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._E Najukocha1iszy Ojcze Święty, Szczęśliwi i wdzięczni Bogu w Trójcy Jedynemu, iż wej-
rzał łaskawie na nicość naszą a Naród Polski wydźwignął, wyniósł, w wielkim Synu Gór 

Ili naszych i zawołał do gór świętości niebieskich, pchnqł na szlaki zwycięstw nad złem, żeby 
._ grzechy, wady powypędzać, by zakwitło miłością rodzinne szczęście, oczy dzieci i młodzieży 
1111iii.J1 były ufne, czyste a życie męŻCZY,Zn, kobiet i starców - mężne, owocne, pogodne wiarą. 
" Przeto dziękujemy, Ojcze Swięty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz 

uczyć, jak Dom Ojczysty, polski, wysprzątać z tego co hm1bi, rujnuje, zniewala, gubi. 
Dziękujemy za ojcowską troskę! 
Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia Twoje. A w czym żeśmy Boga zdradzili i . 

Ciebie zawiedli, zasmucili - przepraszamy! 
Przepraszamy - za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzysta-

nie z daru wolności. „ 
Przyrzekamy - jak ten Krzyż na Giewoncie - mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej 

przodków naszych a ślubów jasnogórskich Narodu Polskiego dochować. 
Jak ongiś Książę Mieszko, u zarania dziejów naszych, ziemie polskie poddał Stolicy Apo

stolskiej, tak my, Górale Polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca Roku Pmiskiego 1997, u stóp Krzyża 
na Giewoncie, składam~ hołd - Najukochmiszemu Synowi Gór. Największemu z Rodu Pola
ków, Papieżowi, Ojcu Swiętemu Janowi Pawłowi II, zawierzajqc i te góry nasze, świadomi,· 
że on nam przed Bogiem~ ludźmi, największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. 

Pomóż nam, Ojcze Swięty, swoim błogosławie1istwem wydostać się z wszelkiej śmierci, 
do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe, trzecie tysiqclecie. 
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Inna Polska 
Czy powódź w Polsc~ jest odpowiedzią 

Boga na modlitwę Ojca Swiętego w czasie 
ostatniej pielgrzymi? Czy jest odpowiedzią na 
nasze prośby o przemianę serc w Polsce? 
Przed pokusą takich pytań staje dziś wielu z 
nas. Przed pokusą - bo zapewne jest pokusą 
chęć poznania zamysłów Boga. Ale w to, że 
powódź jest wielkim znakiem danym nam z 
nieba, nje wątpi chyba nikt. Nie wątpi chyba 
premier rządu, który 16 lipca br. Powiedział 
słowa pełne pychy, że to wszystko, co dzieje 
się w naszym kraju, "nie rzuciło nas na kola
na". Niektórzy ludzie mają zwyczaj zrówny
wać się z Panem njeba i zie,mi. Mają też zwy
czaj polemizować z Ojcem Swiętym, z tym się 
zgadzać, z tamtym się nie zgadzać„. Ale jed
nak w słowach premiera rządu czuje się skry
wany lęk-jak gdyby przeczucie, że może trze
ba będzie paść na kolana. Bieda polega na tym 
że nie wiedzą, być może, że Pan Bóg, któl) 
zawsze liczy na nasze nawrócenie i daje na 
nje czas, jest dobrym, ale nie naiwnym Ojcem 
że Jego znaki trzeba sobie wysoko ceruć, bo 
mogą one być dla nas ostatnią deską ratunku. Panie Boże prowadź! 

ADAM BACHLEDA-CURUŚ Po fali huczącej jak ocean wody, runęła 
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE na Polskę, zrozpaczoną i wołającą o pomoc. 

ZAKOPANE, 6CZERWCA 1997 nowa, tym razem dobra, przeogromna fala. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lepitjn~k~dykclwieku~wnila~ęsolid~ 

Czy powódź jest 
znakiem Bożym? 

Tragiczna powódź na południu Polski 
Wywołała-w kraju panikę i strach o przyszłość. 
Słyszy się przy tej okazji różne opinie. W wie
lu domach mówi się szeptem, że ta powódź 
jest Bożym znakiem, że dotknęła szczególnie 
tereny, gdzie ostatnio ewangelizował Jan Pa
weł II. Czyżby więc - jak tu i ówdzie się mówi 
- w znaku tej powodzi zaczynała spełniać się 
tzw. trzecia tajemnica fatimska? Co prawda, 
nie znamy jej treści, ale rzekomo znajdują się 
w niej dramatyczne przepowiednie o czeka
jących nas klęskach żywiołowych i katastro
fach. 

Myślę, że na temat przyczyn powodzi 
dowiemy się wkrótce więcej, i będzie w tych 
wiadomościach wiele o ludzkich zaniedba
niach i błędach, które doprowadziły do tych 
ogromnych strat. Można było wielu z nich 
uniknąć. Niektórzy jednak w obliczu tej klę
ski próbują doszukać się pozaludzkiej przy
czyny, często po to, aby siebie usprawiedli
wić, a nawet zrzucić winę na Pana Boga czy 
ślepy los. 

Skoro jednak padły słowa o tzw. trzeciej 
tajemnicy fatimskiej, wokół której narosło wie
le spekulacji, pozostańmy przy tym temacie. 
Mówi się o wielkich zagrożeniach, jakie 
podobno ta tajemnica zawiera. Wydaje się, 
że zagrożenia te miał jakoby pośrednio po
twierdzić Jan Paweł II podczas pielgrzymki 
do Niemiec, gdy w Fuldzie został zapytany, 
dlaczego Kościół nie ujawnił dotąd trzeciej 
t,ajemnicy fatimskiej. Nie wiem, czy Ojciec 
Swięty odniósł się tylko do spekulacji wokół 
tej tajemnicy czy miał coś innego na uwadze. 

Na okładce: Kościół w Ostrowach Tu-
2 szowskkh, fot. Zygmunt CZACHOR 

Należy jednak pamiętać, że wielu uczo
nych przestrzega, że świat stoi dzisiaj na kra
wędzi katastrofy i samozagłady. Spowodował 
to model życia opartego na intensywnej pro
dukcji i konsumpcji, bezwzględnej eksploata
cji surowców naturalnych, rozwoju tych gałę
zi przemysłu, które degradują środowisko 
naturalne. Klimatolodzy na przykład ostrze
gają, że tzw. efekt cieplarniany już doprowa
dził do nieodwracalnych, negatywnych zmian 
w atmosferze Ziemi. 

Niezależnie od tego, czy to człowiek po
woduje podgrzanie atmosfery emisją gazów, 
czy trwa przesuwanie się osi ziemskiej, zmia
ny jakie zachodzą, są globalne i nieodwracal
ne. Stąd też klęski żywiołowe w naszym wie
ku są znacznie dot~liwsze aniżeli w poprze
dnich stuleciach. Swiadczy o tym przede 
wszystkim liczba ofiar oraz siła i częstotliwość 
tych zjawisk. Zauważono również niepokoją
cą prawidłowość: tam, gdzie dotychczas nie 
było nadmiernych opadów, zdarzają się gigan
tyczne oberwania chmur. W bezwietrznych 
niegdyś okolicach wieją katastrofalne w skut
kach cyklony, a błotne lawiny potrafią zetrzeć 
z powierzchni ziemi całe osiedla. 

Zapewne istnieje wiele "scenariuszy" 
naturalnej śmierci świata, przewidzianej za 
miliardy lat. Wydaje się jednak, że tę zagładę 
przyspieszy sam człowiek, opanowany żądzą 
posiadania i władzy, pozbawiony moralności, 
pogrążony w bezładzie. Dlatego tak ważny 
jest ów znak otrzymany z Fatimy. 

Wracając z~ś myślą do wspomnianej roz
mowy z Ojcem Swiętym na temat trzeciej ta
jemnicy fatimskiej, trzeba dodać, że bardzo 
ważny był inny wątek. Na pytanie: Co będzie 
działo się w Kościele? - Jan Paweł II odpowie-

ność Polaków. "Jed_ni drugich brzemiona no
ście ... " Słowa Ojca Swjętego nie zostały zapo
mniane. Może Pan Bóg próbuje w ten sposób. 
czy nasz niezwykły entuzjazm, w czasie gdy 
witaliśmy Jana Pawła II, nasza żywiołowo 
okazywana radość i łzy wdzięczności, to było 
tylko przemijające wzruszenie czy też jeste
śmy gotowi uczynić programem n~szego ży
cia to wszystko, o co prosił Ojciec Swięty [ .. : 

EWA POLAK-PAŁKIEWICZ 
"NIEDZIELA" NR 31A 

dział, że "będziemy się musieli wkrótce przy· 
gotować na wielkie doświadczenia, które 
mogą nawet domagać się narażenia naszego 
życia i całkowitego poświęcenia się Cl1ry· 
st11sowi i dla Chrystusa. Może to być złago
dzone dzięki Waszej i naszej modlitwie, air 
nie może być już odwrócone, ponieważ tyl
ko tak może nastąpić rzeczyw~ste odnowie
nie Kościoła". I da lej Ojciec Swięti; doda/· 
"Jakże często przez krew Kościół się odna
wiał! Nie inaczej dokona się to także i tyir. 
razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i 
ufni wobec Chrystusa i Jego świętej Matki 
Odmawiajmy wiele razy i często różaniecn 

Musi zadziwiać, że tak poważna papie
ska wypowiedź przeszła zupełnie bez echa 
nie przypomina się jej jako swoistego memen
to. No chodziło w niej wszak o straszerue ko
gokolwiek, a jedynie o proroczą myśl Jana 
Pawia II, orientującego się dobrze w nasile
niu się mocy zła, a także zagrożeń, które zbli
żają się, przynoszą już nieodwracalną kata
strofę. 

My, w naszej ojczyźnie niejednokrotnie 
doświadczamy tej nasilającej się mocy zła. 
Niemal codziennie w mediach deformuje się 
prawdę o Chrystusie .i Kościele, próbuje się 
eliminować Boga z ludzkiego życia i kultury. 
Dawniej czyniono to 'programowo z nakazu 
partii politycznej. Dzisiaj zachłyśnięto się wol· 
nością, a panoszący się liberalizm głosi, że rue 
ma nic większego od człowieka. Znowu różni 
wyzwoliciele człowieka głoszą, że "Bóg 
umarł", i jest to nowy rodzaj przemocy, opar· 
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''To była głupota - mówi Jurek z Mielca - zostawić'.'iodówkę za 17 tacy chcący zarobić na nieszczęściu. Dawal~ 
zł za kg żywca. Podobno ktoś im sprzedał kro- .._. 

milionów a wywieźć świnię za trzy miliony albo ratować kury a nie wę." " 

' '' 'I 'k 6 'I' ' "Nie mam nic" - oceniają swoją sytuację -. 

wymesc SI ni a za ml IOnOW... napotkani powodzianie. Nie mam ziemniaka, Ili 
- Ty byś tak samo zrobił„. nie mam buraka, nic. Te dwie krowy, co zo- „ 
At I t 'ł ut ' ' ł 8 zt k b dł O stały, muszę sprzedać". • 

- en Ce OWO ZOS OWI a O„ . Ja WYWIOZ em S V Y a, a n Płyniemy. Sołtys, Jerzy Naprawa i Wie- -. 

nie zdążył wyciqgnqć "malucha". Puknij się pan w głowę. siek Malec wiosłują razem z innymi. "Tu pod .... 

- Przyjeżdżali po dary i ci, co ich woda nie zatopiła. Kto to wi- nami jest przynajmniej trzy metry wody. Ona ,_ 
już opada. O, tutaj tarcza anteny satelitarnej, 

dział. Takie sępy. Kómentujq ostatnie wy-pad ki. ··'· było ją widać pięć centymetrów, zalana szko

Przewodniczący Rady Gminy Borowa, 
Mieczysław Wiącek, jest bardzo zmęczony 
tak jak wszyscy ludzie, których spotykamy. 
Jest te:i: z nami wiceprezes Rzeszowskiej Izb y 
Rolniczej, Leonard Fryc i Stefan Orzech , 
kolbuszowski przedsiębiorca. Jedziemy sa
mocl1odem, gdzie można dojechać, dalej pie
szo albo łódką. 

"Tam dalej - mówi przewodniczący - na 
wale wiślanym koczują ludzie ze zwierzęta
mi. Już czwarty dzień. Dowożą im żywność i 
paszę. Nie zostawili zwierząt". Wojsko brało 

do amfibii tylko ludzi. Inni, na wale, popatrzą 
na zalane domostwa i odchodzą. Mieszkają 
kątem u znajomych i rodzin w Mielcu al~o w 
miejscowościach, gdzie nie doszła woda. Zona 
tam, mąż gdzie indziej. Jeszcze się szukają. 
"Teraz ludzie pomagają, ale tu życie wróci za 
parę tygodni i miesięcy. Wtedy będziemy po
trzebować sprzętu domowego, dalej pasz i 

materiałów budowlanych. Nie mamy nic. Jed
na noc i zostaliśmy dziady. Dziady, ... panie". 

Wójt gminy Borowa, S tanisław My
szkowski, przespał się ostatnio kilka godzin. 
Dowodził akcją w pierwszych dniach. Było 
duże zamieszanie, brakowało łączności. A je
szcze te samochody policyjne - wspominają 

mieszkańcy - jak puścił wał, jeździły jak naję
te i światła, sygnały ... szaleństwo. Już nic nie 
mogli pomóc a straszyli, a woda szła z prze
raźliwym szumem ... 

"Byliśmy przygotowani do obrony. Gdy 

ty już nie na sile zewnętrznej, na pałce i bro
ni, ale na kłamstwie. Cel pozostał ten sam: jest 
nim zawłaszczenie ludzkich d usz i umysłów. 
Trwa bowiem dzisiaj - mówi Jan Pa"".,eł II -
wielka walka o duszę świata. Ojciec Swięty 
nazywa tę walkę panoszeniem się cywilizacji 
śmierci, gotowania sobie przez ludzi samoza
głady. Przeciwwagą ma być budowanie cywi
lizacji nadziei. Tę nadzieję daje Ewangelia Je
zusa. On jest nadzieją jedyną, dlatego należy 

bez lęku przekraczać jego próg. Jeśliby nawet 
w trzeciej tajemnicy fatimskiej znajdowały się 

słowa o czekających świat katastrofach, sens 
tego orędzia mówi o nadziei i ocaleniu płyną
cych z zawierzenia Ewangelii Jezusa. 

I wracając myślą do powodzi: gdyby 
przyjąć, że jest ona Bożym znakiem dla Pol
ski, to już wiemy, że odsłoniła - delikatnie pi
sząc - bezradność i pychę władz oraz niezwy
kłą ludzką solidarność i miłość. A wydawa
ło się już, że postkomunistom udało się zakła
mać i zniszczyć chrześcijańską tkankę naro
du. Cierpienie ma zawsze wymiar ocalający i 
oczyszczający, w cierpieniu dojrzewa się do 
wielkości. 

CZESŁAW RYSZKA 
"NIEDZIELA" NR 31 A z 03.08.97 

zauważyliśmy p rzecieki w Glinach Małych 
były worki z piaskiem, straż, ludzie, wszyscy 
stanęli ratować ten odcinek. Niestety, od Su
rowej do Glin Małych takich odcinków było 

jedenaście 
Przepuszczały, a nasi ludzie ofiarnie do 

godziny 2 w nocy nosili te worki. O drugiej w 
nocy z czwartku na piątek puścił wał w Ota
łęży". 

Kiedy zarządzono ewakuację? "Ewaku
acja była już ogłoszona we czwartek , w Suro
wej, Glinach Wielkich i innych. Myśmy już 
czuli, że wał musi puścić ... " 

Kto wam pomagał? "Od początku zagro
żenia sami mieszkańcy i niezłomna ochotni
cza straż pożarna. W piątek przyjechało woj
sko z Przemyśla, Rzeszowa i Dębicy i straż 
zawodowa ... Potem cały rejon, miasto Mielec. 
Wszyscy bardzo pomagali ... A w niedzielę po 
mszach w kościołach mieleckich przyjechało 

dużo ludzi. Kilkanaście tysięcy razem z miej
scowymi broniło wałów na odcinku 15 kilo
m etrów. To było niesamowite. Ta ludzka 
odwaga była niesamowita. Jak chwilowo bra
kowało worków z piaskiem ludzie przecieka
jące miejsca zatykali dłońmi, dłoń pa dłoni za
nim podano worki, zachowywali się jak ka
mikadze. W każdej chwili woda mogła oka
zać się mocniejsza od rąk i byłoby po nich, 
żadnego ra tunku. Nie myśleli o życiu, rato
wali wał. Użyto około 200 tysięcy worków z 
piaskiem. Piasek kopaliśmy na stadionie w 
Borowej, tam był dobry dojazd". 

"Przyjeżdżali też z pomocą z jakichś firm 
i kazali sobie płacić. Nie wiele było takich 
p rzypadków, ale były - wtrąca ktoś. W piątek 

wojewoda zarządził interwencyjny skup zwie
rząt. Trochę zwierząt skupiono, ale też byli 

ła, remiza strażacka, cmentarz, woda w ko
ściele ... Tu woda na strych weszła, o, tam bal
konu nie było widać, woda była pół metra nad 
nim". 

Tego, co widzimy nie da się logicznie 
komentować. Nie płynęliśmy dalej. Łódź była 
potrzebna, aby przewieźć ludzi i prowiant. 

"Było takie coś jakby fontanna - opowia
da Władysław Wrób el z Otałęży - fuknęło 

takie coś, my wszyscy uciekli. Wyrwę zrobiło 
na jakie 100 metrów ... Jaka była woda? Nie 
powiem panu, nikt się nie oglądał do tyłu. 

Samochód strażacki przewróciło. Wcześniej 

woda się siała na wale, a potem zrobiła się na 
dole wału galareta. Któryś z chłopów zeszedł 
i mówi: worki dawać i nagle to się stało. Wszy
stko na oślep leciało, rowery, wszystko pozo
stawili. Na Gliny Małe z dwóch stron uderzy
ło i w ciągu pół godziny były załatwione". 

"Nie zdążyłem wywieźć wszystkich 
zwierząt- mówi później. Kiedy przyszła fala, 
zostało w chlewie jeszcze osiem tuczników i 
maciora. Schroniłem się na strychu. Stamtąd 
mnie zabrali. Po dwóch dniach mówię tym na 
łódce: ZC!baczcie co tam u mnie słychać. Po
płynęli. Swinie przeżyły. Jak je zobaczyliśmy, 
były bardzo słabe, opierały się łapkami o ścia
nę, zanurzały i znowu się ratowały. Przeżyły. 
To cud prawie. 120 centymetrów było wody 
jak te świnki wyciągnęliśmy. Wszyscy się dzi
wili". 

Największa powódź jaką starzy ludzie 
pamiętają była w 1934 roku, ale takiej jak ta 
nikt nie pamięta. Jest chyba największą. 

Jeszcze na koniec zaglądnęliśmy do 
Krzysztofa Gaździaka w Sadkowej Górze. 
Utrudzony, jak wszyscy, zwoził do gospodar
stwa inwentarz. Gdy było zagrożenie wywiózł 
ponad 200 tuczników... . 

A tam niżej woda schodzi. Zycie po po
topie wraca. Rodzą się nowe problemy. Trze
ba będzie na nowo układać wszystko - jak po 
wojnie. 

ZBIGNIEW LENART 

Solidarność z powodzianami 
Od początku lipca trwa akcja zbierania 

darów dla powodzian. Organizują ją różne in
stytucje: Urzędy Gmin, PCK, Akcja Katolicka, 
parafie. Organizatorzy zgodnie mówią o w iel
kim zrozumieniu sytuacji przez społeczeństwo 
naszego regionu i wręcz zaskakującej ofiarno
ści. Pomoc wysyłana jest bezpośrednio do po
szkodowanych gmin: Czermin, Borowa i Gaw
łuszowice w woj. rzeszowskim. 

W gminie Raniżów, od poniedziałku 
do piątku (28.07- 01.08) w każdej miejscowo
ści, zbierano dary rzeczowe i już wysłano osiem 
samochodów ciężarowych z najpotrzebniejszy
mi rzeczami. Jest to przede wszystkim pasza 
d la zwierząt: siano, słoma, zboże, ziemniaki, a 
także środki czystości. Jeden z rolników zgło
sił, że ofiaruje krowę. Zaangażowanie ludzi jest 
ogromne. Przy załadunku pracują bezrobotni. 

Władze Raniżowa zapewniają, że będą w kon
takcie z tamymi gminami i za jakiś czas pono
wią akcję pomocy powodzianom, zbierając to, 
co będzie potrzebne w danym czasie. Bardzo 
aktywna jest Akcja Katolicka. Zbiórki pienię
dzy przeprowadzono we wszystkich parafiach 
i ok. 23 tys. zł przekazano na Caritas Polską. 

Nie mniejsze zainteresowanie pomocą 
jest w gminie Stary Dzikowiec. "Ludzie chcą 
dawać" - z naciskiem mówi wójt gminy K. Kle
cha. Pomoc jest organizowana, ale są trudno
ści, bo w wioskach są duże odległości między 
domami i trudniej jest się zorganizować, a te
lefonów jest mało. Mimo tego z Dzikowca już 
poszedł transport. Dalsza zbórka darów będzie 
organizowana przez parafie, w okreslone dni 

ciąg dalszy na stronie 4 
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C będzie jechał specjalnie oznakowany samochód 
do poszczególnych miejscowości, aby nic nie 

._ niszczało przetrzymywane. Poza tym władze 

E Dzikowca są w kontakcie z gminą Czermin, po 
to, by wysyłać to, co im jest naprawdę potrzeb-111 ne. I tak np. już nie są potrzebne ziemniaki, ale 

._ pasze dla zwierząt, w tym pasze treściwe. Pil

.._. nie potrzebują mebli, sprzętu gospodarstwa 
f""lllll domowego, środków czystości. Po żniwach 

będzie zawożone zboże i słoma. Pomoc będzie 
organizowana nie tylko teraz, "na gorąco", ale 
także za miesiąc i póżniej. 

Niwiska Raniżow Stary 

Na apel burmistrza H. Wilka z zaan
gażowaniem i troską odpowiedziało społeczeń
stwo miasta i gminy Kolbuszowa. Bardzo szyb
ko zebrano duże ilości żywności, środków czy
stości, pościeli, koców, kołder itd. Dary od razu 
były rozwożone do najbardziej poszkodowa
nej w tej powodzi gminy Czermin. Wysłano 
małe samochody, także prywatne/p. Opaliń
ski/, aby pomoc była najskuteczniejsza i naj
szybsza. Do akcji włączyły się prywatne firmy: 
GS dal 4 tys. chleba, Orzech zupy w torebkach, 
Wilk tysiąc litrów wody mineralnej, Skowroń
ski i Serafin- worki i opakowania, Lubera nowe 

Prymi.cje Biskupie 
w Woli Raniżowskiej 

27 lipca 1997r. Wola Raniżowska przeży
wała uroczystość prymicyjną ks. bpa Jana Ozgi, 
Na tę niecodzienną chwilę parafia przygotowy
wała się od dłuższego czasu pod okiem miej
scowych duszpasterzy: ks. Eugeniusza Worsy i 
ks. Piotra Kowala. Zewnętrznym przejawem ra
dości i wyróżnienia jakie ją spotkało było pięk
ne przyozdobienie trasy od domu rodzinnego 
prymicjanta do kościoła parafialnego, jak rów
nież przystrojenie świątyni. Uroczystość zgroma
dziła przyjaciół, wychowawców i nauczycieli, 
kapłanów i siostry zakonne, a także licznie przy
byłych parafian i gości. Blasku uroczystości do
dawał d1ór dziecięcy z Woli Raniżowskiej oraz 
rodzina z Nowej Dęby grająca na skrzypcach. 

Ksiądz biskup prymicjant został przypro
wadzony do kościoła w orszaku procesyjnym 
w towarzystwie straży honorowej, dziewcząt 
niosących wieniec i rodziny. 

<;entralnym punktem uroczystości była 
Msza Sw. o godz. 1100 celebrowana przez 11 ka
płanów pod przewodnictwem ks. bpa. Słowo 
powitalne skierowali przedstawiciele służby li
turgicznej, dzieci i młodzieży, rodzin oraz sa
morządu w osobie wójta gminy Raniżów. Jako 
ostatni głos zabrał ks. kan. Eugeniusz Worsa, 
miejscowy proboszcz, nazywając uroczystość 
"wydarzeniem historycznym w dziejach para
fii". Zwracając się do ks. bpa prymicjanta, po
wiedział między innymi: "W tym kościele i przy 
tej chrzcielnicy ówczesny proboszcz parafii ks. 
Bolesła Puzio u zi li1 Ci chrz 'więteg . Tu 

....._.'""""'I I I li 

przyjmowałeś kolejne sakramenty święte. Przy 
tym ołtarzu przez wiele lat służyłeś do Mszy św. 
jako ministrant, lektor i kantor. W tym kościele 
modliłeś się jako kleryk, a później odprawiłeś 
pierwszą Mszę św. po otrzymaniu święceń ka
płańskich. W tym samym kościele i przy tym 
samym ołtarzu 2 października 1988r. żegnaliśmy 
Cię, kiedy rozstawaleś się ze swoimi rodzicami, 
rodzeństwem, przyjaciólmi, ojczyzną i parafią, 
aby udać się z Woli Bożej na pracę misyjną do 
Kamerunu. I przy tym pożegnaniu zapewnia
łem, że każda pierwsza sobota miesiąca będzie 
w naszej parafii dniem szczególnych modlitw 
w intencji naszych misjonarzy. W każdą pierw
szą sobotę miesiąca przychodziliśmy tutaj do 
kościoła, by wypraszać dla Ciebie i sióstr zakon
nych, naszych rodaczek pracujących na misjach 
potrzebne laski u Boga, który Was wybrał i po
słał na misje. I oto 1 marca tego roku w pierw
szą sobotę miesiąca na godzinę przed uroczystą 
Mszą św. usłyszeliśmy z Radia Watykańskiego, 
że nasz rodak, ks. Jan Ozga, pracujący na mi
sjach w Kamerunie został mianowany przez Ojca 
Swiętego Jana Pawła II biskupem ordynariuszem 
diecezji Doume-Abong-Mbang". 

Dziwna to zbieżność. Zauważył ją także w 
homilii ks. Stanisław Mac, który powiedział, że 
modlitwa w pierwsze soboty miesiąca, a zara
zem nominacja biskupia w tym dniu to szcze
gólny znak Maryjny odpowiedzią Matki Bożej 
na całkowite zawierzenie się Jej, które cechowa
ł parafian, ale prze ew zystkim pa Jana. Ka-

l I j~ 
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śpiwory, Fundacja na Rzecz Rozbudoy Szkoły 
nr2- żywność. Strażacy już zawieźli ok. 30 ton 
zboża i ciągle jeszcze wożą. Wielu strażaków 
ze służby ochotniczej dobrowolnie pojechało, 
aby pomóc przy umacnianiu wałów oraz do 
ratowania mienia powodzian. 

Duże kwoty pieniędzy zebrała Caritas 
poprzez parafie. Ciągle zbiera dary kolbuszow
ski oddział PCK. 

SZA 
P.S. Do powodzian trafiła też duża pomoc 

z gmin Cmolas i Niwiska 

Ks. bp fan Ozga 

zanie będące przybliżeniem tajemnicy biskup
stwa i ukazywaniem jego roli i misji w dzisiej
szym świecie zakończyła gorąca zachęta skiero
wana do parafian o pomoc duchową dla swoje
go rodaka: "To, że macie biskupa z parafii, to 
was zobowiązuje, byście pamiętali o nim, trwali 
przy nim i go wspierali". 

Szczególnym momentem uroczystości pry
micyjnych są zawsze końcowe podziękowania. 
Dziękując Bogu za dar powołania kapłańskiego 
i wezwania do służby pasterskiej w Kamerunie, 
ks. bp powieaiział: "Z airżeniem staję w9bec tej 
tajemnicy miłości i zaufania, jakim mnie obda
rza Pan powierzając mi Kościół misyjny". Kie
rując słowa wdzięczności pod adresem rodzi
ców, na ręce żyjącej już tylko matki, wyznał: 
"Dzisiaj przeszliśmy drogę od domu rodzinne
go do kościoła parafialnego. Nie byłoby tej uro
czystości, gdybyśmy wcześniej tą drogą nie cho
dzili". Podziękował kapłanom, którzy stanęli na 
jego życiowej drodze: "Patrzyłem, jak umiłowa
liście Boga i Kościół. I Wasz sposób przeżywa
nia kapłaństwa, wiary, Boga, Chrystusa i Maryi 
pomógł mi wyrzeźbić w swoim sercu obraz Ka
plana - Jezusa Chrystusa, do którego staram się 
zmierzać ciągle". Słowa szczególnej wdzięczno
ści padły pod adresem proboszczów, z którymi 
związane było jego kapłańskie posługiwanie: ks. 
Eugeniusza Worsy, ks. Stanisława Maca z Rze
szowa i ks. Bolesława Kenara z Łańcuta. 

Po błogosławieństwie prymicyjnym za
śpiewano księdzu biskupowi pieśń: "Blogoslaw 
Boże misjonarza" i "Polskie kwiaty" . Po zakoń
czeniu uroczystości w kościele, miało miejsce 
przyjęcie dla najbliższych w domu rodzinnym 

STANISŁAW PUZIO Powitanie ks. biskupa przed Urzędem Gminy w Raniżowie 
4.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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...., o STANISŁAW ALOT - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" .._ ~ 

,,,.. -"A Urodził się 16.10.1950r. we Wrocławiu. Absolwent WSP w Rzeszowie ~ --.: 
(mgr filologii polskiej). W 1976r. podjął pracę w Zespole Szkół Mechanicznych ,_ ~ 

w Rzeszowie. W roku 1980 był jednym z założycieli NSZZ "Solidarność" w łP -...' 

oświacie rzeszowskiej i przewodniczącym Komisji Zakładowej "S" w Zespole tJ R c z ~ '> ~ 
Szkół Mechanicznych. Był przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ "S". W 1981r. został sekretarzem rzeszowskiego Zarządu Regionu NSZZ "S". Był delega
tem na wszystkie Zjazdy Krajowe Związku. 

W grudniu 1981r. internowany w Załężu k. Rzeszowa. W roku 1988 był jednym z założycieli rze
szowskiego Komitetu Obywatelskiego. Po reaktywowaniu NSZZ "Solidarność" został ponownie sekre
tarzem Zarządu Regionu. Od 1992r. jest sekretarzem Prezydium Komisji Krajowej. Jest też członkiem 

• wład~ krajowych Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" i członkiem rady nadzorczej ZUS. 
Zonaty, dwoje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

BARBARA FRANCISZKA FRĄCZEK - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Urodziła się 3.12.1941r. we Lwowie. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1965. 
Posiada specjalizację okulistyczną I i II stopnia. W roku 1991 ukończyła Studium Teologii Rodziny na 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Od roku 1980 była przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i przewodniczącą 
Regionalnej Sekcji NSZZ "Solidarność" Służby Zdrowia. Od 1992r. prezes Stowarzyszenia "TAK Zy
ciu". W latach 1991-1993 poseł na Sejm RP I kadencji z listy NSZZ "Solidarność". Pracowała w Komi
sjach Sejmowych: Zdrowia, Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do 
ustawy o Ochronie Płodu Ludzkiego. Była przewodniczącą Komisji do ustawy Antyalkoholowej. Jest 
przewodniczącą Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz członkiem Za
rządu Głównego Oddziału Wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. 

Obecnie zatrudniona w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. 
Mężatka, dwoje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

ROBERT CZESŁAW GODEK - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Urodził się 13.08.1967r. w Jaśle. Ukończył Uniwersytet Jagielloński (Filologia Polska) oraz pody
plomowe Studia Filozoficzne na WSP w Rzeszowie. Nauczyciel w Zespole Szkół w Strzyżowie. W Jatach 
1988-1991 był przewodniczącym organizacji wydziałowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1991r. 
przewodniczącym Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Strzyżowie. Czło

nek Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej oraz Forum Kultury Kresowej w Strzyżowie. Współ
pracoyvnik kilku redakcji prasy lokalnej i regionalnej. 

Zonaty, troje dzieci, mieszka w Stępinie, k. Strzyżowa. 

JÓZEF GÓRNY - STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH 

Urodził się 15.09.1949r. w Gilowicach. W 1973 r. ukończył AGH w Krakowie. Posiada tytuł dr nauk 
technicznych. W latach 1973-90r. pracował w WSK "PZL-Rzeszów", w tym od 1985r. na stanowisku 
Głównego Odlewnika. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny odlewnictwa stopów metali, projektów 
racjonalizatorskich oraz współautorem trzech patentów. Posiada specjalizację inżynierską I stopnia. Jest 
członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Wykładowca 
na Politechnice Rzeszowskiej. Od 1990r. pełni funkcję Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa. W 1994r. wy
brany do Rady Miasta Rzeszowa z listy Rzeszowskiej Ligi Miejskiej. Jest delegatem do Sejmiku Samo
rządowego Województwa Rzeszowskiego, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego, delegat 
na Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego. Jest jednym z organizatorów Akcji Katolickiej Diecezji 
Rzesz~wskiej, członkiem Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Zonaty, troje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

ANDRZEJ KAŹMIERCZAK - KPN 

Urodził się 13.03.1961r. Ukończył technikum budowlane. W latach 1982-87 pracownik administra
cji WSK, od 1987r. pracuje w MZBM w Rzeszowie na stanowisku inspektora. W 1993r. został Posłem na 
Sejm RP z listy KPN. Jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, pracował w Komisjach ds.: Młodzieży, 
Kultury Fizycznej i Sportu, Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Komisji Specjalnej 
ds. Wyjaśniania Kryzysu w MON. Jest członkiem Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordy
nacji Wyborczej. Jest Komendantem Głównym Rady Związku Strzeleckiego "Strzelec". Był członkiem 
Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie i przewodniczącym Regionalnej Sekcji Pracowni
ków Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ "Solidarność". Członek Rady Politycznej KPN, 
Szef Qbszaru Rzeszowskiego KPN. 

Zonaty, dwoje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

N ... 
Ili 
3 ... 
li 



f" c „ 
E 
Ili „ 
N 

Cmolas Kolbuszo w a Niwiska Raniżow Stary Dzikowiec 

ANDRZEJ FELIKS OSNOWSKI - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Urodził się 27.11.1948r. w Rzemieniu. Ukończył UMCS w Lublinie (Wydział Historii). Jest absol 
wentem Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Religioznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim o 
Podyplomowego Studium Nauk Politologicznych. 

W 1981 r. delegat regionu rzeszowskiego na I Krajowy Zjazd "Solidarności". W latach 1980-81 by 
przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Mielcu, a w latach 1989-90 przew 
dniczącym "S" Regionu Mieleckiego. Przewodniczący Rady Miasta Mielca - I i II kadencji. Jest założy 
cielem, a od 1994r. przewodniczącym Porozumienia Prawicy w Mielcu. Jest także członkiem Zarząd 
Parafi~lnego Akcji Katolickiej. Obecnie pracuje jako nauczyciel w szkole średniej. 

Zonaty, troje dzieci, mieszka w Mielcu. 

ZDZISŁAW PUPA- NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

Urodził się 11.04.1960r. w Górze Ropczyckiej. Wykształcenie wyższe - inżynier-rolnik. Od 1989r. 
był kolejno przewodniczącym Koła, członkiem Zarządu Gminnego NSZZ "S" Rolników Indywidua! 
nych, a obecnie jest przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ "Solidarność" RI. Był współorganiza
torem PSL " Solidarność" . Jest prezesem Rze~zowskiej Izby Rolniczej. Pracuje w Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa jako starszy specjalista. Zonaty, mieszka w Górze Ropczyckiej. 

IZABELA BARBARA PYRA - LIGA KRAJOWA 

Urodziła się 07.01.1958r. w Stalowej Woli. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską (Wydział Chemicz
ny), jest mgr inż. c~emikie~. Pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie. Od 1987r. 
działa w "Ruchu Swiatło - Zycie - Domowy Kościół", jest członkiem Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich. Od 1994r. jest prezesem Rzeszowskiej Ligi Miejskiej - Ligi Krajowej. 

Mężatka, troje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

JANUSZ HENRYK RAMSKI - POLSKA PARTIA EKOLOGICZNA - ZIELONYCH 

Urodził się 20.01.1959r. w Rzeszowie. Ukończył Politechnikę Rzeszowską (Wydział Mechaniczny· 
Technologia i Budowa Maszyn) z tytułem mgr inż. W latach 1990-94 działał w KPN - Okręg Rzeszów. 
Pracował w Wytwórni Filtrów w Sędziszowie Młp. i w MPK w Rzeszowie. 

Qd 5 lat jest właścicielem niedużego zakładu. 
Zonaty, dwoje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

ZBIGNIEW FRANCISZEK RYNASIEWICZ - PSL - POROZUMIENIE LUDOWE 

Urodził się 04.10.1963r. w Grodzisku Dolnym. Absolwent WSP w Rzeszowie (Wydział Histońi}. 
Ukończył także Studium Podyplomowe Samorządu Lokalnego i Rozwoju Terytorialnego na Uniwersy
tecie Warszawskim. W latach 1988-90 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Laszczynach. W 1990 
i 1994r. wybrany do Rady Gminy Grodzisko Dolne, w obu kadencjach pełni funkcję Wójta Gminy Gro
dzisko Dolne. Od 1991r. jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL-Porozumienie Ludowe w Rzeszo
"'{ie. Jest członkiem Zarządu Woje"'\ódzkiego Związku Ochotniczych Straży J?ożarnych, Akcji Katolic
kiej oraz Leżajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw GoJpodarczych. Jest witeprzewodniczącym 
Rady !-<egionalnej Akcji Wyborczej Solidarność. 

Zonaty, dwoje dzieci, mieszka w Grodzisku Dolnym. 

ZBIGNIEW SIECZKOŚ - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Przewodniczący Rady Regionalnej Akcji Wyborczej Solidarność w Rzeszowie. Jest jedynym w kra
ju przewodniczącym regionalnej AWS nie będącym jednocześnie szefem Zarządu Regionu NSZZ "S". 

Urodził się 4.11.1949r. w Stalowej Woli. W 1971r. ukończył studia na Wydziale Prawa UMCS w 
Lublinie. Pracował jako radca prawny w bankach i przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej w Rze
szowie i Łańcucie. Był współtwórcą rzeszowskiej "Solidarności". W latach 1980-81 był członkiem MKR, 
później członkiem Prezydium MKR. W stanie wojennym współtworzył podziemną Regionalną Komisję 
Wykonawczą i kierował nią do 1989r. W styczniu 1990r. został wybrany na przewodniczącego Zarządu 
Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. W wyborach samorządowych w 1994r. szefował Porozu
mieniu Samorządowemu Centroprawicy w Rzeszowie. Był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność", gdzie prowadził gdańskie Biuro Prawne KK. W latach 1992-93, ·był prezesem spółki R
press, ~ydającej gazetę "Nowiny". Obecnie pracuje jako radca prawny. Nigdy nie należał do żadnej 
partii. Zonaty, troje dzieci, mieszka w Rzeszowie. 
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Urodził się Ol.Ol.1945r. Absolwent WSI w Rzeszowie. Na Politechnice Rzeszowskiej obronił -.
111 magisterium w roku 1982. Odbył studia podyplomowe na AGH w Krakowie. Pracuje w Zespole 

Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie jako nauczyciel. W latach 1990-97 prezes Zarzą- • 

du Regionu ZChN w Rzeszowie. Od 1995r. w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. Od 1996r. jest • 

przewodniczącym rzeszowskiego Porozumienia Przeciw Pornografii oraz wiceprzewodniczącym -. 

Stowarzyszenia na Rzecz Europy Ojczyzn. Aktywny działacz organizacji katolickich. W latach „ 
1 ~91-93 poseł na Sejm .z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, pracował w Komisji Sejmowej Kultury 

i Srodków Przekazu. Zonaty, czworo dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

ADAM WALENTY ŚNIEŻEK- NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Urodził się 25.02.1951r. w Orzechówce k. Brzozowa. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiel

lońskiego (Wydział Matematyki). Od 1974r. do 1991r. pracował jako informatyk programista w 

WSK "PZL-Rzeszów". W latach 1986-88 był wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej w WSK 

"PZL-Rzeszów". Jest współtwórcą Solidarności w Rzeszowie oraz RKW w latach 80-tych. Inter

nowany 13 grudnia 1981r. W latach 1991-92 był wiceprzewodniczącym, a od 1992r. jest przewo

dniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. w latach 1994-95 był członkiem 

Rady Nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ "Solidarność". Działał w Duszpasterstwie 

Akademickim w Krakowie i Rzeszowie. Jest członkiem Rzeszowskiego Komitetu Polska-Czecze

nia. 
Kawaler, mieszka w Rzeszowie. 

JAN WALENTY TOMAKA -
STRONNICTWO KONSERWATYWNO- LUDOWE 

Urodził się 15.01.1949r. w Nowej Wsi. Jest absolwentem AGH w Krakowie Wydziału Geo

logiczno-Poszukiwawczego. Pracował jako inspektor ds. geologicznych w Urzędzie Wojewódz

kim, a następnie kierował pracownią w Biurze Projektów Melioracji Wodnych w Rzeszowie. W 

1990 i 1994r. został wybrany radnym gminy Trzebownisko. Drugą kadencję pełni funkcję Wójta 

Gminy Trzebownisko. W latach 1993-94 był wicewojewodą rzeszowskim. 
Od marca 1997r. jest członkiem Stronnictwa Konserwatywno - Ludowe,go. Od stycznia br. 

jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia - Komitetu Budowy Pomnika Ojca Swiętego Jana Pawła 

II w Rzeszowie. 
Żonaty, czworo dzieci, mieszka w Trzebownisku. 

JAN WIĄCEK - BEZPARTYJNY 

Urodził się 11.12.1952r. w Przedborzu. Ukończył Politechnikę Śląską 
w Gliwicach - elektroenergetyka przemysłowa. W latach 1982-85 pracował 
jako elektryk w Hucie "Łabędy". W latach 1985-92 był Głównym Mecha
nikiem w zakładzie "Kolbut" w Kolbuszowej. Od 1992 r. prowadzi wła
sną działalność gospodarczą - handel. Od 1990r. jest radnym Rady Miasta 
i Gminy Kolbuszowa. 

W latach 1990-94 był przewodniczącym Komisji Samorządowo-Man
datowo-Regulaminowej, a od roku 1994 jest przewodnicz~cym Komisji 
Finansowej i Inicjatyw Społecznych Rady Miasta i Gminy. Zonaty, dwoje 
dzieci, mieszka w Przedborzu. Kandydat ziemi kolbuszowskiej 

RYSZARD ZEMBROŃ - BEZPARTYJNY 

Urodził się 17.07.1948r. w Przeworsku. Absolwent WSP w Rzeszowie (Wydział Pedagogika 

Opiekuńczo-Wychowawcza). W latach 70 był kuratorem społecznym dla nieletnich w Łańcucie. 

Działacz Komitetu Obywatelskiego w latach 1989-90. W 1991r. szef Wojewódzkiego Sztabu 

Wyborczego PSL-Porozumienie Ludowe. W 1995r. był szefem Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy 

w Łańcucie. Od 1990r. działa w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Łańcucie. 

9d 1990r. jest Wójtem Gminy łańcut. 
Zonaty, troje dzieci, mieszka w Łańcucie. 
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~=-: JÓZEF FRĄCZEK - PSL - POROZUMIENIELUDOWE 

Urodził się 14.02.1952r. w Krzemienicy. Ukończył Politechnikę Rzeszowską - inżynier elektryk, 
specjalność elektroenergetyka. Pracował w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. W 1980r. był 
organizatorem Koła NSZZ "Solidarność" w ZSZ, równocześnie organizował NSZZ "Solidarność" Rolni· 
ków Indywidualnych w Krzemienicy. Od września 1981r. do wprowadzenia stanu wojennego był sekre
tarzem Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Po wprowadzeniu stanu wojenne
go utrzymywał się z rolnictwa. Jeden z liderów PSL - Porozumienie Ludowe. W roku 1990 był radnym a 
następnie Wójtem Gminy Czarna. Od czerwca 1990r. do kwietnia 1993r. był wicewojewodą rzeszow· 
skim. W latach 1991-93 był posłem na Sejm. Od roku 199~ do chwili obecnej jest Senatorem RP. Pracuje 
w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony Srodowiska. Jest człoi;ikiem Klubu Senackiego 
"Solidarność". Jest członkiem Rady Programowej tygodnika "Myśl Polska". Zonaty, troje dzieci, mie
szka w Krzemienicy k. Łańcuta. 

MIECZYSŁAW EDMUND JANOWSKI- LIGA KRAJOWA 

Urodził się 16.11.1947r. w Zduńskiej Woli. W 1972r. ukończył poHtechnikę Warszawską. W roku 
1980 na Politechnice Rzeszowskiej zdobył tytuł dr nauk technicznych. W latach 1972-73 pracował w 
WSK - "PZL-Rzeszów", od 1973 do 1990r. pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Rze
szowskiej. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Rzeszowa, był Wiceprezydentem, a od 199lr. 
pełni funkcje Prezydenta Miasta Rzeszowa. Od 1991r. jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. 
W latach 1980-81 był wiceprzewodniczącym Koła NSZZ "Solidarność" na Wydziale Mechanicznym Po
litechniki Rzeszowskiej. Obecnie jest członkiem Zarządu Krajowego Ligi Krajowej, członkiem Komitetu 
Badań Naukowych, członkiem Rady Europy (Izba Władz Lokalnych) oraz członkiem Konwencji Rad· 
nych Prawicy Rady Miasta Rzeszowa, jest wiceprzewodniczącym Rady Regionalnej Akcji Wyborczej 
Solidarność w Rzeszowie. Od 1996r. działa w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej 
oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników M.echaników Polskich. Przewodniczy Radzie Fundatji 
Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie. Zonaty, czworo dzieci, mieszka w Rzeszowie. 

Zaproszenie "Pod Złotego Szczupaka" 
W tym roku pod tą nazwą zaprasza na 

swoje podwoje ośrodek wypoczynkowy poło
żony nad zalewem "Maziamia". Cztery dwu
osobowe domki kempingowe wyposażone w 
energię elektryczną zachęcają do spędzenia 
choćby nawet jednej nocy w oderwaniu od co
dziennych trosk i zajęć. Ogrodzony plac wy
posażony jest w oświetlenie parkowe, dopro
wadzony jest wodociąg komunalny! ponadto 
na placu jest studnia kopana, z ktorej woda 
zdatna jest do picia po przegotowaniu. W se
zonie będzie również znajdować się tam punkt 
malej gastronomii, który dla wypoczywających 
tam gości zapewni wyżywienie. Dogodny do
jazd (wprost z drogi wojewódzkiej), bHskość 
kąpieliska strzeżonego, bezpośrednie sąsiedz
two dużego kompleksu leśnego zapewniają 
idealne warunki do wypoczynku nie tylko so
botnio-niedzielnego, ale również całotygodnio
wego. Dla gości korzystających z domków 
wjazd i parkowanie samochodu gratis! 

Ceny za korzystanie z usług "Pod złotym 
szczupakiem" w sezonie 1997r. Przedstawiają 
się następująco: 

1. Domek wraz z pościelą za pierwsze 3 doby 
20 zł./doba, 

2. Domek bez pościeli za pierwsze 3 doby 
17 zł./doba, 

3. Domek od 4 doby 14 zł.Ido ba, 
4. Rozbicie namiotu 3 zł.Ido ba, 
5. Parkowanie samochodu 2 zł.Ido ba. 

I tak na przykład wynajęcie domku bez 
pościeli na cały tydzień (w poniedziałek przy
jazd i w następny poniedziałek wyjazd) koszto
wać będzie tylko 107 zł. 

Po sezonie tj. od 1 wrzenia przewidywa
ne są zniżki! 

Bezpośrednia rezerwacja miejsc odbywa 
się u gospodarza obiektu p. Stanisława Sudo
ła zam. Wola Raniżowska - Stece 487, lub za 
pośrednictwem tel. 2272 663 w. 89 

S. SAMOJEDNY 

PQOSi.Ę I PR.OSł~f 
·-LINIA pr<,'(WATll}ft! 
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)2;,Ąll,..e:t znaczy tyle ile znaczy 
Mogłem napisać sprawozdanie o tym , 

gdzie byliśmy, co widzieli, ale poniechałem 
wiedząc, że wszystkie sprawozdania są 
podobne, chociaż też potrzebne, bo zatrzymu
ją w słowie, to co przemija. Byłem z grupą 
młodzieży kolbuszowskiego ogólniaka w za-

W merostwie Pliiennel 

przyjaźnionych Lycee La Mennais w 
Pltiermel. Przez cały tydzień robiłem, to co 
wszyscy, poznawałem i podziwiałem. Piękna 

jest Bretania, piękne miasto kwiatów -
Pliiermel, ale piękniejsze są serca tamtych mie
szkańców i chyba Francuzów, z którymi dane 
mi było spotykać się wówczas i kilka miesię
cy wcześniej w Paryżu i nad Loarą. Zastana
wiałem się dlaczego Polacy są bardziej zwią

zani z Francuzami niźli Niemcami, Słowaka
mi czy Czechami. I tylko jedna odpowiedź mi 
s ię nasuwa: natury Polaka i Francuza są 
podobne. Wrażliwi, dobrzy, gościnni, czasem 
w fantazji szaleni. Francuzi lubią bawić się, 
odwiedzać, ale ale najpierw ... obowiązki mu
szą być spełnione, praca wykonana rzetelnie, 
precyzyjnie i ... systematycznie. Nie zetknąłem 
się z tym, co niekiedy obserwuję u nas. Jeśli 
do terminu daleko to "używamy życia", a 
potem nerwy i nieprzespane noce, bo coś zro
bić trzeba a obowiązków poskładało się dużo. 

Takie traktowanie obowiązków jest obce zna
nym mi Bretończykom. Przypuszczam, że w 
ogóle statystycznemu Francuzowi. Zresztą 

tamtejsze mechanizmy życia, stabilne od dzie
siątków, lat wymagają tak ich postaw. Stąd 

pewnie poczucie bezpieczeństwa jest u nich 
większe, bardziej są pogodni i radośni na co 
dzień, więcej ufności w to, co robią . Normal
nym u nich jest przekonanie, że muszą naj-

t 
1 

I' 

Tablica wita gości "miasta kwiatów". 

więcej wymagać od siebie, później dopiero od 
innych i od państwa . Zresztą bezcelowe było
by tutaj porównywanie modeli państwa fran
cuskiego i polskiego, ponieważ struktura Rze
czypospolitej dopiero powstaje. Jeszcze na jed
no muszę zwrócić uwagę: słowność. Jeśli coś 

ustalają, obiecują - to rzecz jest określana krót-
ciąg dalszy na stronie 10 

Na murach Saint Malo M. Helene i Andre L11herne. Andre jest wicedyrektorem Lycee La Mennnis 
L--==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 9 
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Budynek Zespołu Szkól Zawodowy 

Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, tel. 2271 632 
4. Sołectwo Kolbuszowa Dolna 
Ulice: Leśna, Łąkowa, Mielecka, N 

towicza, nad Nilem, Podporucznika "Sawy' 
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KOLBUSZOWA 

Urząd Miasta i Gminy Kolbuszowa 
składa serdeczne podziękowania mie
szkańcom Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
którzy przekazali dan1 dla powodzian. 

Uprzejmie informujemy, że Państwa 
dary zostałtj przekazane mieszkańcom 
sąsiednich gmin Borowa i Czermin i do
tarłtJ bezpośrednio do wsi Otałęż, Górki 
i Glinki Małe. 

Również dziękujemy mieszkańcom 
i firmom naszej gminy, które same bez
pośrednio niosły pomoc mieszkańcom 
dotkniętym powodzią w Czerminie i Bo
rowej. 

INŻ. HENRYK WILK 
BURMISTRZ MIAST A 

I GMINY KOLBUSZOWA 

Słowo znaczy tyle ... 
ciąg dalszy ze strony 9 
ko i jednoznacznie. I jeśli nie pojawiają się oko
liczności obiektywne (u nas codziennie jest ich 
tysiące, wszak nic jest winny człowiek, tylko 
obiektywne uwarunkowania ... ), nie trzeba 
upewniać się, przypominać o sobie. To "coś" 
w umówionym czasie będzie zrobione. 

O ileż łatwiej żyje się wiedząc, że słowo 
znaczy tyle ile znaczy. (Jego znaczenie jest za
pisane w słowniku). Drudzy oczekują realiza
cji. Dyskusji i domysłów typu co on, czy jak, 
po co ... nie ma. Są fakty. Z przyjemnością 
stwierdzam, że i u nas, w Rzeszowie, w Kol
buszowej spotykam coraz więcej ludzi kon
kretnych i słownych. Zresztą, będzie ich wię
cej. Przewartościowania jakie zachodzą w ży
ciu społecznym i gospodarczym Polski wymu
szają odpowiednie zmiany w mentalności. I 
to jest dobry zwiastun dla Polski i dla mnie 
też. A póki, co wiem, że niedługo znowu spo
tkam się z mieszkańcami Bretanii. Za kilka dni 
liczna grupa z P!Oermel przyjedzie do rodzin 
kolbuszowskich. Są w niej tacy, którzy byw
szy tu raz, parę lat temu - znowu wracają. 

Krytykom wymiany Kolbuszowa -
P!Oermel przywołam zaś słowa filozofujące
go, Andre z Paryża, który mi powiedział "to 
czy, kogoś lubię zależy wyłącznie ode mnie. 
Jeśli on będzie się starał, a ja nastawię się "na 
nie", nie polubię go nigdy, ale też - dodał nie 
żądaj, aby inni Cię ]ubieli Niechęć emanująca 
od Ciebie, wraca do Ciebie od innych - tylko 
zwielokrotniona". I wszystko jasne. Słowo 

Uchwała Nr XXXlll/275/97 
Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej 

z dnia 30 lipca 1997 roku w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz wyznaczenia sie
dzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z 
dnia 28 maja 1993 roku Ordynacja Wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
45 poz. 205) oraz art. 1ust.1 ustawy z dnia 10 
maja 1991 roku - Ordynacja wyborcza do Se
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 58 
poz. 246) 

Rada Miejska na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Kolbuszowa postanawia co 
następuje: 

§1 
Tworzy się na terenie Miasta i Gminy 

Kolbuszowa 17 obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do 
Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 
września 1997 roku. 

§2 
Ustala się następujące numery i granice 

obwodów głosowania oraz wyznacza się sie
dziby obwodowych komisji wyborczych: 

1. Miasto Kolbuszowa 
Ulice: Adama Mickiewicza, Armii Kra

jowej, Bolesław Chrobrego, Bolesława Prusa, 
Budowlanych, Fabryczna, Gabriela Narutowi
cza, Handlowa, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskie
go, Jana Wiktora, Jaśminowa, Joachima Lele
wela, Józefa Bema, Józefa Rządzkiego, Kole
jowa, Klonowa, Księdza Ludwika Ruczki, Le
śna, Lipowa, 11 Listopada, 3 Maja, Mikołaja 
Reja, Niecała. Ogrodowa, Parkowa, Piekarska, 
Plac Wolności, Rolnika, Różana, Rzeszowska, 
Sokołowska (obie strony), Stefana Batorego, 
Tadeusza Kościuszki, Targowa, Towarowa, 
Tyszkiewiczów (ob!e strony), Wiśniowa, 
Wrzosowa, Zielona, Zytnia. 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, 
Kolbuszowa, ul. Kościuszki , tel. 2271 950 

2. Miasto Kolbuszowa 
Ulice: Jesionowa, Józefa Piłsudskiego, 

Kasztanowa, Kazimierza Pułaskiego, Kazimie
rza Przerwy - Tetmajera, Kazimierza Skow
rońskiego, Krakowska, Macieja Rataja, Mako
wa, Marii Siedmiograj, Miodowa, Modrzewio
wa, Nowa, Nowe Miasto, Obrońców Pokoju, 
Piask9wa, Piękna, Polna, Południowa, Profe
sora Zytkowskiego, Pszenna, Rzemieślnicza, 
Siewna, Słoneczna, Sportowa, Stefana Sta
rzyńskiego, Warzywna, Wincentego Witosa, 
Władysława Sikorskiego, Wojciecha Kossaka, 
Wolska, Zacisze, Zbożowa. 

Budynek Domu Kultury, Kolbuszowa, 
ul. Obrońców Pokoju, tel. 2271 563 

3. Miasto Kolbuszowa 
Ulice: Aleksandra Puszkina, Aleksandra 

Tarnobrzeska, Wiejska. 
Szkoła Podstawowa, Kolbuszowa Do 

na, tel. 2271 581 
5. Sołectwo Zarębki - Szkoła Podstaw 

wa, Zarębki, tel. 2271 627 
6. Sołectwo Werynia - Szkoła Podstaw 

wa, Werynia,tel. 2271 660 
7. Sołectwo Kłapówka - Szkoła Podsta 

wowa, Kłapówka, tel. 583 79 30 
8. Sołectwo Widełka - Dom Ludowy 

Widełka , tel. 583 78 88 
9. Sołectwo Kupno - Szkoła Podstaw 

wa, Kupno, tel. 583 79 21 
10. Sołectwo Kolbuszowa Górna-Do 

Kultury, Kolbuszowa Górna, tel. 2271324 
11. Sołectwo Poręby Kupieńskie-Szk 

la Podstawowa, Poręby Kupieńskie, tel. 58 
79 23 

12. Sołectwo Bukowiec -Szkoła Podsta 
wowa, Bukowiec, tel. 2271 811 

13. Sołectwo Domatków - Szkoła Pod 
stawowa Domatków, tel. 2271 688 

14. Sołectwo Huta Przedborska 
Przedbórz - Szkoła Podstawowa, Przedbórz 
tel. 2271491 

15. Sołectwo Nowa Wieś - Remiza OSP 
Nowa Wieś, tel. 2271 374 

16. Sołectwo Świerczów - Szkoła Pod 
stawowa, Świerczów, tel. 2272 843 

17. Szpital Rejonowy Kolbuszowa-Ze-i 
spół Opieki Zdrowotnej Kolbuszowa, tel. 117 
222. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod

jęcia, a jej treść podaje się do wiadomości wy
borców poprzez rozplakatowanie do dnia 1 
sierpnia 1997 r. 

ZENONA CHODOROWS~ 
V-CE PRZEWODNICZA 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZO\VE 

STARY 
DZIKOWIEC 

Wiadomości z sesji 
Rady Gminy 

Budżet 
Zawadzkiego, Edwarda Dembowskiego, Fry- Wprowadzone zostały następujące zmia-
deryka Szopena, Generała Bora - Komorow- ny w budżecie na 1997 rok: 
skiego, Grunwaldzka, Gwardii Ludowej, Hen- 1. Zmniejszono wydatki budżetowe 0 kwo-
ryka Sienkiewicza, Jagiellońska, Jana Matejki, tę 74.567,00 zł w tym: 
Janka Bytnara, Janka Krasickiego, Jana Pawła a) budowa sali gimnastycznej w Wilczej Woli 
II, Juliana Goslara, Juliusza Słowackiego, 0 3.067,00zł 
Króla Kazimierza Wielkiego, Krótka, 22 lip- b) budowa przedszkola w Mechowcu 0 
ca, Mała, Marii KOI)Opnickiej, Nadziei, Party- 20.000,00 zł 
zantów, Stefana Zeromskiego, Topolowa, c) utrzymanie zalewu w Wilczej Woli 0 • 
Władysława Broniewskiego, Władysława Re- 500,00 zł 

lO..._~~~~~~~-z_B_I_G_N~IE_W~L-E_N_A~R-T~-y-m_o_n_ta_,_w~oj-sk_a_P_o_1_sk_i~eg=o=.================d=)=re=z=e=rw==a=c=e=lo=w=a==n=a=s~p=ła=tę==p=or=ę=cz=o=ne=g=-o 
znaczy słowo. 
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kredytu o 50.000,00 zł 
2. Zwiększono wydatki o kwotę 74.567,00 zł 

na: 
a) utrzymanie dróg gminnych 9.000,00 zł 
b) modernizacje drogi gminnej Wilcza Wola

Maziarnia- Stary Nart 23.067,00 zł 
c) wymiana stolarki okiennej w Szkole Pod

stawowej w Mechowcu 30.000,00 zł 
d) darowizna na centralne ogrzewanie kapli

cy w Mechowcu 10.000,00 zł 
e) zakup materiałów do kaplicy w Osiej 

Górze 1.000,00 zł 
f) darowizna na rzecz komisariatu Policji 1 

500,00 zł 
Podjęto decyzję w sprawie utworzenia 

obwodów głosowania dla przepro~adzenia 
glosowania w wyborach 1997 r. do Sejmu i 
Senatu RP. Utworzono na terenie gminy 6 ob
wodów glosowania i wyznaczono siedziby 
obwodowych Komisji Wyborczych. 
Siedziby Obwodowej komisji Wyborczej : 

1. Sołectwa: Nowy Dzikowiec z przy
siółkiem Osia Góra, Płazówka od nr 38 do nr 
59, Stary Dzikowiec - Ośrodek Kultury w Sta
rym Dzikowcu, tel. nr 19. 

2. Sołectwo Mechowiec - Szkoła Podsta
wowa w Mechowcu, tel. Kolbuszowa 2271117 

3. Sołectwa: Kopcie, Płazówka od nr 1 
do nr 37 - Dom Strażaka w Kopciach, tel. Wil
cza Wola nr 77. 

4. Sołectwo Wilcza Wola - Spie od nr 1 
do nr 140 - Szkoła Podstawowa w Spiach, tel. 
Wilcza Wola nr 93. 

5. Sołectwo Wilcza Wola od nr 141 do 
nr 384 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli, 
tel. nr 24. 

6. Sołectwo Lipnica - Szkoła Podstawo
wa w Lipnicy, tel. nr 118. 

Realizacja inwestycji 
Wilcza Wola 

Odbył się przetarg na wykonawcę budo
wy drogi Maziarnia- Nart i spośród trzech 
firm komisja wybrała wykonawcę. Okazało się 
jednak, że środki przeznaczone na tę budowę 
/łącznie z dotacją/ są niewystarczające i trze
ba dołożyć na ten cel jeszcze 23 100 zł z rezer
wy budżetowej. 
ł Jest już projekt techniczny sieci wodo
ciągowej w Wilczej Wola oraz w Spiach /do 
szkoły/. Przewidziane jest ok. 25 km sieci wo
dociągowej na wartość 500 000,00 zł. Planuje 

KUL TURA ... 

Udany 
debiut 

Kolbus z owa Niwiska Raniżow Stary Dzikowiec -

się, że 30% wartości inwestycji pokryją mie
szkańcy, a wpłaty indywidualne wyniosą po 
550 zł. Kolejne 30% inwestycji ma być pokry
te z dotacji Agencji Rozwoju Regionalnego. Po 
uzskaniu tej dotacji będą rozpoczęte prace. 

Przy niewielkim nakładzie finansowym 
/ przez pracowników interwencyjnych/ zosta
ła wykonana ława fundamentowa pod salę 
gimnastyczną w Wilczej Woli. 
• Planuje się przystąpienie do prac projek-
towych telefonizacji Wilczej Woli. 

Sp ie 
Kontynuowana jest budowa szkoły w 

Spiach. Wykonane są już instalacje oraz tynki 
i zakładane są okna. Do ukończenia budowy 
potrzebny jest jeszcze gazociąg. 

120- tu mieszkańców Spi chce sobie 
podłączyć gaz. 8 sierpnia odbędzie się prze
targ, który ma wyłonić wykonawcę. 
• Jest zgoda Zarządu Dróg Publicznych na 
budowę parkingu koło kościoła. Planuje się 
także likwidację starego przystanku znajdu
jącego się na posesji prywatnej. Problemem są 
jednak środki finansowe. 

Kopcie 
Kuratorium Oświaty dotychczas nie 

przyznało środków finansowych na budowę 
szkoły w Kopciach. Jan Serafin- delegat do 
Sejmiku Samorządowego powidział, że we
dług informacji Kuratorium, nie ma szans na 
uzyskanie środków finansowych na dwie 
szkoły, dlatego należałoby podjąć wszelkie 
starania w celu ukończenia szkoły w Spiach, 
a w przyszłym roku kończyć szkołę w Kop
ciach. Planuje się jednak po wykonaniu piw
nic wykańczać następne pomieszczenia szko
ły. Dla uzyskania kredytu potrzeba jednak 
pod zastaw nieruchomości o wartości ok. 600 
OOO zł. 
• Zakład Energetyczny zobowiązał się do 
wybudowania 6 stacji trafo I m. in. w Kop
ciach/, przy 25% udziale finansowym gminy. 
Jednak z uwagi na brak środków finansowych 
umowa ta nie zostanie podpisana. 
• Jest gotowy projekt telefonizacji Kopci. 

Mechowiec 
Postanowiono zmniejszyć pulę pienię

dzy przeznaczoną na przedszkole, aby prze
znaczyć te pieniądze na wymianę stolarki 
okiennej w szkole. 

Podjęto decyzję o przyznaniu 10 000,00 
zł na centralne ogrzewanie w kaplicy w Me
chowcu. 

Adam Fitas 

sprawnie określić model powieści Mackie
wicza. Uczynił to klarownym, polonistycz
nym wykładem, dając polonistyce opraco
wanie pisarstwa o bnrdzo ważnym znacze
niu we współczesnej literaturze polskiej. 
Książkę s zczególn ie polecam studen tom 
p olonis tyki i polonistom, autorowi zaś gra
tuluję tak udanego debiutu. 

Z. LENART 

Lipnica • 
Kończona jest telefonizacja Lipnicy. Są ..... 

już uzgodnienia z właścicielami działek i bę- " 
dzie położony kabel światłowodowy z Dzi- -.

111 kowca do Lipnicy i Woli Raniżowskiej. 
• Postępują prace przy kanalizacji wsi, ale „ 
zabraknie środków finansowych przezna- • 
czonch na ten cel /800 OOOzł/, dlatego złożo- -. 
no wniosek do Agencji Restrukturyzacji Wsi lllllli 
o dofinansowanie tej inwesycji o 600 OOO zł. ~ 

Dzikowiec 
Będą konynuowane prace przy napra

wianiu drogi od stadionu do skrzyżowania I 
koło przedszkola/. Planuje się też wykonanie 
przystanku przy drodze Kolbuszowa- Soko
łów oraz zatoki autobusowej 50- 60 m i zago
spodarowanie terenu. 
• Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac przy 
ociepleni u i nowej elewacji szkoły. Koszt wy
niesie ok. 60 OOO zł. 
• Czynione są starania w celu organizacji 
drugiego przetargu na prace przeprojektowa
nia- adaptacji budynku weterynarii na Ośro
dek Zdrowia. Koszt projektowania 40 OOO zł 

Konkurs na dyrektorów 
szkół 

Odbyły się 4 konkursy na dyrektorów 
szkół. W Starym Dzikowcu zaakceptowano 
kandydaturę mgra Z. Skowrońskiego, w Me
chowcu mgra Bolesława Kosiorowskiego, w 
Lipnicy- mgra W. Mroczka, w Wilczej Woli
mgra Zbigniewa Wilczka. 

Wyniki przetargów 
W wyniku przetargu wydzierżawiono 

plac i budynki byłego SKR-u Edwardowi Wi
niarskiemu i Gabryjelowi Jamrozowi. Na 
dzierżawę pomieszczeń w Domu Strażaka 
komisja przetargowa przyjęła ofertę Jerzego 
Sito, który chce tam prowadzić działalność 
gospodarczą. 

Kółko Rolnicze 
w Starym Dzikowcu 

Radni wysłuchali sprawozdania z dzia
łalności Kółka Rolniczego w roku 1996. Zgło

sili zastrzeżenia, co do jego działalności. Do
pytywali się o sprzęt, którym Kółko jeszcze 
do niedawna dysponowało. Padało wiele za
rzutów i wiele słów krytyki. (-) 

Adam Fitas 

Model powieści " 
Józefa Mackiewicza 

Kolbuszowianin, Adam Fitas, pracow
nik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Te
orii Literatury Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego jest autorem interesującej 
książki o zapomnianym polskim pisarzu 
emigracyjnym Józefie Mackiewiczu. "Mo
del powieści Józefa Mackiewicza" to 
książka napisana z pasją badacza, dążące
go do odkrycia istoty która mieni się roż
nymi odcieniami znaczeniowymi i trudna 
jest do jednoznacznego opisania. A jednak, 
można powiedzieć, autorowi udało się 
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~ Przez cały lipiec w MDK w Kolbuszo-

c wej czynna była wystawa fotograficzna Pio
tra Szczepańskiego pt. "Sny erotyczne" . 

._ Organizatorem wystawy był miejscowy MDK 

E oraz WDK w Rzeszowie, a zrealizowała ją 
Edyta Kus. 

Ili Piotr Szczepański jest studentem 
._ PWSFf i TV w Łodzi. Chociaż ma dopiero 
.... 22 lata już zdobył kilka nagród m. in. w 1994 
f"'llllllll r. w Ostrowie Wlkp., wyróżnienie i medal 

ZPAF za "Remis", a ostatnio w Rzeszowie 
nagrodę specjalną za "Foto-Odlot". Miał 
sześć wystaw indywidualnych /w tym trzy 
za granicą/ i uczestniczył w dziewięciu wy
stawach pokonkursowych. Jego fotografie 
często można zobaczyć w pol~kich i szwedz
kich pismach. 

"Sny erotyczne" Piotra Szczepańskie
go to trudna do zdefiniowania próba fotogra
ficznej opowieści o namiętnościach, zmy
słach i ich fizycznym spełnianiu. Autor wy
stawy ograniczył swój język do czerni i bieli, 
wpisanych w dwa wymiary. [„ .] Fragmenty 
ciał przemieszane w miłosnym szale na fo
tografiach Piotra są jedynie płaskimi szary
mi plamami, których widok nikogo nie zgor
szy" -napisał Jacek Szwie w folderze wyda
nym staraniem MDK w Kolbuszowej specjal
nie z okazji tej wystawy. Eksponowano tylko 
kilkanaście fotografii z powodu braku miej
sca (dwie największe sale MDK są zamknię
te, gdyż stropy grożą zawaleniem i koniecz
ny jest generalny remont). 

Uroczyste otwarcie miało miejsce 3 
lipca br. Rozpoczął je recital Bronisława Nie
zgody na gitarze oraz Iwony Leśniowskiej na 

p a 

Niwiska Raniżow Stary Dzikowiec wrzesień' 9 i 

''Sny er o tycz n e '' 
w Kolbuszowej 

fortepianie. Są to artyści muzycy pochodzą
cy z Kolbuszowszczyzny, a podstawy gry na 
instrumentach zdobywali właśnie tutaj, w 
miejscowym Ognisku Muzycznym. 

Publiczność kolbuszowska przyjęła ich 
bardzo ciepło, nagradzając gromkimi brawa-

• 

mi. Następnie dyrektor MDK Aleksandra 
Niezgoda oraz Edyta Kus dokonały otwar
cia wystawy. Spotkanie urozmaicał poczęstu
nek sponsorowany przez Van Pur. 

SZA 

m l ~ t n 
zapisld żołnierza Armii Krajowej 

Nie wiele to poskutkowało, ale ostatecznie po 
dokonaniu wyboru, trochę się uspokoiło. Rozpoczę
ła się dyskusja nad referatami. Z góry ograniczono 
mówców do 10 min. Do glosy zapisało się kilkuna
stu mówców 

Dziś nie pamiętam już dokładnie, kto przema
wiał i co mówił, bo trwało to dobre 5 godzin. 

Pierwsze przemówienia nie zawierały na ogół 
nic takiego, co by się nie podobało Komitetowi. Po
chwały, zachwyty, wyrazy uznania, piękne hasła, 
gromy na głowy warchołów, faszystów i reakcjoni
stów i nieodłączne wiwatowanie na cześć Armii 
Czerwonej, PKWN i innych z tego gatunku. 

Stopniowo zaczęto szczegółowo omawiać 
projekt reformy rolnej. Przedstawiciele starszej ge
neracji, starzy rówieśnicy Witosa, przyjmowali pro
jekt reformy rolnej bezkrytycznie. Nie wiele się 
przejmowali tym, że chaotycznie i bezplanowo prze
prowadzona reforma nie usunie wcale zła i stali za 
tym, aby jak najprędzej podzielić majątki a potem 
będzie się poprawiać niedociągnięcia. 

Przeciwne stanowisko zajęli młodzi działacze 
z "Wici". Kilku z nich zabierało głos w tej sprawie i 
wszyscy skrytykowali braki dekretu o reformie, do
magając się planowego opracowania tego przedsię
wzięcia. 

Chcąc nie chcąc musiało prezydium zgodzić 
się na poprawki. Przez dłuższy czas nie ośmielił się 
nikt zaczepić o referat polityczny pana Kotka. Pierw
szy zabrał głos w sprawie Mikołajczyka niejaki Ma
linowski z Przeworska. Postawił on sprawę jasno, 
że zjazd ludowy życzy sobie, aby Mikołajczyk po
wrócił uo kraju i zaproponował, aby go wezwać. 

Panom z prezydium zrzedły miny, tym bar
dziej, że przyjęto ten wniosek hucznymi brawami. 
Złe wrażenie poprawi! Malinowski nowym wnio
skiem, aby Mikołajczyka wezwać na sąd partyjny 
w wypadku, gdyby dalej zadawał się z kliką reak-

12 cyjną na emigracji. 

Początek był zrobiony i cala sala w napięciu 
wyczekiwała dalszych przemówień na ten temat i 
skutków tych śmialych wystąpień. 

Po Malinowskim zabrał głos mój ojciec. W 
sprawie reformy rolnej staną! na stanowisku swego 
przedmówcy. Z miejsca przeszedł do spraw drażli
wych i najpierw poruszył sprawę granic wscho
dnich. Skierował do PKWN pytanie, co jest z grani
cami wschodnimi, o których dotychczas milczy się, 
tuszując to szumnym gadaniem o granicach nad 
Odrą. 

Słowa mego ojca przyjęto hucznymi brawa
mi na sali a grobowym milczeniem na trybunach 
prezydium. 

Z kolei przeszedł do spraw wyboru władz 
stronnictwa i oświadczy!, że zjazd nie ma prawa 
wybierać władz, dopóki żyje Witos i Mikołajczyk. 
Znow1,1 brawa na sali a nie pokój na scenie. 

Smiale wystąpienie dwóch mówców dało do
bry przykład i skłoniło do wystąpienia dalszych 
mówców 

Niejaki Trąd z Biłgoraja upomniał się o are
sztowanych i wytknąć nadużycie PPR-u obsadzają
cego wszystkie stanowiska swymi ludźmi, zażądał 
także, aby kilka resortów z PKWN obsadzić nowy
mi ludźmi ze Stronnictwa Ludowego. Tego już było 
za dużo panom z prezydium. Już od kilku minut 
trwały konszachty ze stołem prezydialnym. Wre
szcie bomba pękła. Przewodniczący wstał i w 
grzmiących słowach potępił panów w rodzaju My
tycha i Trą da, którzy wprwowadzają zamęt. Słowom 
przewodniczącego towarzyszyły okrzyki na sali, 
wzniecane przez podejrzane typy, które napłynęły 
w międzyczasie. 

Wystąpił cały szereg mówców potępiających 
stanowisko ojca, bo on miał zostać kozłem ofiarnym. 
Rozgadano się szeroko o Mikołajczyku, a o grani
cach nie wspomniano ani słowem. 

Naprężenie nerwowe trwało jeszcze jakiś czas. 

W tym czasie atmosfera trochę się uspokoiła. Mów
cy przeszli do innych spraw i tylko mimochodem 
dotykali poruszonego przez ojca problemu. 

W pewnej chwili podszedł do niego oficer 
polski i delikatnie poprosił go ze sobą za drzyti. W 
drzwiach przypomniał sobie, że zostawi! w płaszczu 
dokumenty i wrócił po nie. Zauważyliśmy co się 
święci i ktoś z naszych skoczył do prezydium na 
scenę, aby zaalarmować, że chcą ojca aresztować. 

Sam Czechowski zeszedł ze sceny i zatrzyma! 
oficerów prowadzących ojca. Jeden z nich usiadł 
przy nas i siedział przez cały czas, aż sekretarka pre
zydium Godzalanka zdecydowała się zaprowadzić 
ojca osobiście do komendanta miasta, gen. Konie
wicza. 

Ten go wylegitymował, sprawdzono, że nie 
jest agitatorem niemieckim i pozwolono mu odejść 
na zebranie. 

Nie zwlekając, wynieśliśmy się na samochód 
i drapnęliśmy przed zakończeniem obrad do domu. 
Po naszym odjeździe dokonano jednak wyboru 
władz krajowych Stronnictwa Ludowego. 

Prezesem został Agroszewski, wiceprezesem 
Witos, skarbnikiem Czechowski, sekretarzem Gru
becki. 

Poza tym weszli do Zarządu - Janusz, jako 
drugi wiceprezes i Bertold. PKWN zyskał więc for
malną władzę nad stronnictwem, przez wprowa
dzenie czterech swych członków do zarządu a stron
nictwo ludowe zyskało czterech reprezentantów w 
PKWN. 

Przyjechaliśmy do domu w nocy i byliśmy 
przekonani, :i:.e ojciec po tym lubelskim występie 
pójdzie w odstawkę, o ile go nie aresztują. Okazało 
się, że narazie nie ma nic groźnego, ale nie wiado
mo co będzie dalej. 

CDN. 
TEODOR MYrYCH, 

PS. "SOPLICA" 
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Pod tym hasłem, na łamach czasopisma 
"Ziemia Kolbuszowska" chcemy przedstawić 

potrzebę aktywnej walki z przestępczością, w 
ramach mającego powstać "Krajowego Pro
gramu Zapobiegania Przestępczości", w 
którym to działania policji byłyby tylko jed
nym z elementów, a policja jednym z podmio
tów realizujących ten program. Dlatego też, 
aby skutecznie ograniczyć przestępc;zość nie
zbędnym, a wręcz koniecznym stało się uspo
łecznienie działań policyjnych poprzez włą
czenie do realizacji planów prewencyjnych, 
instytucji i organizacji, które mogą poprzez 
swoją działalność wpływać na bezpieczeń
stwo. 

Policja jako umundurowana i uzbrojona 
formacja z mocy art. 1 ust. 1 Ustawy "O Poli
cji" jest zobowiązana do ochrony bezpieczeń

stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeń
stwa i porządku publicznego. Realizacja tego 
podstawowego i zasadniczego zadania przy 
obecnym stanie przestępczości i jej brutaliza
cji bez aktywnego udziału społecznego może 
być nie wpełni wykonywana. Policja z racji 
swoich obowiązków zrobi wszystko, aby ogra
niczyć przestępczość i ujawniać sprawców 
przestępstw już dokonanych ale będzie to 
możliwe przy aktywnym poparciu całego spo
leczeństwa, współdziałaniu i akceptacji podej
mowanych przez nas działań. Policja i społe
czeństwo winny stać sią stałymi partnerami 
w walce z naruszeniami prawa. Aby tak się 
stało koniecznym jest zaktywizowania i sko
ordynowanie przedsięwzięć społecznych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, a w efekcie budowania "Bez
piecznego miasta, osiedla, ulicy, gminy, rejo
nu". Podejmowane działania w tym zakresie 
przez Komendę Rejonową Policji w Kolbuszo
wej przynoszą już pewne efekty w szczegól
ności ograniczenia przestępczości kryminal
nej dokonywanej przez nieletnich w stosun
ku do swoich rówieśników w pobliżu szkół i 
na ich terenie. 

Nieodzownym elementem uświadamia
nia społeczeństwa, co do występujących za
grożeń, sposobów obrony i ochrony przed 
tymi zjawiskami jest prowadzenie szerokiej 
edukacji w trakcie spotkań funkcjonariuszy 
policji z przedstawicielami administracji pań
stwowej oraz spotkań z młodzieżą w szkołach. 

Policyjne dane statystyczne wskazują, że 
następuje stały wzrost przestępczości prze
ciwko mieniu. Sprawcy włamań swój zamach 
kierują na obiekty stałe, a także na pojazdy 
zaparkowane na parkingach przyblokowych. 
W ostatnim okresie czasu nastąpił wzrost kra
dzieży rowerów górskich Atrakcyjność tego 
sprzętu jest tak duża, że złodzieje dopuszczają 
się nawet włamań, aby dokonać zaboru tego 
mienia. Dlatego też, aby ograniczyć i utrudnić 
możliwość kradzieży drogiego sprzętu nale
ży pozostawiając go w miejscu publicznym 
zabezpieczyć, stosując różnego rodzaju za
mknięcia, kłódki, nie pozostawiając bez 
nadzoru przez dłuższy czas. 

Przedstawione przypadki tylko w nie
wielkim zakresie obrazują nam na co narażo
ny jest obywatel. Dlatego też nie możemy za
pomnieć o sobie o swoim życiu i zdrowiu, 

TO WARTO WIEDZIEĆ ... 

Rejonowy Urząd Pracy 
Aktywizacja zawodowa absolwentów 

Bezrobotnym absolwentem jest osoba, 
która ukończyła szkołę ponadpodstawową, 
szkołę wyższą, studia podyplomowe, 12 mie
sięczne przygotowanie za wodo we w ramach 
OHP, dzienny kurs zawodowy trwający co 
najmniej 24 miesiące, szkołę specjalną. 

Status absolwencki trwa przez okres 12 
miesięcy od dnia określonego w dyplomie, 
świadectwie ukończenia szkoły lub zaświad
czeniu o ukończeniu kursu. 

W Rejonowym Urzędzie Pracy w Kol
buszowej łącznie w czerwcu i lipcu br. Zare
jestrowanych zostało 312 absolwentów. 

Jest to ponad połowę mniej niż w tych 
samych miesiącach lat poprzednich, kiedy 
absolwentom przysługiwał zasiłek dla bez
robotnych. 

Rejestracja, to uzyskanie statusu bezro
botnego absolwenta, a w ślad za tym bezpłat
ne świadczenia publicznej służby zdrowia na 
podstawie legitymacji ubezpieczeniowej, wy
stawionej przez urząd pracy. 

Bezrobotny absolwent, pomimo że nie 
ma prawa do zasiłku, może skorzystać ze 
skierowania na szkolenie, staż pracy u pra-

coda wcy czy też z ofert pracy, które posiada 
Urząd. 

W przypadku odbywania szkolenia czy 
stażu absolwentowi przysługuje stypendium 
w wysokości 1I40 kwoty zasiłku za każdy 
dzień odbywania szkolenia lub stażu. 

Może też korzystać z innych form po
mocy dla bezrobotnych np. ubiegać się o Po
życzkę z Funduszu Pracy na uruchomienie 
działalności gospodarczej, może zostać skie
rowany do wykonywania przez okres do 6 
miesięcy pracy nie związanej z wyuczonym 
zawodem w instytucjach użyteczności pu
blicznej, ma również największe szanse na 
stałe zatrudnienie u pracodawców, którzy 
ubiegają się o refundacje. 

Pracodawcy bowiem opłaca się zatru
dniać skierowanego przez rejonowy urząd 
pracy absolwenta, ponieważ może uzyskać 
z Funduszu Pracy refundację. 

Dotyczy ona kosztów poniesionych w 
okresie 12 miesięcy z tytułu zatrudnienia 
skierowanego absolwenta w pełnym wymia
rze czasu pracy. Są to koszty wypłaconego 
wynagrodzenia, nagród oraz składki na 

zujmy w sposób ostentacyjny jacy jesteśmy „ 
bogaci nosząc nadmierne ilości biżuterii. • 
Pamiętajmy wpuszczając obcą osobę do -. 
swojego domu o swoim bezpieczeństwie, a llillii 
wracając w porze nocnej unikajmy ciem- ,_ 
nych ulic i przygodnie napotkanych osób. 

Chcąc stworzyć warunki większego bez
pieczeństwa swojego i swoich bliskich każdy 
obywatel winien włączać się w realizację pro
gramu przeciwdziałania przestępczości po
przez współdziałanie na zasadach dobrowol
ności i partnerstwa z policją, a w szczególno-
ści informować o osobach obcych, które poja
wiają się w danym rejonie, osiedlu. W przy
padku zaobserwowania takich osób należy 
zwrócić uwagę i zapamiętać jej rysopis, ubiór, 
środek transportu jakim się porusza itp. Dla-
tego też starajmy się poznać swoich sąsiadów, 
budować zaufanie w ramach danej społecz
ności, pamiętając, że może wystąpić sytuacja 
udzielenia pomocy międzysąsiedzkiej. Bądź-
my wrażliwi na krzywdę innych i pamiętaj-
my, że jeżeli zadbamy o mienie sąsiada on 
może zadbać o nasze. 

Kiedy każdy z nas włączy się do tych 
działań nasze miasto, osiedle, ulica stanie się 
bezpieczniejsze. 

Niniejsze wskazówki w bardzo wąskim 
zakresie zobrazowały na co jest narażony każ
dy mieszkaniec naszego rejonu i dlatego też 
sukcesywnie będziemy informować społe
czeństwo o sposobach walki z przestępczo
ścią, zmniejszając ryzyko stania się jego ofia
rą. 

OPR. Z.K. 
REJONOWA KOMENDA POLICJI 

W KOLBUSZOWEJ 

ubezpieczenie społeczne. Zwrot kosztów na
stępuje do wysokości zasiłku dla bezrobot
nych czyli 325,20 zł i składki na ubezpiecze
nie społeczne od tej kwoty. 

Wszyscy pracodawcy zatrudniający 
skierowanych absolwentów są zwolnieni od 
płacenia składki na Fundusz Pracy należnej 
od wynagrodzenia tych absolwentów przez 
okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. 

Absolwenci zatem, to szansa dla za
kładów pracy, którym może grozić i to w 
niedalekiej przyszłości luka pokoleniowa 
wśród pracowników. 

Młoda kadra jest bardziej mobilna, 
posiada większe możliwości zawodowe i 
to właśnie powinni brać po uwagę obecni 
pracodawcy. 

Chociaż na dzień dzisiejszy może sta
nowić dla nich problem proces dochodzenia 
absolwenta do pełnej wydolności zawodowej, 
to na przyszłość może zapobiec innym pro
blemom pracodawców. 

ELŻBIETA KAPUSTA 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA RUP 

W KOLBUSZOWEJ 
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c Jubileusz OSP w Mazurach 
._ Mieszkańcy naszego regionu w ostatnim E czasie mogą dość często uczest_nicz~ć w pięk-

nych, niezwykle barwnych, w1dow1skowych 
Ili no i pożytecznych imprezach strażackich. W 
._ bieżącym roku obchodzą swoje jubileusze: 6 N lipca - 75 lat OSP w Mazurach, 3 sierpnia - 30 

lat OSP w Jagodniku, 15 sierpnia - 125 lat OSP 
w Kolbuszowej. 

Impreza strażacka, która odbyła się w 
pogodną niedzielę 6 lipca br. w miejscowości 
Mazury w gminie Raniżów miała potrójnie 
uroczysty charakter. Jubileusz 75-lecia istnie
nia został połączony z poświęeeniem i nada
niem sztandaru i poświęceniem nowego sa
mochodu strażackiego. Przy tej okazji została 
założona okazała "Kronika Strażacka" i wy
dana okolicznościowa gazeta "Łan Mazur
ski", poświęcona w całości OSP - przeszł~ści 
i teraźniejszości, sprawom ochrony przeciw
pożarowej we wsi i w regionie kolbuszow
skim. (można ją jeszcze kupić w Bibliotece 
Miejskiej w Kolbuszowej). 

Na imprezie nie zabrakło dostojnych 
gości z Rzeszowa, m.in. komendanta woje
wódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Stopy, se
kretarza ZW OSP RP mgr inż. Mieczysława 
Kota, kapelana KW PSP ks. Stanisława Słowi
ka, ks. infuata Józefa Sondeja, oraz z Raniżo
wa m. in. prezesa Zarządu Gminnego OSP Ro
mana Lisa, naczelnika gminnego ogniomistrza 
Ryszarda Kawalca, władz gminnych na czele 
z wójtem Henrykiem Bajkiem, pocztów sztan-

darowych sąsiednich jednostek i orkiestry 
Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Zanim przedstawimy przebieg samej 
imprezy cofnijmy się nieco wstecz i poznaj
my historię mazurskiej straży pożarnej, taką, 
jaką przedstawił uroczyście prezes Roman 
Czułyt. 

Po dwóch wielkich pożarach, jakie mia
ły miejsce w 1917 roku, kiedy spłonęło łącz
nie ponad 30 gospodarstw, mieszkańcy wsi 
Mazury postanowili utworzyć organizację, 
która w przyszłości potrafiłaby skutecznie 
walczyć z żywiołem. W 1922 roku grupa kil
ku działaczy samorządowych, na czele z ów
czesnym podwójcim Józefem Bełzą, wójtem 
Józefem Stojem i pisarzem Janem Decem roz
poczęła tworzenie przy Radzie Gminnej - jed
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Momen
tem przełomowym było zakupienie w 1924 
roku nowoczesnego sprzętu gaśniczego, jakim 
była w tym czasie sikawka wahadłowa firmy 
"Krakus". W tym roku postawiono również 
pierwszą remizę tzw. "szopę pożarną" na si
kawkę i podstawowy sprzęt strażacki. Two
rzenie jednostki OSP we wsi Mazury zakoń
czono ostatecznie w 1925 roku. Wybrano wte
dy pierwszy statutowy Zarząd, którego pre
zesem został kierownik szkoły Kornel Mana
styrski, naczelnikiem Marcin Pikor, zastępcą 
wójt Józef Bełza, sekretarzem Jan Zimny, 
skarbnikiem Jakub Bal, członkiem Zarządu 
Marcin Sondej. 

Dzikowiec wrzesień'97 

W okresie międzywojennym straż brała 
udział w wielu akcjach gaśniczych, zawodach 
i pokazach zdolności bojowej. W nagrodę za 
dobre wyniki otrzymała od władz 200-litro
wy beczkowóz. Do sukcesów straży na are
nie powiatowej przyczynił się wybrany w 1928 
roku na naczelnika Wojciech Sikora. 

Podczas II wojny światowej działalność 
straży pożarnej początkowo została zawie
szona, a potem ograniczona do gaszenia po
żarów i wart. Po Franciszku Brzuszku komen
dantem został Marcin Chorzępa. W 1942 roku 
stara remiza została rozebrana i postawiona 
nowa, która już po wojnie została przeniesio
na na plac obecnego Ośrodka Zdrowia. 

Po wkroczeniu w 1944 roku Armii Czer
wonej i wysiedleniu wsi, sprzęt gaśniczy w 
tym sikawka została przez wojsko zarekwi
rowana i zdewastowana. Trzeba było wielu 
zabiegów, żeby przywrócić ją do użytku. 
Wkrótce na naczelnika został powołany Fran
ciszek Olszowy, a po kilku latach z powro
tem Marcin Chorzępa, który pełnił tę funkcję 
aż do 1986r. Do końca lat 50 - tych podstawo
wym sprzętem gaśniczym była sikawka z 
beczkowozem. Po otrzymaniu w 1958 roku 
motopompy M-200 "Leopolia" sikawka zosta
ła wypożyczona jednostce w Korczowiskach 
Siedem lat później straż otrzymała cięższą 
motopompę M-800 "Polonia" oraz wóz na 
kołach ogumionych do przewozu sprzętu i 
ludzi. Mazurska OSP, jak na tamten czas była 
dobrze wyposażona i wyszkolona. Na zawo
dach powiatowych i rejonowych zdobywała 
czołowe miejsca. Ważnym wydarzeniem w 

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 1930. Ochotnicza Straż Pożarna w roku 1997. 
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Sikawka wahadłowa z okresu międzywojennego 

historii jednostki była budowa obecnej remi
zy. Uroczyste otwarcie n,astąpiło 18 maja 1975 
roku, podczas obchdów Swięta Ludowego. Do 
garażu nowej remizy wkrótce wprow!łdzony 
został pierwszy samochód strażacki "Zuk" A-
15 z wózkiem na węże. 

Współczesne wozy strażackie 

Najnowszy okres w historii mazurskiej 
OSP rozpoczyna rok 1944, kiedy po uregulo
waniu sprawy własności działek remiza zo
stała wyremontowana i przyjęła obecny wy-

gląd. W dniu 13 stycznia 1996r., na walnym 
zgromadzeniu został wybrany obecny Zarząd, 
w składzie Prezes - Roman Czułyt, naczelnik 
- Krzysztof Gut, sekretarz - Jan Kupiec, skarb
nik - Józef Wielgosz, gospodarz - Stanisław 
Beskur. Dzięki dobrej współpracy z Radą So
łecką, radnymi i Zarządem Gminy, przy oso
bistym zaangażowaniu prezesa gminnego 
Romana Lisa w ostatnim czasie udało się 

o trzymany od GS SCh s tary, nieużywany 

C1nolaski Tabor 
zap ra sza • • • 

Historia Sanktuarium Przemienienia Pań- znę - dotykały i cmolaskiego Sanktuarium 
skiego w Cmolasie sięga roku 1585, kiedy to (począwszy od potopu szwedzkiego, przez 
trzynastoletni chłopiec Wojtek Borowiusz ( z czas zaborów i powstań narodowych, a na dzia
rodziny szlacheckiej herbu Hołobok) doznał łaniach I i II wojen światowych skończywszy), 
objawienia Pana Jezusa Przemienionego. To Chrystus w tajemnicy Przemienienia cieszył się 
cudowne wydarzenie tak opisano w roku 1735 tu szczególnym kultem. I tak jest do dnia dzi
pod portretem Borowiusza, do dzisiaj zacho- siejszego. Szczególną okazją do nawiedzenia 
wanymwCmolasie(fragmenty-pisowniaory- Sanktuarium w Cmolasie jest zawsze odpust 
ginalna): ku czci Przemienienia Pańskiego. W ciągu 

11 
••• Ten będąc Chłopięciem w lat 13 y ostatnich kilkunastu lat uroczystości odpusto-

tu w Cmolesie do Szkoły chodząc gdy dnia we były niejednokrotnie połączone z jakimiś ju-
6 Sierpnia R.P. 1585. szedł ze Szkoły bileuszami (w 1985 r. było to 400-lecie objawie

dwie albo trzy godziny przed wieczorem. I nia, w latach 1995 -1996 roczne obchody jubi
nad tym mieyscem gdzie teraz Kościołek leuszu 350-lecia fundacji obrazu i kościółka oraz 
PRZEMIENIENIA P ANSKIEGO. Obaczył śmierci Borowiusza). Z racji tych jubileuszy i 
otworzone niebo odpustów Sanktuarium gościło wiele znamie-

PANA IEZUSA z rozciągnionymi ręka- nitych osób. Z duchowieństwa nabożeństwa 

mi (w wielkiey iasnosci ) około ktorego było celebrowali tum. in. kard. Fr. Machars~i, abp 
wiele Swiętych. i to widzenie trwało kilka I. Tokarczuk, abp J. Ablewicz, abp J. Zyciń
pacierzy ... " ski, bp polowy WP, L. Sławoj Głódź, a także 

Staraniem Borowiusza - póżniejszego biskupi rzeszowscy, tarnowscy i sandomierscy. 
proboszcza Kolegiaty św. Floriana w Krakowie, We wrześniu ub. roku na chwilę modlitwy za
doktora teologii i fi lozofii, a wreszcie cztero- trzymał się w Sanktuarium Prymas Polski 
krotnego rektora ówczesnej Akademii Krakow- kard J. Glemp. W roku 1995 w uroczystościach 
skiej i człowieka o wielkim miłosierdziu dla odpustowych brał udział ówczesny Prezydent 
bliżnich - w Cmolasie powstała w 1646 r. do- RP Lech Wałęsa. W ubiegłym roku w obcho
broczynna fundacja.Z jej funduszy m. in. dach jubileuszowych uczestniczył m. in. prof. 
wzniesiono drewniany kościółek nazwany póż- dr hab. Fr. Ziej ka - prorektor Uniwersytetu 
niej "cudownym" i tzw. szpital dla ubogich. Do Jagiellońskiego, a więc uczelni, z którą zwią
glównego ołtarza kościółka Borowiusz ufundo- zana była kariera naukowa ks. W. Bprowiusza. 
wał obraz przedstawiający scenę Przemienie- Jednak jak w każdym miejscu sanktuaryjnym 
nia. Wkrótce miejsce objawienia, a przed e solą wszelkich uroczystości są zawsze rzesze 
wszystkim obraz także zyskały miano cudow- pielgrzymów. Do Cmolasu przybywają oni nie 
nych. Wierni doznawali tu przeróżnych łask, o tylko z sąsiednich parafii i dekanatów, ale tak
czym świadczyły liczne wota i co potwierdza- że z sąsiednich diecezji. Wiele osób specjalnie 
ły oficjalne dokumenty kościelne oraz nadanie na uroczystości odpustowe przyjeżdża z zagra
przywilejów odpustowych. nicy- ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Fran-

Mimo wielu tragicznych wydarzeń hi- cji, Niemiec. 

magazyn zaadoptować na salę taneczną, wy
remontować nowy samochód strażacki "Star 
660", ufundować sztandar jednostki. 

Po 75 latach mazurska straż, podobnie 
jak wieś, chociaż się zmieniła nie do pozna
nia, to jednak idea - służby bliźni em u pozo
stała ta sama. 

CDN 
BENEDYKT POPEK 

go Sanktuarium oraz w pielęgnowaniu kultu 
Jezusa Przemienionego ma obecny kustosz 
Sanktuarium , a zarazem proboszcz tutejszej 
parafii ks. mgr Kazimierz Szkaradek. Dzięki 
jego staraniom i szczególnym zdolnościom 
mobilizowania ludzi do pracy dla wspólnego 
dobra, w Cmolasie podjęto wiele działań, które 
z jednej strony nadały nowy wygląd całemu 
kompleksowi sanktuaryjnemu (przede wszy
stkim w związku z transferem i renowacją "cu
downego" kościółka ), z drugiej - wskrzesiły 
Borowiuszowską ideę opieki nad biednymi ( 
poprzez oddanie do użytku tzw. domu dla ubo
gich, w którym opiekę znalazło ponad dwa
dzieścia osób starszych, samotnych i chorych ) 

Tegoroczne uroczystości odpustowe, 
których hasłem jest cytat z Listu do Galatów : 
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" 
(Ga 5, 1) skłaniają przede wszystkim do refle
ksji nad wykorzystaniem wolności we współ
czesnym świecie. Będzie to z pewnością rów
nież okazja do przypollli}ienia sobie, co o wol
ności powiedział Ojciec Swięty podczas ostat
niej pielgrzymki do Ojczyzny. W ciągu pięciu 
dni odpustu (6-10.08) zawsze o godz. 1100 od
prawiana będzie suma odpustowa. W środę 
przewodniczył jej będzie bp E. Białogłowski, 
w sobotę Ordynariusz rzeszowski bp K. Gór
ny, który dokona także poświęcenia wzniesio
nej przy domu dla ubogich sali rehabilitacyj
nej. Czwartkową, wieczorną (o północy) Mszę 
św. dla młodzieży odprawi i homilię wygłosi 
bp J. Ozga z Kamerunu. Centralnej uroczy
stości odpustowej w niedzielę (10.08 o godz. 
11.00) i nabożeństwu dla ludzi pracy z całego 
regionu będzie przewodniczył bp E. Frankow
ski ze Stalowej Woli. Zaproszenie na tę uro
czystość otrzymał Przewodniczący NSZZ "So
lidarność" M. Krzaklewski. 

Duszpasterze cmolascy zapraszają 
wiernych, by w tych dniach szczególnych łask 
odpustowych, troski naszych rodzin i Ojczy
zny powierzyć Jezusowi w Tajemnicy Prze
mienienia. 

M. SALWIK storycznych, które - podobnie jak całą ojczy- Niemałe zasługi w rozwoju cmolaskie-
==:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 15 
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Camille Flammarion 

Błękit 20-30 kwietnia 
Upór, rozsądek, ambicja i rozwaga, to 

cechy charakteru najsilniej zaznaczone w 
usposobieniu ludzi urodzonych w dekadzie 
Błękitu. Większość z nich już od dzieciństwa 
odznacza się wrodzoną dojrzałością i odpo
wiedzialnością . W swych wypowiedziach są 
logiczni i rozsądni. Nie rzucają ~łów na wiatr, 
nie lubią pustych obietnic. Można na nich po
legać zawsze i w każdej sytuacji. Spokój i wro
dzona mądrość zjednuje im wielu przyjaciół i 
życzliwych Judzi. Chociaż dobrze czują się w 
większym gronie i chętnie pomagają ludziom 
będącym w pobliżu, to w bliższe związki an
gażują się dopiero po dłuższym namyśle i 
dobrym poznaniu drugiej strony. Posiadają 
duży dar przyciągania. Gdziekolwiek się znaj
dą skupiają na sobie uwagę otoczenia. Ludzie 
wiele od nich oczekują i zwykle nie zawodzą 
się na nich. Błękity mają głęboki umysł. Lubią 
zastanawiać się nad zagadnieniami filozoficz
nymi i religijnymi, nie są obojętni, wobec no
wych prądów społecznych. Nie akceptują 
wszystkiego bez zastanowienia. Nie dają się 
uwodzić wytworom cudzej fantazji, mirażom 
i nierealnym obie tnicom. Zanim wydadzą 
ostateczny osąd o rzeczach i sprawach, wszy
stko dobrze przemyślają. W kontaktach z Judź-

PISZĄ INNI ... 

• Oglądałem program telewizyjny, w którym 
fachowcy i politycy na wyścigi mówili o "nie
przewidywalności" żywiołu i świetnie zorgani
zowanej akcji, podczas której "błędów nie dało 
się uniknąć". Ciekawe, czy ich zadowolenie by
łoby równie duże, gdyby to ich bliscy kilka dni 
czekali na wodę, żywność i lekarza. 
• Domyślam się, że rząd zrobi teraz wszy
stko, żeby przegrać wybory i nie ponosić od
powiedzialności za chude lata, jakie nastaną 
dla Polski po takiej tragedii. Odbudową zaj
mie się opozycja, a potem zmęczeni ludzie 
znów zagłosują na lewicę, żeby mogła skorzy
stać z cudzych wysiłków, tak jak do tej pory. 
• Prezydent Kwaśniewski powiedział, że 
wszyscy ci, którzy krytykują nieudolność rządu 
w sprawie powodzi to polityczni szabrownicy. 
Chaos i niekompetencja rządu oraz skrajna aro
gancja premiera i innych urzędników są codzien
nie w środkach masowego przekazu krytykowa
ne przez powodzian. 
• Wszystkim, którzy wychwalają ustrój PRL
u radziłbym przeczytać książkę pt. "Sternicy od 
Nowotki do Rakowskiego". Dopiero wtedy do
wiedzą się, jakimi to uczciwymi patriotami byli 
towarzysze komuniści, za jaką cenę dochodzili 
do władzy i stanowisk. Może wówczas przesta
ną wychwalać komunizm i socjalizm. 
• Wszystkie niepochlebne wypowiedzi na 
temat Lecha Wałęsy należy chyba tłumaczyć 
ogóln'! złośliwością naszego społeczeństwa do 
wszystkich i do wszystkiego. Czy Wałęsa się 
komuś podoba czy też nie, przeszedł i pozo
stani e w historii naszego kraju. Chociażby z 
tych względów należy mu się trochę szacun
ku. Dlaczego nikt nie atakuje tych, którzy z 
naszych pieniędzy zafundowali sobie dostat
nie życie? Dlaczego nikogo nie denerwuje do
statnie życie byłych prominentów PRL-u? 

mi cechuje ich życzliwa rezerwa. Większość 
Błękitów bez trudu przyswaja sobie dobre 
maniery. Umieją się znaleźć w każdej najtru
d niejszej sytuacji. Ta cecha sprawia, że ludzie 
ci powoływani są często przez przyjaciół do 
rozstrzygania sporów i drażliwych kwestii. 
Błękity lubią mieć zabezpieczony byt, lecz są 
dalekie od chciwości czy zachłanności. Fun
duszami potrafią rządzić rozsądnie i oszczę
dnie. Nie wahają się też pośpieszyć innym z 
pomocą materialną. Często z zamiłowania 
zajmują się dobroczynnością i pomocą oso
bom niżej stojącym od nich materialnie. Wśród 
Błękitów jest wielu przykładnych małżonków 
i rodziców. Mają dla swoich dzieci dużo zro
zumienia, lecz nie pobłażają im. To sprawia, 
że ich potomstwo, na ogół, wyrasta na ludzi 
w pełni udanych, dających radość swoim ro
dzicom. Błękity mają duży zmysł estetyczny. 
Gustownie ubierają się i urządzają wnętrza 
domów, czasem przejawiają nawet zdolności 
artystyczne. Praktyczna strona życia nie spra
wia im nigdy kłopotów. Jako pracodawcy są 
wymagający, lecz sprawiedliwi. Będąc 
podwładnymi sumiennie wypełniają swoje 
obowiązki. Często, w pełni zasłużenie, po la
tach pracy dochodzą wysokich i odpowie
dzialnych stanowisk. Większość z nich odzna
cza się mocną budową ciała, nierzadko są 
wysokiego wzrostu. Mają regularne, lecz nie
zbyt subtelne rysy. Mimo badawczego spoj
rzenia, budzą często u ludzi zaufanie od 

Dlaczego nie ma winnych tylu zbrodni 
popełnionych w PRL? To też jakoś nikogo nie 
irytuje, a szkoda. 
• Z informacji prasowych wynika, że po za
lanych powodzią terenach spływają w pontonach 
sza broni wcy i kradną. Policja nie daje sobie rady, 
ponieważ - jak rozumiemy - brakuje jej ponto
nów. Policja zaprzecza wszakże jakoby wyżej 
wymienieni szabrownicy, w ilościach opisywa
nych przez prasę, występowali. Naszym zda
niem, jeżeli już się tak zdarzy, że opisywani 
przez prasę szabrownicy okradną, nie powinien 
się ten ktoś tym tak bardzo przejmować, tylko 
uznać to fatalne zdarzenie za fakt prasowy. 
• Prawda zatriumfowała. Spadła woda i 
wszyscy widzimy, jak działają tzw. Służby, jak 
ratuje się ludzi, dostarcza żywność, leki. Rząd 
umarza olbrzymie podatki firmom, a dla powo
dzian ma dobre rady. To, że deszcz pada, niko
go nie dziwi, ale to, co ma do powiedzenia pre
mier Cimoszewicz, szokuje. Rząd zawiódł w rol
nictwie, budownictwie, w dziedzinie prywaty
zacji i podczas powodzi. W Kłodzku do dyspo
zycji powodzian był jeden ponton. Proponuje 
przekazać go premierowi, by spróbował ewaku
ować nim cały rząd. 
• Prof. Jan Winiecki, ekonomista, wykładow
ca na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą mówi na temat powodzi w Polsce: Okaza
ło się, że nie mamy rządu, czyli centrum dowo
dzenia w skali ponad regionalnej. Walka z ży
wiołami - powodzi, sztormem, huraganem - to 
domena władz centralnych, gdyż władze lokal
ne nie potrafią sobie z tym poradzić. Niestety, o 
ile władze regionalne, miejskie i gminne na 
ogół zdają egzamin, o tyle władze centralne 
poniosły kompletną klęskę. Nie ma żadnego 
centrum dowodzenia, nikt się tymi sprawami nie 
zajmuje. Mieliśmy przeszkolonych przez Arne-
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pierwszego wejrzenia. Żyją długo, chociaż 
zdarza się nieraz, że przez całe życie trapią 
ich jakieś dolegliwości, które jednak potrafią 
dzielnie znosić, nie zadręczając nimi innych. 

Kształty zdrowia 
Przyroda, niekiedy w zaskakujący spo

sób, podpowiada nam, co mamy spożywać, 
aby poprawić funkcjonalność danych narzą
dów lub nawet leczyć ich choroby. Wiele owo
ców i watzyw posiada kształty przypomina
jące narządy wewnętrzne człowieka. I tak: 
owoce orzecha włoskiego, przypominające 
kształtem fałdy mózgowe, wzmacniają funk
cje pracy mózgu. Poprawiają skupienie, wy
dłużają możliwość pracy umysłowej. Gru
szka, seler, burak czerwony przypominają 
kształtem serce. Działają dobroczynnie na jego 
pracę oraz na cały układ krwionośny. Kapu
sta przypomina kształtem żołądek. Przetwo
ry kapusty, lecz nie te z tłuszczem i zasmaż
ką, nie mówiąc już o bigosie, działają rewela
cyjnie na żołądek i cały układ trawienny. Roz
cieńczony wodą sok z surowej kapusty jest 
rewelacyjnym lekiem na wrzody żołądka. 
Owoce fasoli Jaśka do złudzenia przypomi
nają kształt nerek. Pewne substancje tych 
owoców pozytywnie działają na pracę nerek. 
Wymienione tutaj warzywa i owoce oczywi
ście działają także dobroczynnie na inne czę
ści ciała i ich funkcjonowanie. Mężczyźni za
czną zapewne, per analogiami, eksperymen
tować z ogórkami i bananami. Na zdrowie! Z 
tym, że lepiej działają w tym wypadku: pie
truszka, marchewka i seler. 

EUGENIUSZ JANCZYK 

rykanów ludzi, którzy wiedzieli, co należy ro
bić w wypadku klęski żywiołowej. Pozwalnia
no ich, bo trzeba było przyjąć jakiś nomenklatu
rowych matołów, kolesiów z komitetów woje
wódzkich. Najpewniej w analogicznej sytuacji 
premier Japonii popełniłby harakiri. Nasz pre
mier jest zadowolony. Myślę jednak, że we wła
ściwym czasie ludzie to ocenią. 

(Materiały przygotowane na podst. relacji z na
stępujących gazet:"Polityka", "Gazeta Wyborcza", 
"Gazeta Polska", "Trybuna", "Niedziela', 
"Wprost'', "Nowiny", ''Tygodnik Powszechny", 
"Myśl Polska", "Tygodnik Solidarnościowy", 
"Głos"). 
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Victoria Czermin - Niwiska 
VIIII 21.09.1997r. godz. 16.00 

Goleszów - Czermin 
Załęże - Zaczemie 
Rakszawa - Boguchwała 
Przybyszówka - Stal II 
Resovia II - Sędziszów 
Nowa Wieś - Grodzisko 

XI 02.11.1997r. godz. 14.00 Strzyżów_ Wola Mielecka 
Jagodnik - Złotniki Niwiska - Crasnovia Krasne 
Tuszów N. - Przyłęk IX 28 09 1997 dz 5 
Chorzelów - Siedlanka · · r. go .1 .OO 

Grupa I Krasne - Goleszów 

R d J 
. Wylów-Chrząstów Czermi·n-Załęz·e 

un a es1enna G eh 
d Mielec - ro owe Ib Zaczernie - Rakszawa 

I. 24.08.1997r. go z. 14.00 Trzciana _Cmolas 
Tempo Cmolas - Złotniczanka Złotniki Boguchwała - Przybyszówka 
Grom Przyłęk - Ostrovia Jagodnik Term i n a rz ro zg rywe k Sędziszów - Stal II 

Błękitni Siedlanka - LZK Tuszów Narooowy KI as a okręg o wa se n •. o ro' w Grodziszczanka Grodzisko - Niwiska 
Dromader Chrząstów - SOKiS Chorzelów Wola Mielecka - Nowa Wieś 
LZS Grochowe Ib Strażak - Skorpion Wyłów (V liga) Resovia II - Strzyżów 
LZS Trzciana -Sokół-Smoczanka Mielec I. 03.08.1997r. godz. 17.00 X 05.10.1997r. godz. 15.00 

ll 31.08.1997r. godz. 14.00 Lechia Sędziszów - Madras Goleszów Goleszów - Grodzisko 
Złotniki- Przyłęk Korona Załęże - Strażak Niwiska Załęże - Krasne 
Smoczanka Mielec- Cmolas Włókniarz Rakszawa - Piast Nowa Wieś Rakszawa - Czermin 
Jagodnik- Siedlanka Ceramik Przybyszówka - Wisłok Strzyżów Przybyszówka - Za czernie 
Tuszów N. -Chrząstów Stal II Rzeszów - Resovia II Rzeszów Stal II - Boguchwała 
Chorzelów-Grochowe Ib Motor-Izolator II Boguchw. - Start Wola Mielec- Strzyżów - Sędziszów 
Wyłów -Trzciana ka Nowa Wieś - Resovia II 

III 07.09.1997r. godz. 14.00 KS Zaczemie - Grodziszczanka Grodzisko Dol- Niwiska -Start Wola Mielecka 
Siedlanka - Złotniki ne XI 12.10.1997r. godz. 14.00 
Cmolas- Przyłęk Victoria Czermin - Crasnovia Otto Krasne Wola Mielecka - Goleszów 
Mielec-Skorpion Wyłów II 10.08.1997r. godz. 17.00 Grodzisko-Załęże 
Dromader Chrząstów - Jagodnik Goleszów - Załęże Krasne - Rakszawa 
Grochowe Ib - Tuszów N. Krasne - Sędziszów Czermin - Przybyszówka 
Trzciana - Chorzelów Niwiska - Włókniarz Rakszawa Zaczernie - Stal II 

IV. 14.09.1997r. godz.14.00 Nowa Wieś - Przybyszówka Sędziszów- Boguchwała 
Złotniki- Chrząstów Strzyżów - Stal II Resovia II - Niwiska 
Przyłęk-Siedlanka Resovia II - Boguchwała Strzyżów - N owa Wieś 
Skorpion Wyłów-Cmolas Wola Mielecka - Zaczemie XII 19.10.1997r. godz. 14.00 
Chorzelów- Mielec Grodzisko - Czermin Goleszów - Resovia II 
Jagodnik - Strażak II Grochowe III 17.08.1997r. godz. 17.00 Załęże - Wola Mielecka 
Tuszów N. -Trzciana Rakszawa - Goleszów Rakszawa -Grodzisko 

V 21.09.1997r. godz. 14.00 Sędziszów - Załęże Przybyszówka - Krasne 
Grochowe lb- Złotniki Krasne - Grodzisko Stal II - Czermin 
Chrząstów - Przyłęk Ceramik Przybyszówka - Niwiska Boguchwała - Zaczernie 
Cmolas-Siedlanka Stal II - Nowa Wieś Nowa Wieś- Lechia 
Wyłów - Chorzelów Boguchwała - Strzyżów Niwiska - Wisłok Strzyżów 
Mielec-Tuszów N. Zaczernie - Resovia II XIII 26.10.1997r. godz. 14.00 
LZS Trzciana - Jagodnik Czermin - Wola Mielecka Strzyżów-Goleszów 

VI 28.09.1997r. godz. 14.00 IV 24.08.1997r. godz. 17.00 Resovia II - Załęże 
Złotniki -Trzciana Goleszów - Przybyszówka Wola Mielecka - Rakszawa 
Przyłęk -Grochowe Ib Załęże - Rakszawa Grodzisko - Przybyszówka 
Siedlanka -Chrząstów Grodzisko - Sędziszów Krasne - Stal II 
Tuszów N - Wyłów Wola Mielecka - Krasne Czermin- Boguchwała 
Jagodnik- Mielec Niwiska - Stal II Rzeszów Sędziszów - Zaczernie 
SOKiS Chorzelów - Cmolas Nowa Wieś - Boguchwała Piast Nowa Wieś - Niwiska 

VII 05.10.1997r. godz. 14.00 Strzyżów - Zaczernie XIV 02.11.1997 godz. 14.00 
Mielec - Złotniki Resovia II - Czermin Goleszów - Nowa Wieś 
Trzciana- Przyłęk V 31.08.1997r. godz.17.00 Załęże - Strzyżów 
Grochowe Ib- Siedlanka Stal II - Goleszów Rakszawa - Resovia II 
Cmolas -Chrząstów Przybyszówka - Załęże Przybyszówka - Wola Mielecka 
Wyłów -Jagodnik Sędziszów - Rakszawa Stal Il - Grodzisko 
Chorzelów - Tuszów N. Krasne - Resovia II Motor - Krasne 

VIII 12.10.1997r. godz. 17.00 Grodzisko - Wola Mielecka Zaczemie- Czermin 
Złotniki- Wyłów Motor Boguchwała - Niwiska Lechia Sędziszów - Niwiska 
Przyłęk-Mielec Zaczernie - Nowa Wieś XV 09.11.1997r. godz.14.00 
Siedlanka - Trzciana Czermin - Strzyżów Niwiska - Madras Goleszów 
Chrząstów - Grochowe Tb VI 07.09.1997r. godz. 16.00 Nowa Wieś- Załęże 
Tuszów N. - Cmolas Goleszów - Boguchwała Strzyżów - Rakszawa 
Jagodnik - Chorzelów Załęże - Stal II Resovia II - Przybyszówka 

IX 19.10.1997r. godz. 14.00 Rakszawa - Przybyszówka Wola Mielecka - Stal II 
Chorzelów - Złotniki Strzyżów - Krasne Grodzisko - Boguchwała 
Wyłów - Przyłęk Wola Mielecka - Sędziszów Krasne Zaczemie 
Mielec- Siedlanka Resovia II - Grodzisko Czermin - Sędziszów 
Trzciana-Chrząstów Niwiska - KS Zaczernie Terminarz Rozgrywek 
Cmolas-Grochowe Tb Nowa Wieś - Czermin 
TuszówN.-Jagodnik VII 14.09.1997r. godz. 16.00 Klasa Seniorów 

X 26.10.1997r. godz. 14.00 Zaczernie - Goleszów G III 
Złotniki-Tuszów N. B eh ł z ł · rupa ogu wa a - a ęze Runda Jesienna 
Przyłęk-Chorzelów Stal II - Rakszawa 
S'edl nk w ló S d · ó p b ó k I 24.08.1997r. godz. 11.00 

1 a a - Y w ę zisz w - rzy ysz w a LZS Stobierna - Kolbuszow. II Kolbuszowa 
Chrząstów-Mielec Krasne - Nowa Wieś 
Grochowe Ib- Trzciana Grodzisko - Strzyżów Głogovia Gło_gów - Mors Jasionka 
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~ Cmolas · Kolbuszowa 

• !_skra Zgłobień - Trzcianka Trzciana 

C 
Piast Wolica Piaskowa- Bratek Bratkowice 
Zryw Dzikowiec - LZS Wólka Podleśna 

._ II 31.08.1997r. godz. n.OO 

E Kolbuszowa II - Głogów 
Wólka Poqleśna - Stobierna 

Ili Jasionka - Swilcza 
Gnojnica - Zgłobień 

._ Trzciana - Wolica Piaskowa N Bratek Bratkowice - Dzikowiec 
, III. 07.09.1997r. godz. n.OO 
Swilczanka - Kolbuszowa II 
Sto bierna - Głogów 
Wólka Podleśna - Bratkowice 
Zgłobień- Jasionka 
Wolica Piaskowa - Gnojnica 
Dzikowiec - Trzcianka Trzciana • 

IV 14.09.1997r. godz. n.OO 
Kolbuszmya II - Iskra Zgłobień 
Głogów - Swilcza 
Bratkowice - Stobierna 
Trzciana - Wólka Podleśna 
Jasionka - Wolica Piaskowa 
Inter Gnojnica - Dzikowiec 

V 21.09.1997r. godz. n.OO 
Piast Wolica Piaskowa - Kolbuszowa II 
Zgłobień - Głogów 
Stobierna - Swilcza 
Bratkowice - Trzciana 
Wólka Podleśna - Gnojnica 
Dzikowiec - Mars Jasionka 

VI 28.09.1997r. godz. 11.00 
Kolbuszowa II - Dzikowiec 
Głogów - Wolica Piaskowa 
Swilcza - Zgłobień 
Gnojnica - Bratkowice 
Jasionka - Wólka Podleśna 
Trzciana - Stobierna 

VII OS.10.1997r. godz.n.oo 
LZS Wólka Podleśna - Kolbuszowa II 
Dzikowiec - Głogó'Y 
Wolica Piaskowa - Swilcza 
Stobiema - Zgłobień 
Bratkowice- Jasionka 
Trzciana - Gnojnica 

VIII 12.10.1997r. godz.n.oo 
Kolbuszowa II - Bratkowice 
Głogów - Wólka Podleśna 
Swilcza - Dzikowiec 
Zgłobień - Wolica Piaskowa 
Gnojnica - Stobierna 
Jasionka - Trzciana 

IX 19.10.1997r. godz.n.oo 
Trzciana - Kolbuszowa II 
Bratkowice - Głogqw 
Wólka Podleśna - Swilcza 
Dzikowiec - Zgłobień 
Stobierna - Wolica Piaskowa 
Gnojnica - Jasionka 

X 26.10.1997r. godz. n.OO 
Kolbuszowa II - Gnojnica 
Głogów - Trzciana 
Swilcza - Bratkowice 
Zgłobień - Wólka Podleśna 
Wolica Piaskowa - Dzikowiec 
Stobierna - Jasionka 

XI 02.n.1997r. godz.n .oo 
Jasionka - Kolbuszowa II 
Gnojnica - Głogów 
Trzciana - Swilcza 
Bratkowice - Zgłobień 
Wólka Podleśna - Wolica Piaskowa 
Dzikowiec - Sto bierna 

Terminarz Rozgrywek 
Klasa B seniorów 

Grupa III 
Runda Jesienna 
I. 24.08.1997r. godz. 14.00 

LKS Budy Głogowskie -Raniżovia Raniżów 
Czarni Łąka - Akacja Kopcie 

lB Mrowlanka Mrowia - Jawor Krzemienica 

Niwiska Raniżow Stary 

Zorza Trzeboś - Plantator Nienadówka 
Czarni Kraczkowa - Rudnianka Rudna Wlk. 
Werynianka Werynia - Palkovia Palikówka 

II 31.08.1997r. godz. 14.00 
Raniżów - Czermin Łąka 
Palikówka - Budy Głogowskie 
Kopcie - Mrowlanka Mrowia 
Krzemienica -Trzeboś 
Nienadówka - Kraczkowa 
Rudnianka Rudnik - W erynia 

III 07.09.1997r. godz. 14.00 
Mrowlanka - Raniżów 
Budy Głogów - Łąka 
Palikówka - Rudna W. 
Zorza Trzeboś - Kopcie 
Kraczkowa - Krzemienica 
W erynia - Plantator Nienadówka 

IV 14.09.1997r. 
Raniżów - Trzeboś 
Łąka-Mrowia 
Rudna W. - Budy Głog. 
Nienadówka - Palikówka 
Kopcie - Czarni Kraczkowa 
Jawor Krzemienica - Werynia 

V 21.09.1997r. godz. 14.00 
Kraczkowa - Raniżów 
Trzeboś - Łąka 
Budy Głog. - Mrowia 
Rudna W. - Nienadówka 
Palikówka - Krzemienica 
W erynia - Kopcie 

VI 28.09.1997r. godz. 14.00 
Raniżów-Werynia 
Łąka - Kraczkowa 
Mrowia - Trzeboś 
Krzemienica - Rudna Wielka 
Kopcie - Palkovia Palikówka 
Nienadówka - Budy Głog. 

VII OS.10.1997r. godz. 14.00 
Palikówka - Raniżów 
Werynia - Łąka 
Kraczkowa - Mrowia 
Budy Głog. - Trzeboś 
Rudna W. - Kopcie 
Nienadówka - Krzemienica 

VIII 12.10.1997r. godz. 14.00 
Raniżów - Rudna W. 
Łąka - Palikówka 
Mrowia - Werynia 
Trze boś - Kraczkowa 
Krzemienica - Budy Głog. 
Kopcie - Nienadówka 

IX 19.10.1997r. godz. 14.00 
Nienadówka - Raniżów 
Rudna W. - Łąka 
Palikówka - Mrowia 
Werynia -Trzebc;>ś 
Budy Głog. - Kraczkowa 
Krzemienica - Kopcie 

X 26.10.1997r. godz. 14.00 
Raniżów - Krzemienica 
Łąka - Nienadówka 
Mrowia Rudna W. 
Trze boś - Palikówka 
Kraczkowa - W erynia 
Budy Głog. ·Kopcie 

XI 02.n.1997r. godz. 14.00 
Kopcie - Raniżów 
Krzemienica - Łąka 
Nienadówka - Mrowia 
Rudna W. - Trzeboś 
Palikówka - Kraczkowa 
Werynia - Budy Głog. 

Puchar Wóila 
dla Akacji Kopcie 

Ludowy Klub Sportowy Zryw-Strażak w 
Dzikowcu był organizatorem turnieju piłkarskie
go o Puchar Wójta gminy Stary Dzikowiec. Zgro
madził on na starcie 4 drużyny: A-klasową dru
żynę gospodarzy oraz B-klasową Tempo Cmo
las, Akację Kopcie i Raniżovię Raniżów. 

Dzikowiec wrzesień' 9 7 
W meczach półfinałowych Akacja Kopcie 

rozgromiła Raniżovię 5:0, a Zryw Dzikowiec po
konał Tempo Cmolas 3:0 . 

W meczu o III miejsce Tempo pokonało Ra· 
niżovię 2:1, a w spotkaniu o I miejsce Akacje Kop
cie rzutami karnymi 5:4 zwyciężyła drużyna go
spodarzy. W normalnym czasie gry padł wynik 
bezbramkowy . 

Terminarze Rozgrywek 
Piłkarskich · Jesień'97 

l 

I 09/10.08.1997r. 
KKS Kolbuszowianka - KKS Sandecja Nowy Sącz 
godz. 17.00 
KS Dalin Myślenice - TS Wisła II Kraków 
KS Kabel Kraków - LKS Karpaty Siepraw 
MKS Tarnovia Tarnów - KS Wisłoka Dębica 
MKS Polonia Przemyśl - ZKS Zelmer Rzeszów 
MZKS Pogoń Leżajsk - MKS Stal Sanok 
GKS Glinik Gorlice - ZKS Stal Rzeszów 
RKS Garbarnia Kraków - JKS Jarosław 
ZUS Kamax Kańczuga - ZKS Izolator Boguchwała 

II 16/17.08.1997r. Sandecja - Izolator 
JKS-Kamax 
Stal Rz. - Garbarnia 
Stal S. - Glinik 
Zelmer - Pogoń 
Karpaty - Tarnovia 
Wisła II - Kabel 
Kolbuszowianka - Dalin godz. 17.00 

III 20.08.1997r. (środa) 
Dalin - Sandecja 
Kabel - Kolbuszowianka godz. 17.00 
Tarnovia - Wisła II 
Polonia - Karpaty 
Pogoi\ - Wisłoka 
Glinik - Zelmer 
Garbarnia - Stal S. 
Kamax - Stal Rz. 
Izolator - JKS 

IV 23/24.08.97r. 
Sandecja - JKS Jarosław 
Stal Rz. - Izolator 
Stal S. - Kamax 
Zelmer - Garbarnia 
Wisłoka - Glinik 
Karpaty- Pogoń 
Wisła II - Polonia 
Kolbuszowianka -Tarnovia 17.00 
Dalin - Kabel 

V 30/31.08.1997r. 
Kabel - Sandecja 
Tarnovia - Dalin 
Polonia - Kolbuszowianka sob. godz. 17.00 
Pogoń - Wisła II 
Glinik - Karpaty 
Garbarnia - Wisłoka 
Kamax - Zelmer 
Izolator - Stal S. 
JKS -Stal Rz. 

06/07.09.1997r. 
Sandecja - Stal Rz. 
Stal S. - JKS 
Zelmer - Izolator 
Wisłoka - Kamax 
Karpaty- Garbarnia 
Wisła II - Glinik 
Kolbuszowianka - Pogoń godz. 17.00 
Dalin - Polonia 
Kabel - Tarnovia 

10.09.1997r. (środa) 
Tarnovia - Sandecja 
Polonia - Kabel 
Pogoń - Dalin 
Glinik- Kolbuszowianka godz. 16.30 
Garbarnia - Wisła II 
Ka max - Karpaty 
Izolator - Wisłoka 
JKS-Zelmęr 
Stal Rz. - Stal S. 

VIII 13/14.09.1997r. 
Sandecja - Stal Sanok 



wesień'9 7 
Zelmer - Stal Rzeszów 
Wisłoka -Jarosław 
Karpaty - Izolator 
Wisła II -Ka max 

Cmolas 

Kolbuszowianka -Garbarnia godz. 17.00 
Dalin -Glinik 
Kabel -Pogoń Leżajsk 
Tarnovia -Polonia Przemyśl 

IX 20/21.09.1997r. 
Polonia Przemyśl -Sandecja 
Pogoń Leżajsk -Tarnovia 
Glinik -Kabel 
Garbarnia -Dal in 
Kamax -Kolbuszowianka godz. 15.00 
Izolator -Wisła II 
Jarosław -Karpaty 
Stal Rzeszów -Wisłoka 
Stal Sanok - Zelmer 

X 27/28.09.1997r. 
Sandecja -Zelmer 
Wisłoka -Stal Sanok 
Karpaty-Stal Rzeszów 
Wisła II -Jarosław 
Kolbuszowianka - Izolator godz. 15.00 
Dalin -Kamax 
Kabel -Garbarnia 
Tarnovia -Glinik 
Polonia Prz. -Pogoń Leżajsk 

XI 01.10.1997 (środa) 
Pogoń L. -Sandecja 
Glinik -Polonia P. 
Garbarnia -Tarnovia 
Kamax -Kabel 
Jarosław -Kolbuszowianka 
Stal R. -Wisła II 
Stal Sanok - Karpa ty 
Zelmer - Wisłoka 

XII 04/05.10.1997r. 
Sandecja -Wisłoka 
Karpaty- Zelmer 
Wisła Il -Stal Sanok 

• 

Kolbuszowianka -Stal Rzeszów godz. 15.00 
Dali-Jarosław 
Kabel -Izolator 
Tarnovia - Kamax 
Polonia P. -Garbarnia 
Pogoń -Glinik 

XIII 11/12.10.1997r. 
Glinik -Sandecja 
Garbarnia -Pogoń 
Kamax-Polonia P. 
Izolator -Tamovia 
Jarosław -Kabel 
Stal Rz. -Dalin 
Stal Sanok - Kolbuszowianka godz. 11.00 
Zelmer -Wisła II 
Wisłoka -Karpaty 

XIV 18/19.10.1997r. 
Sandecja -Karpaty 
Wisła II -Wisłoka 
Kolbuszowianka - Zelmer godz. 16.30 
Dalin -Stal Sanok 
Kabel -Stal Rzeszów 
Tamovia -Jarosław 
Polonia - Izolator 
Pogoń -Kamax 
Glinik -Garbarnia 

XV 25/26.10.1997r. 
Garbarnia - Sandecja 
Kamax -Glinik 
Izolator - Pogoń 
Jarosław - Polonia 
Stal Rz. -Tamovia 
Stal Sanok- Kabel 
Zelmer -Dalin 
Wisłoka -Kolbuszowianka sob. 14.00 
Karpaty- Wisła li 

XVI 02.11.1997r. (niedziela) 

Kolbuszowa Niwiska Raniżow · Stary Dzikowiec ~ 
wianki, po bardzo zaciętym spotkaniu, pokona- • 
li wzmocnioną dobrymi zawodnikami B-klaso- llillii.J 
wą OstrovięJagodnik 1:0. Jedyną bramkę meczu lf"'llllll 
strzelił Dariusz Wróblewski. -. 

Polonia - Stal Rz. 
Pogoń- JKS 
Glinik - Izolator 
Garbarnia - Kamax 

XVII 08/09.11.1997r. 
Ka max - Sandecja 
Izolator - Garbarnia 
]KS-Glinik 
Stal Rz. - Pogoń 
Stal S. - Polonia 
Zelmer - Tarnovia 
Wisłoka - Kabel 
Karpaty - Dalin 
Wisła II - Kolbusz. godz. 12.00 w Skawinie 

li Puchar Ziemi 
Kolbuszowskiej 

W eliminacjach grupowych II edycji Pucha
ru Ziemi Kolbuszowskiej wystąpiło 12 drużyn, 
które walczyły w czterech grupach. Wyniki tych 
eliminacji podaliśmy w poprzednim numerze 
Z.K. 

Zwycięzcy grup utworzyli dwie pary pół
finałowe. I tak w pierwszym spotkaniu III-ligow
cy Kolbuszowianki pokonali swoich juniorów 
9:5, chociaż do przerwy prowadzili młodzieżow
cy 5:4, Bramki w tym meczu dla pierwszej dru
żyny zdobyli: Szczęch i Romaniuk po 2, Stępień, 
Babula, Cieśla, Szalony i Roman Zieliński po 1 
oraz Warzocha 3, Kosiorowski i Książek dla ju
niorów. 

W drugim spotkaniu oldboje Kolbuszo-

Mecze finałowe rozegrane zostały 20 lipca Ili 
na kolbuszowskim stadionie. Spotkanie o III • 
miejsce pomiędzy juniorami Kolbuszowianki i • 
Ostrovią Jagodnik zakończyło się wynikiem re- -. 
misowym 2:2. Organizator turnieju III miejsce .... 
przyznał drużynie Ostrovii. ~ 

Mecz o I miejsce pomiędzy III-ligową Kol
buszowianką i Oldbojami rozegrany został na 
płycie głównej. Nie zanotowano niespodzianek 
zakończył się ona zwycięstwem trzecioligowców 
5:1(3:0), a bramki w tym spotkaniu strzelili: Wa
rzocha 2, Kuima, Tułacz i Stróż oraz G. Fryc. 

Skład drużyny: 
Kolbuszowianka I: Aleksander Sito - Mar

cin Stróż, Marek Lorenc, Jacek Stępień, Łukasz 
Kosiorowski - Grzegorz Cieśla, Grzegorz Kuima, 
Artur Tułacz, Dariusz Książek - Tomasz Warzo
cha, Robert Szalony. 

Kolbuszowa Oldboys: Jan Dudziński - Je
rzy Biesiadecki, Zbigniew Fryc (50' Andrzej Ha
łat), Zbigniew Tambar, Grzegorz Romaniuk -
Józef Olszowy, Grzegorz Fryc, Michał Franczyk, 
Grzegorz Kulig (60' Józef Chrząstek), Bogdan Ro
maniuk i Dariusz Wróblewski. 

Puchary trzem czołowym drużynom wrę
czył fundator burmistrz Kolbuszowej inż. Hen
ryk Wilk. Organizatorem rozgrywek była Fun
dacja na Rzecz Kultury i Sportu w Kolbuszowej. 

Finaliści II edycji PZK piłkarze Kolbuszowianki Oldboys. Staoją od lewej: Zbigniew Tambor, 
Grzegorz Romaniuk, Bogdan Romaniuk, Józef Chrzastek, Michał Franczyk, Andrzej Ha/at i Józef 
Olszowy. Klęczą od lewej: Grzegorz Kulig, Jerzy Biesiadecki, Grzegorz Fryc, Zbigniew Fryc, Jan 
Dudziński i Dariusz Wr6blewski. 

Sandecja -Wisła II 
Kolbuszowianka_ Karpaty godz. 13_00 Zdobywcy Pucharu Ziemi Kolbuszowskiej, piłkarze III ligowej Kolbuszowianki. Od lewej stoją: 
Dalin _Wisłoka Marek Lorenc, Łukasz Kosiorowski, Robert Szalony, Aleksander Sito, Tomasz Warzocha. Klęczą 
Kabel_ Zelmer od lewej: Marcin Str6ż, Dariusz Książek, Artur Tułacz, Jacek Stępień, Grzegorz Cieśla i Grze-

ll_~Ta~m_o_v_ia_-_S_ta_1 _s. _________________________ g_o_rz __ K_u_ź~_1_a. ________________________________________________________ --1 l9 
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._I eJ z: . .... N: NiE b.i\dź MAsocłtisT.i\! 
I Zabezpiecz mieszkanie prz!-'!d 

I 
szkodliwym promieniowa!):iem! 

.. RADIESTET r r ŚWIADCZY USŁUGI DLA INTEi.il. 

'·· LUDZI DBAJĄCYCH O SWOJE ZDRpWIE~ 
MGR EUGENIUSZ JAQłCZ}:'K 

I 
ul. Piłsudskiego 12/7 ·~ • 
36-100 Kolbuszowa 

I ~.n~~~9 · . 
I Ponadto: badanie gruntu: przed 

I 
zabudową, lo~lizacja studni, I 

( porady zHrowotne . I 
fzdRowie zdRowie ~El!!qwie) 
" - - - - - - _ __ ..._"\,,;i,, ............ il r------------„ 

PHU BU DROL s.c. 

36-1 OO Kolbuszowa 
ul. J. Piłsudskiego 125c 

(obok stawów), tel. 2272-396 
oferujemy 

materiały budowlane 
nawozy sztuczne, cement 

w cenach fabrycznych 
w pełnych asortymentach, 

węgiel 

zapewniamy własny transport 
oraz przy większych 

ilościach upusty cenowe 
zapraszamy od godz. 7°0-20°0 

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

Magazyn 
w Hyżnym 

„ ____________ „ 

Niwiska Rani ż ow Dzikowiec wrzesień' 9 7 r------------, 
Nie mówimy, że jesteśmy lepsi od innych . 

To powiesz Ty sam, gdy spróbujesz naszych 
przetworów. Produkujemy: sałatki, dżemy, 

ogórki konserwowe, paprykę, ćwikłę, 
pieczarki marynowane. Wyroby nowo 

powstałego Zakładu Przetwórstwa Owocowo
Warzywnego 

Sp. z o.o. z Kolbuszowej 
powinny być w Twoim sklepie, hurtowni czy 

magazynie. 
A gdy ich nie masz, zadzwoń do nas. 

To przecież takie proste! 
Nasze numery 

tel./ fax: (017) 2273-015 
Nasz adres: 36-100 Kolbuszowa 

ul. Rzeszowska 7 
(dawna Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo

Pszczelarska) 
Zapraszamy Rolników okolicznych miejsco
wości do rozmów na temat przyszłych umów 

kontraktacyjnych. 
Czekamy, Trafisz bez trudu „ ____________ „ 

r--------------------------• OWOCE 
CYTRUSOWE 

I POŁUDNIOWE 

ul. J. Wiktora 2, tel./fax (0-17) 2271 900 

••• • 

••• • 

tel. kom. 090 345 617 
BANANY •!• POMARAŃCZE 

CYTRYNY•!• MANDARYNKI •!• 
••• • ANANASY•!• WINOGRONA 

KIWI 

r------------„ : Godziny otwarcia: I 
I 
I 
I 

I w godz. 8°0 
- 16°0 

20 

I ~--------------------------~ 

I ~ I 
I tDi I 
I Profesjonalne I 
I Fotografowanie I 
I i Videofilmowanie I 
I wszelkich uroczystości. I 
I czołówki, montaż, napisy I 
I efekty specjalne I 
I I 
„ ____________ „ 

r--------------------------• Zespół Szkół Rolniczych I 
im. Komisji Edukacji Narodo-wej I 

-w W eryni I 
ogłasza I 

dla a bsolwentów szkół średnich nabór do szkoły policealnej I 
w nowy m zawodzie: 

TECHNIK AGROBIZNESU I 
Nauka trwa 2 lata według najn owszego programu. 

Szkoła przygotowu je do wyk o n ywania pracy w zarządzaniu 
fiirmami, prowadzenia fin ansów. 

Słuchacze uzyskują sam ochodowe prawo jazdy. 
Całość nauki jest bezpłatna. Zap ewniamy zamieszkanie 

I 
I 
I 
L 

w internacie. I 
Szczegółowe informacje udz ie lane są w sekretariacie I 

te l. 22 71 441 

~--------------------------„ 
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·----------------------------------------~ I 

~ 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE I 

36-100 KOLBUSZOWA, UL STARA DROGA 10 llillii.J 
I ~ 0 9 TEL. (0-17) 2273 976 TEL. FAX. (0-17) 2271 567 I~ 
I ._ ____ _.._A-..JL-.11- - _--~»~·N BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 1111 

I NOWOŚCI BUDOWLANE ~ KLEJE DO GLAZURY, TYNKI, ~ GONT BITUMICZNY I • 
I SIDING ta ••• SIATKA PODTYNKOWA ' . MPERGO'PODLOGIPANELOWE, 1-. 9 ZAPRAWY, FARBY, FUGI, . f~ • 

I AMERYKAŃSKICH FIRM <~•:nrof SYSTEM RYNNOWY, <;;i llllL'Ufiln PANELE BOAZERYJNE I „ 
I VIPCO ~ GENTEK~ (ftrtJlJ)J:in' WEŁNA SZKLANA I MINERALNA, @. I ,_ 

_._ W PODŁOGI, PARKIETY 

I Godziny :iwarcia: 1łYROPOL STYROPIAN M-15, M- 20, FREZOWANY .„,„.,.. I 
I pon. · piąt. 8 - 1600

, sobota 800 
• 1300 

/ ;"°4Dil' /PŁYTY DACHOWE, fy@ftiti$1 OKNA DO PODDASZY I 
I Sprzedaż ratalna "LUKAS" ORAZ PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE, KAMIEŃ ELEWACYJNY, CEGŁA, PŁYTKI SILIKATOWE I 

·----------------------------------------~ ~ 

•------------~ r------------~ r------------~ 
PPrltA Kol±ex 

Kt'zysztof Mitu ita 

36- 100 Ko lb ... szowa, 

... I . Sokołowska 28 

tel. 2271-682, 2273-682, 

fax 2273-228 

Ofe,..+a hand lowa 
PP.H!A "KOL TEX" jest P"odt.<

centem W'):'sokiej jakości atestowa

n'):'ch W'):'vobów z polip>'opr-lenL< 

i polie+r-lenL<. 

1. Szn1.1rek rol"iczy i pakowy 

I. Tex 2500 - 1600 111b - waga 4 kg 

I-Tex 2000 - 2000 111b - waga 4 kg 

I· Tex 1400 - 1500 111b - waga 2 kg 

12. Tkanina PP CRAFJj\) o l'ÓŻn'):'ch ł 
szevokościach. 

13. Taś'"Y płaskie i fi lblizowar\e. I 
I Wy,..oby z Polie+y le nL< I 
I 1. Taśn1y ter111okt.<l'czl iwe, i "fo>'macyj-1 

I ne i ostrzegawcze. I 
12. Pół•ękawy i rękawy. I 
I Ofert.<jemy •·ów11ież maszyny do I 

przerob1o< polie+yle>rn i polip•·opylenL< 

I i111p0Ytowa"e l.,b włas"ej pl'od ... kcji I 
I I 

Zapt'aszam'):' d o współp>'aC'):' I „ ____________ „ 

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

Domo-Bud 
36-100 Kolbuszowa 

ul. Towarowa 1 
Tel. 2272-772 

Oferule: 
c e m e n t 
s i a I 
r u r y 
inne mai. 
budowlane 

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

·------------· 

Handel Art. 
Spożywczo-Przemysłowymi 

''HALMAR'' 
BOLESŁAW KARKUT 

36-1 oo Kolbuszowa 
ul. Handlowa 3 

Oferujemy 

cytrusy 
warzywa 
wędliny 

drób 
nabiał . . 

1 inne 
pon.-pi. 7°0 

- 15°0 

SO. 7oo - 12°0 

Zapraszamy 
„ ____________ „ 

r------------„ Bogdan Brózda 
Przerób Drewna, Handel 

"TRANS-l(O'P" 
36-1 OO Kolbuszowa 

ul. Krakowska 72 
tel/fax (0-17) 2273-108 

autoryzowany dealer Nadwiślańskiej Spółki 
Węglowej S.A. w Tychach 

Zapraszamy do zakupu węgla. 
Oferujemy Państwu do sprzedaży następujący 

asortyment węglowy po cenach preferencyjnych 
(ceny kopalń+koszty transportu). 

Węgiel Kostka 340,00 zł za tonę 
Węgiel Orzech 320,00 za tonę 

Miał węgielowy 180,00 zł za tonę 

Sprzedaż prowadzimy w bazie byłego Transbu
du przy ul. Krakowskiej w Kolbuszowej 

w godzinach od 700 - do 1500 

Dowóz węgla wliczony w cenę! 
Prowadzimy również sprzedaż stempli 

budowlanych i tarcicy po bardzo 
atrakcyjnych cenach. 

Firma 
Handlowo 
Usługowa 

FLORENA 
inż. Piotr Puzio 

36-100 Kolb uszowa 
ul. Sokołowska, 
tel. 2272-903 

zieleńce 

ogrody 
boiska sportowe 

projektowanie 
urządzenie 

pielęgnacja 

„ ____________ • 

r------------" 
"NIL TRANS" 

Usługi 

Transportowe 
Roman Czachor 

ul. Tarnobrzeska 54a 
36-100 Kolbuszowa, 

tel. 2272 772, 2273 772 

Transport: 
krajowy 

i zagraniczny 

·------------· 21 
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