie w naszym kraju było ce
nione, liczyło się w świecie, a teraz nie ma już uczniów uczestniczących 
w olimpiadach międzynarodowych. Przyczyn jest kilka Ciągle ograni
czanie liczby godzin nauczania przedmiotu nie pozwala na wyjaśnia
nie wątpliwości i na ćwiczenia, a jedynie na przekazywanie wiedzy. 
Równocześnie materiał jest przeładowany i nie ma czasu na kształcenie 
myślenia, dlatego powstaje efekt niedokształcenia młodzieży. Nie do
strzega się i nie docenia młodzieży twórczej i utalentowanej. Fizycy 
zwracali szczeg<)lną uwagę na brak jednolitości myślenia i wspólnoty 
celów cal~o ksztalrenia w nas:tym kraju. 

Młodzież z Kół Fizycznych różnych szkół mogła wymienić po
gląd y na nurtujące ją tematy. Okazalo się, że najbardziej interesuje ją 
dostęp do Internetu 

Sza Od lewej: prof. M. Kuźma, dr M Traa 

"Pięknie u Ciebie, pięknie może być i u mnie " 
Dla podniesienia estetyki miasta Rady 

Osiedli Nr 1, Nr 2, NI 3 w Kolbuszowej ogła
szają letni "Konkurs" na najładniejszy balkon, 
ogródek na terenie miasta. 

W celu dokonania oceny Rady powołają 
komisję konkursową. Dla zwycięzców w każ
dej kategorii przewidziano nagrody. 

Kryteria oceny: 

Balkony: 
•!• kompozycja 
•!• ukwiecenie 
•!• wrażenie estetyczne 
Ogródki: 
•!• wkomponowanie ogródka w otoczenie 

(widok ogólny) 
•!• sensowny podział na część rekreacyjno -

wypoczynkową i użytkową 

•:• budowle ogrodowe; altanki, domki, per
gole, cienniki, skalniki, oczka wodne 

•!t wykorzystanie materiałów naturalnych, 
kamień, drewno 

·;· ciekawe rośliny; drzewa, kr.tewy, kwiaty 
•!• inspirujące oddziaływania na poprawę 

estetyki miasta 
Rady Osiedli: Nr I , Nr 2, Nr 3 

w Kolbuszowej 



Pingpongiści Nilu 
Kolbuszowa najlepsi 
wśród amatorów 

Pingpongiści TKKF NiJ Kolbuszowa co
rocznie startują w amatorskie, lidze tenisa sto
łowego, którą prowadzi Zarząd Wojewódzki 
TKKF w Rzeszowie. W minionych latach no
towali, już wiele sukcesów, jednak ostatni god
ny jest szczególnego odnotowania. Na rozgry
wane kategorie tenisi§ci Nilu wygrali dwie 
indywidualnie - Andrzej Czachor (w katego
ńi mężczyzn do 40 lat) i Bogusław Rychlicki 
(kat. powyżej 40 lat). W§ród kobiet drugie 
miejsce z.a jęła MagdaJena Dubicka. Ponadto w 
punktacji drużynowej najlepsi byli także kol
buszowscy tenisi§ci. 

Nim do tego doszło w ostatnim-szóstym
tumieju rozegranym 23 marca br. tradycyjnie 
już w hali PTS Walter w Rzeszowie zanoto
wano następujące rozstrzygnięcia. 

Kobiety 
1 8żbieta Dulińska Zodiak Rzesz. 

Sport szkolf!Jf 
Koszykówka 

Rozegrane zostały tutaj finały Woje
wódzkich Jgrzysk Młodzieży Szkolnej w ko
szykówce dziewcząt. W turnieju rozegranym 
12kwietnia br. startowała drużyna dziewcząt 
kolbuszowskiej "Jedynki", dla której już sam 
awans do finaJów był sporym sukcesem. Osta
tecznie z.ajęła ona IV miejsce. 

Wyniki gier finałowych: 
SP 28 Rzeszów - SP 1 Kolbuszowa 
SP 3 Łańcut - SP 2 Strzyżów 
SP 28 Rzeszów - SP 3 Łańcut 
SP 2 Strzyżów - SP 1 Kolbuszowa 
SP 28 Rzesi.ów - SP 2 Strzyżów 
SP 3 Łańcut - SP 1 Kolbuszowa 

Tabela końcowa 

46-38 
27-23 
44-36 
72-18 
30-28 
49-27 

1SP28 Rzeszów 6 120-102 
2 SP 3 Łańcut 5 112-94 
3 SP 2 Strzyżów 4 123-75 
4 SP 1 Kolbuszowa 3 83-167 

W drużnie "Jedynki" grały: Małgorzata 
Witko§, Magdalena Mutwa, Kinga Rząsa, Ka
tarzyna Lipa, Magdalena Borowiec, Monika 
Margańska, Paulina Rymanowska, Agnieszka 
Bełza, Katarzyna Zawisza, Anna Szadkowska, 
Olga Mikołajczyk i PauJina Stępień. 

Lekkoatletyka 
KOLBUSZOWA. Wiosenne Gminne Bie

gi Przełajowe Szkól Podstawowych rozegra
ne zostaJy 14 kwietnia br. na stadionie Kolbu
szowianki. W zawodach udział wzięlo ok. 120 
uczestników ze szkół w Weryni, Kupnie, No
wej Wsi, Widełce, Kolbuszowej Górnej i kol
buszowskiej "Dwójki". Punktowało 20 pierw
szych miejsc. 

Rozegranych zostało 6 biegów, a czoło-

R anizow S t11y O zito w i1c 1 

Podh. Rzesz. 
Nil Kolbusz. 

niezneszony 
Nil Kolbusz. 

Zodiak Rzesz. 
Nil Kolbusz. 
NiJ Kolbusz. 

NiJ Kolbusz. 
niezrzes1.on y 

we lokaty w poszaególnych kategoriach za
jęli: 

Klasa IV i młodsi - dystans 500 m 
Dziewczęta 

1 Katarzyna Nagaś 
2 Bżbieta Rozmus 
3 Katarzyna Duda 
4 Lucyna Draus 
5 Jagoda Książek 
6 Anna Maciąg 
7 Monika Wesołowska 
8 Katarzyna ReguJa 
9 Monika Piórek 
10 Maria Cynar 

Chłopcy 
1 Mateusz Serafin 
2 Łukasz Biesiadecki 
3 Damian Pytlak 
4 Dariusz Brzoza 
5 Konrad Ozimek 
6 Wadaw Gąska 
7 Dominik Olszowy 
8 Wojciech Kogut 
9 Marek Godlewski 
10 Mateusz Bieleń 

Drużynowo klasy IV 

SP 2 Kolbus.t. 
SPWerynia 
SP 2 Kolbusz. 
SP Kolb. Górna 
SP 2 Kolbusz. 
SP Kolb. Górna 
SP 2 Kolbusz. 
SPWerynia 
SPWerynia 
SP Kupno 

SP 2 Kolbusz. 
SP Nowa Wieś 
SPWerynia 
SP 2 Kolbusz. 
SP Nowa Wieś 
SPWerynia 
SP Kolb. Górna 
SPWerynia 
SPWerynia 
SP 2 Kolbusz. 

1 SP 2 Kolbuszowa 102 pkt 
2 SP Werynia 90 pkt 
3 SP KoJb. Górna 73 pkt 
4 SP Nowa Wieś 39 pkt 
5 SP Widełka 28 pkt 
6 SP Kupno 20 pkt 

Klasa V-VI - dystans lOOOm 
Dziewczęta 

1 Dominika Wilk 
2 Katarzyna Starzec 
3 Dorota Mytych 
4 Elżbieta Trębińska 
5 Agnieszka Stagraczyńska 
6 Joanna Czachor 
7 Monika Magda 
8 MagdaJena Margańska 
9 Monika Bemaszak 
10 Agata Lis 

SPWerynia 
SPWerynia 
SP Kupno 
SP 2 Kolbusz. 
SP 2 Kolbusz. 
SPWerynia 
SPWerynia 
SP 2 Kolbusz. 
SP Kolb. Górna 
SPWerynia 

Klasyfikacja drużynowa 
1 NiJ Kolbuszowa 
2 Podhalanin Rzeszów 
3 Zodiak Rzeszów 

417pkt ... 
375pkt " 
249 pkt iii 

Niegościnna Olszynka :I 
Uczniowski Klub Sportowy "Olszynka", -. 

dzinłający od ubiegłego roku przy Szkole Pod- .... 
stawowej w Starym Dzikowcu, zorganizował ~ 
14 marca br. halowy turniej piłki nożnej aopj]. 
karski 5-tki". Startowało 5 drużyn z klas Vl-
tych i młodszych. 

Wyniki: 
Olszynka St. Dzik. - SP Kam. - Prusina 2:1 
SP Kamień -SP Werynia - 3:0 
SP Kamień-Prusina - SP Spie 8:0 
Olszynka Stary Dzikowiec - SP Wcrynia 3:0 
SP Kamień - SP Spie 2:0 
Olszynka St. Dzikowiec - SP Kamień 2:0 
SP Kamień-Prusina - SP Werynia 2:0 

Tabela końcowa turnieju 
1 UKS Olszynka Stary Dzik. 4 12 
12-2 
2 SP Kamień-Prusina 4 9 13-2 
3 SP Kamień 4 6 5-4 
4 SP Werynia 4 3 5-8 
5 SP Spie 4 O 1-20 

W drużynie Olszynki Stary Dzikowiec, 
trenowanej przez mgr Bogusława Cieślę gra
li: Dariusz Serafin, Piotr Mokrzycki, Grzegorz 
Płaza, Kazimierz Dec, Łukasz Stąpor, Marcin 
Byczek, Tomasz Hopek i Arkadiusz Konefał. 

Chłopcy 
1 Mirosław Nagaś SP 2 Kolbusz. 
2 Łukasz Krystel SP 2 Kolbusz. 
3 Paweł Kucab SP 2 Kolbusz. 
4 Waldemar Gąska SP Werynia 
5 Rafał Bąk SP Kupno 
6 Grzegorz Branach SP Widełka 
7 Łukasz Koń SP Werynia 
8 Andrzej Fąfara SP Kupno 
9 Radosław Brzoza SP 2 Kolbusz. 
1 O Arkadiusz Trela SP Widełka 

Drużynowo klasy V-VI 
1 SP 2 Kolbuszowa 103 pkt 
2 SP Werynia 94 pkt 
3 SP Kupno 54 pkt 
4 SP Widełka 49 pkt 
5 SP Kolb. Górna 31 pkt 
Klasy VJl-VJTI dystans 1500 m 

Dziewczęta 
1 Alicja Niedzielska SP 2 Kolbusz. 
2 Natalia Brzoza SP 2 Kolbusz. 
3 Justyna Serafin SP 2 Kolbusz. 
4 Danuta Kata SP Werynia 
5 Agata Surowiec SP Kupno 
6 Monika PytJak SP Widełka 
7 Magdalena Korzępa SP Werynia 
9 Monika Młynarczyk SP 2 KoJbusz. 
10 Agnieszka Kus SP Widełka 

Chłopcy 
1 Łukasz Godlewski SP Werynia 
2 Krzysztof Wójcicki SP Werynia 
3 Krzysztof Rząsa SP Werynia 
4 Paweł Pupa SP Werynia 
5 Janusz Reguła SP Werynia 
6 Henryk Konefał SP 2 Kolbusz. 
7 Emil Próchnik SP Widełka 
8 Rafał Blat SP2 KoJbusz. 
9 Krzysztof Mytych SP Widełka 
10 Zbigniew Pastuła SP Nowa Wieś 

Drużynowo klasy VII-VIII 
1 SP Werynia 101 pkt 
2 SP 2 Kolbuszowa 93 pkt 
3 SP Widełka 61 pkt 
4 SP Kupno 58 pkt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___.17 



~ C111ol1s Kolbuszowa 

.-SSP Nowa Wieś 11 pkt 

C Punktacja łączna wszystkich biegów 
1 SP 2 Kolbuszowa 298 pkt 

._ 2 SP Werynia 285 pkt 

E 3 SP Widełka 139 pkt 
4 SP Kupno 132 pkt 

Ili 5 SP Kolbuszowa Górna 104 pkt 
._ 6 SP Nowa Wieś 50 pkt 
....._. Zdobywcy tnech pierwszych miejsc w 
1""111111 kaidej kategońi otrzymaH dyplomy i nagro-

dy rzeczowe ufundowane przez Fundację na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszo
wei natomiast trzy czołowe szkoły otrzyma
ły pamiątkowe puchary. 

Lekkoatletyka 
KOLBUSZOWA. Na kolbuszowskim 

stadionie 18 kwietrua rozegrane zostały Wo
jewódzkie Wiosenne Biegi Przełajowe, które 
zgromadziły na stadionie około 1400 uczest
ników z 29 gmin województwa rzeszowskie
go. Z reprezentantów naszego regionu najle
piej spisali się Damian Pytlak ze Szkoly Pod
stawowej w Weryni, który zwyciężył w biegu 
na 500 m w kategorii klasy lU i IV. Na podium 
znalazła się również drużyna dziewcząt z kol
buszowskiego Liceum Ogólnokształcącego z 
dorobkiem 188 pkt. która zajęła III miejsce. 

Wyniki: 
Klasa Hl i IV - dystans 500 m 
Dziewczęta 

1 Magdalena Porosła 
2 Katarzyna Marszałek 
3 Agnieszka Piela 

Chłopcy 

SP Hyżne 
SP Hyżne 
SP Kamień 

1 Damian Pytlak SP Werynia 
2 Sławomir Dziopak SP Hyżne 
3 Krzysztof Szostak SP Straszydle 

Drużynowo klasy Ili-IV 
1 SP Hyżne 
2 SP Niebylec 
3 SP Straszydle 

N i w is ki R 1n 1zo w S11rr 

Drużyna SP Hyżne otrzymała puchar 
wojewody rzeszowskiego. 

Klasa V-VI - dystans 1000 m 
Dziewczęta 

l Aleksandra Urban 
2 Anna Surowiec 
3AnnaSzary 

Chłopcy 

SP Trzebown. 
SP8 Mielec 
SPTrzebown. 

1 Witołd Iwańczyk SP N. Sarzyna 
2 Piotr Tylski SP 8 Mielec 
3 Przemysław Reyman SP Strażów 

Drużynowo klasy V-VI 
1 SP Trzebownisko 
2SP 8 Mielec 
3 SP Kamień - Krzywa Wieś 

Puchar ufundowany przez rzeszowski 
Sejmik Samorządowy otrzymała SP Trzebow
nisko. 

Klasa Vll i Vlll • dystans 1500 m 
Dziewczęta 

1 Ewelina Michalek 
2 Anna Rzeszutek 
3 Katarzyna Wikiera 

Chłopcy 

SP l Budy Gl. 
SP Trze buska 
SP3 Rzeszów 

1 Marcin Mokrzycki SP 3 Łańcut 
2 Łukasz Zygmunt SP Brz. Krółew. 
3 Bartłomiej Dudek SP Czudec 

Drużnowo klasy VlI-Vm 
1 SP Dylągówka 
2SP3 Łańcut 
3SPCzudec 

Puchar burmistrza Kolbuszowej otrzy
mala SP Dylągówka 

Szkoły ponadpodstawowe 
1 Anna Czyż ZST Mielec 
2 Alicja Jeż IJI LO Rzeszów 
3 Anna Marszałek :Z.SE Mielec 

Drużynowo 
1 ZS Ekonomicznych Mielec 
2. ZS Technicznych Mielec 
3 LO Kolbuszowa 

222 pkt 
194 pkt 
188 pkt 

MIĘDZY MAGIĄ, A MEDYCYNĄ ... 

Horoskop kolorów 
Camille Flammarion 

Barwa Opalu 7-9 kwietnia. Trzy dni tego ho
roskopu Flammarion oddal pod wtadzę półszla
chetnego kamienia, o którym w przenośni można 
powiedzieć, że mieni się wszystkimi barwami tę
czy. Osoby, które obchodzą urodziny w tym cza
sie, są pewne siebie, opanowane i śmiałe. Ludzie 
ó od wczesnej mlod~ wiedzą, co chóeliby uczy
nić w życiu i z podziwu godną konsekwencją dą2.ą 
do tego. Tęczowi często uzyskują wyższe stan~ 
wi.ska społeczne niż ich rodzice, a nieraz też lep
szą pozycję materialną. Sposoby jakich używają, by 
otrzymać od losu to, czego pragną, nie zawsze są 
godne pochwały. Jeśli kogoś polubią i zaakceptu
ją, to są w uczuóach wierni i stali. Dla swych wy
brańców nie szczędzą niczego. Pomagają im we 
wszystkim, opiekują się nimi, chronią do wszelkich 
kłopotów. Cechy te sprawiają, że Tęczowi są zwy
kle dobrymi, a nawet zbyt ofiarnymi rodzicami. 
Kochają z reguly więcej swoje potomstwo niż 
wsp6łmał:żonków czy innych krewnych, chociaż 
więzy krwi cenią sobie wysoko. Ich życie rzadko 
przebiega w sposób urozmaicony. Zmienne koleje 
losu prawie nigdy nie stają się ich udziałem. Lu
dzie ci sięgają daleko w przyszł~ i plany realizu
ją w taki sposób aby uniknąć, wsrelkich niespo
dzianek. Tęczowi przywiązują się do swojej profe
sji, miejsca zamieszkania, przyjaciół, a nawet rze
czy i sprzętów. Zdarza się, że pl'Ze'Lcale życie mie-

l 8 szkają w jednym mieście czy dzielnicy. Obracają 

się wśród tych samych ludzi, niechętnie nawiązu
ją nowe zna~. Wszystko co zyskują jest dzięki 
solidnej i żmudnej pracy. Czasem planują ~. co 
przynosi im kOl'Z}'M dzięki ryzykownej i śmialej 
akacji, lecz takie sytuacje zdarzają się nadko. k~ 
biety urodzone podczas tych dni są bardw zarad
ne i praktyczne w codziennych sprawach. Lubią 
dom i wszelkie prace związane z gospodarstwem 
domowym. Pielęgnacja dzieó sprawia im wiele ra
dości, choć nieco gorzej porozumiewają się z dzieć
mi starszymi, które chciałyby wymknąć się spod 
ich opieki Samotność dJa Opalów nie jest wskaza
na. Jefili nie załol.ą własnych rodzin, stają się me
lancholijne i zgorzkniale. CA>żywają zwykle późne
go wieku, a w miarę jak, przybywa im lat, coraz 
więcej troski poświęcają swemu zdrowiu, co szcze
gólnie w starszym wieku dobrze wpływa na ich 
samopoczuóe i wygląd. 

E nadal straszy 
E.330 - kwas cytrynowy. Jest otrzymywany 

z melasy w procesie fermentacji i z odpadów przy 
produkcji cukru, przy udziale bakterii Aspergil
lus niger oraz uzyskiwany także z odpadów ow~ 
ców cytrusowych. Stosowany w wielu wyrobach 
spożywczych. najczęściej jako przeówutleniacz w 
wyrobach mięsnych. Według Szpitala Villejuit jest 
rakotwórczy. F.338 - kwas ortofosforowy H3PQ.ł. 
Popularny dodatek zakwaszający, stosowany nat
częśc:iej do napojów typu cola. Według Villejuit 
powoduje zabunenia żołądkowe. F.339a, E339b, 
E339c - sole kwasu ortofosforowego czyli ort~ 

O zikowiec maj '97 
Puchar Kuratora Oświaty otrzymała ZSE 

Mielec 
Chłopcy 

1 Mariusz Wolski 
2 Piotr Kowal 
3 Tomasz Rząsa 

Drużynowo 

CKURzeszów 
I W Rzeszów 
CKU Rzeszów 

1 Centr. l<szt. Ustawicz. Rzeszów W pkt 
2 ZS Zawodowych Mielec 169 pkt 
3 ZS Technicznych Mielec 161 pkt 

Drużyna CKU Rzeszów otrzymała pu
char Kuratora Oświaty w Rzeszowie 

Organizatorami imprezy byli: Woje
wódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszo. 
wie, Urząd Miasta i Gminy w KolbusrowCJ, 
Fundacja na Rzecz Kultury i Sportu w Kol
buszowej, Rzeszowski Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki i Rzeszowski Komitet Olim
pijski. 

RZESZÓW. Finały Wojewódzkich 
Igrzysk Mlodzieiy Szkolnej w sztafetowych 
biegach przełajowych rozegrane zostały 9 
kwietnia na obiektach "Łojbol-Clubu" na rze
szowskiej Baranówce. 

W zawodach brała udział drużyna 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Kolbuszowet która zajęła VIII miejsce. 

Końcowa kolejność wśród dziewcząt 
1 SP Hyżne 
2 SP 5 Rzeszów 
3 SP Dyl<Jgówka 
4 SP 1 Budy Glogowskie 
5 SP Gwoźnica Górna 
6SPCzudec 
7 SP Dobrynin 
8 SP 2 Kolbuszowa 
9 SP Niebylec 
10 SP Giedlarowa 
11 SP Frysztak 
12 SP Wielopole Skrzyńskie 
13 SP 1 t.ańcut 

Opracował Michał Franczyk 

fosforan jedno, dwu i tró}sodowy. Stosowane są 
najczęściej jako dodatki w przemyśle mięsnym, 
serowarskim oraz jako składnik proszków do pie
czenia. F.340a, E340b, F.340c - sole potasowe kwa
su fosforowego czyli ortofosforan jedno, dwu i 
trójpotasowy. Są to przeówutleniacze stosowane 
w preparatach farmaceutycznych, przetworach 
owocowych, w proszkach do pieczenia, ciastach 
w proszku oraz jako zabielacze do kawy. WedJug 
Vilłejuit wywołują one zaburzenia żołądkowe. 
F.341.t, E341b, EJ.tle - sole wapniowe kwasu fo
sforowego czyli ortofosforan jedno dwu i trójwap
niowy. Zastosowanie i szkodliwość jak F.340. E407 
- karagen. Polisacharyd otrzymywany z czerwo. 
nego wodorostu morskiego występującego na 
wybrzeżu Atlantyku. Nazwa pochodzi od mia
steczka Carraghen w Irlandii. Eł0'7 należy do gru
py pektyn i jest bard.w popularnym :t.agęsaza
c:zetn odżywek dJa dzieó, garaletek, dżemów. de
serów, twarogów, keczupu, napojów mlecznych, 
likierów i sosów. Według Villejuit powoduje :za
burzenia żołądkowe. E4SO - grupa fosforanów o 
działaniu podobnym do F.338, najczęściej doda
wanych do serków topionych. Według Vilłejuit 
E450 powoduje zaburzenia żołądkowe. E461 -
metyloceluloz.a. Zagęszczacz dodawany do prze
tworów mięsnych i warzywnych. E46S - metylo
etylo--celwoza. Zagęszczacz jak wyżej. E466 - sól 
sodowa k.arboksymetylocelulozy. Substancja ła
two rozpuszczalna w wodzie, dająca gęste roztw~ 
ry. Stosowana jako dodatek do wypieków, zup w 
proszkach serków topionych, w mrożonkach i I~ 
dach. Wed.Jug Villejuit E461, E465, E466 wyw~ 
lują zabuttenia żołądkowe. 

Eugeni usz JANCZYK 
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r----------------------------------------~· I ~ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE ..... 

I 6 o o 86-100 KOLBUSZOWA, UL STARA DROGA 10 I f""llllll 
!!#ł•X!J TEL. (0-17) 2273 976 TEL. FAX. (0-17) 2271 567 -.

111 I BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 I 
I NOWOŚCI BUDOWLANE t;J KLEJE DO GLAZURY, TYNKI, ~ GONT BITUMICZNY I 3 
I SIDING c ZAPRAWY. FARBY. rum.. r~ I ... 
1 AMERYKAŃSKICHFffiM SIATKAPODTYNKOWA l!IPERGo PODLOOIPANRLOWE, I Ja 
I VIPCO ~ GENTEK... o-m· fil.~~~'VMINERAL.'lA, ~ łmLiJ:.!ml PANELEBOAZERYJNE I 
I ....., 'l'triDI!lm" ~ I 

Godziny otwarcia: W PODŁOGI, PARKIETY 
I pon. - piąt. 8 - lSo', sobota goo - 13°' ifvnOPol STYROPIA.." M-15, M- 20, FREZOWANY -- I 
I Sprzedaż ratalna "LUKAS' / r /PLYTYDACHOWE, 1'1jft§loKNADOPODDASZY I 

~----------------------------------------~ r------------„ 
E12:ł:::łll\..JoJ±e.x 

Kt'4zysztof- Mitur-a 
36-100 Kołbu~<łO\va1 

ul. Sokołowtoka 28 
teł. 2271-682, 2273-682, 

fax 2273-2.28 

Ofel"ta handlowa 
PPH!A •KOL l.t:X" 1est p.-od„

centem wysokiej 1akosc1 atcsłowa
n~ch wy„obów z polip.-opylenu 

i polictylcnLi· 
1. s„n„„ck „ofnic.:.y i p.:ikowy 

I- l:ex 2500- 1600 mb - wa~a 4 ką 
I-LCJC 2000 - .2000 1nb - w.~a 4 k~ 
1- l:ex 1400 - 15-.0 ' - w09a 2 kg 
12. l:kanina PP fRAFJ.t\) o .-óh•y.:hl 

szerokościa._h 

I 3. 1:a,;my płaskie i filbli:i-owc1nc. I 
I \ \l)'l"Ob)' z Polietylen~ I 
I 1. Taśn,y fe„n,okurc:.:liwe, i"fol"n\ac:yj- I 
I ł'\e i osłr„e9nwc:ee. I 
12. Półrekawy i „("kawy. I 
I Ofe•·uje•"Y rÓwr\iei •ł\0'!12}.'•\}! do I 

p„:ioe„obu polie.tył"-"" i pclóp.-opl;'l.-11u 
I i•npol'łoWclł\e r„b "''0'!11\ej prod„kcji I 
I I 
I Zap.-aszamy do współp„acy I „ ____________ „ 

·------------· Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe 

Domo-Bud 
36-100 Kolbuszowa 

ul. Towarowa 1 
Tel 2212-n2 

OferuJe: 
c e m e n t 
s ł a I 
r u r y 
inne mac. 
budowlane 

w cenach konkurencyjnych • 
Zapraszamy:od godz. 7-17, ~ 
soboty 7·12 

„ ____________ „ 

·------------„ Handel Art. 
SpożYWczo-Przemvstowvmi 

''HAI.,MAR'' 
BOLESŁAW KARKUT 

36-1 oo Kolbuszowa 
ul. Handlowa 3 

Oferujemy 
cytrusy 

warzywa 
wędliny 

drób 
nabiał . . 

1 inne 
pon.-pi. ~ -15° 

SO. 'JOO - 121lD 
Zapraszamy 

„ ____________ „ 

·-------------„ I Bogdan Brózda I 
I Przerób Drewna, Handel I 
I "TRANS-l(O'P" I 
I I 
I 36- 1 OO Kolbuszowa I 
I ul. Krakowska 72 I 
I tel/ fax (0-17) 2273-108 I 
I autoryzowany dealer Nadwiślańskięj Spółki I 
I 

Węglowe! $.A. w Tychach I 
Zapraszamy do zakupu v.ęgla . 

I Oferujemy Panstwu do sprzedaży następujący I 
I asortyment węglowy po cenach preferencyjnych I 

1ceny kqiaMoszty transportu). 

Sprzedaż prowadnmy w bazie byiego T ransbu· I 
du przy ul. Krakowskiej w Kolbuszowej 

w godzinach od JW· do 1530 I 
Dowoz węgla wliczony w cenę! I 

Prowadzimy równiez spnedaz ste!ll>li budowla· I 
nych i tarcicy po bardzo atrakcyj· I 

~ nych cenach 

r------------• 

Przedsiębiorstwo ProdukcyJno 
Handlowe - Kolbuszowa 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do 
hurtowni artykułów 
nabiałowych, która 
znajduje się przy 
ul. Handlowej 5, 
tel. 2271-489, 

czynnej w godzinach 
pn.-pt. 500-1700, 

sobota 700-1300• 

Polecamy również napoje 
chłodzące w szerokim 

asortymencie dostarczane 
własnym transportem pod 

wskazany adres „ ____________ • 

·------------· 
"NIL TRANS" 

Usługi 

Transportowe 
Roman Czachor 

ul. Tarnobrzeska 54a 
36-100 Kolbuszowa, 

tel. 2272 772, 2273 772 

Tran!ipor1: 
krajowy 

i zagraniczny „ ____________ „ 19 



PH U BU DROL s.c. 
36-1 OO Kolbuszowa, ul. J. Piłsudskiego 125c 

(obok suwów), tel. 2272-396 
oferujemy 

materiały budowlane, nawozy sztuczne, cement 
w cenach tabijcznych, w pełnych asortymentach 

zapewniamy Własny transport oraz przy większych 
ilokiach upusty cenowe 

zapra szamy o d god z. 7 00- 2000 

Fiłia Cmolas: 
Plac GS-u 
godz. 730-1 530 

ł "'°"1$/onalnfl 
RJ1ot1ralowanlfl 
I Vldeofllmowanle 
rnzelklch uroczystości, 
czołówki, 
montał, 
napisy, 
efekty 
specjalne 




