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c Z pielgrzymką u Ojca Swiętego „ ,_,,, __ 
E 
Ili ' „ . 
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W dniach 22-29 sierpnia br. odbyła się piel
grzymka z Cmolasu do Włoch., zorganizowana 
przez kustosza Sanktuarium Przemienienia Pań
skiego ks. Kazimierza Szkaradka, przy znacznym 
udziale Grona Pedagogicznego. Trasa pielgrzym
ki wiodJa przez Bratysławę, Kahlenberg, Wiedeń, 
Wenecję, San Marino, Asyż, Rzym. Monte Cassi
no, Florencję i Padwę. Pilotem - przewodnikiem 
była p. Katarzyna Chudy, która z gitarą w ręku i 
piosenką na ustach dostarczała wszystkim ucze
stnikom wiele radości, a jej wszechstronna wie
dza była źródłem poznania wielu wspaniałych 
historycznych miejsc i zdarzeń. 

Pierwszym takim miejscem był Kahlenberg 
, gdzie odbyła się Msza św. dziękczynna ku czci 
Najświętszego Imienia Maryji za wspaniałe zwy
cięstwo króla Jana III Sobieskiego i gorąca mo
dlitwa wraz ze śpiewem pieśni religijnych i pa
triotycznych za Ojczyznę. 

Niezwykłe wrażenie zrobiła na pielgrzy
mach Wenecja, nie tylko ze swego wodnego po
łożenia, ale z bogactwa architektury, mozaik 
wykonanych w zlocie i marmurze i przepięknej 
Bazyliki Sw. Marka. 

Kolejnym etapem pielgrzymki, o którym 
nie można zapomnieć, był Asyż - miejsce życia, 
działalności, a teraz kultu św. Franciszka i św. 
Klary. Podziwiając Bazyliki św. Franciszka i Mat
ki Boskiej Anielskiej oraz mały kościółek Porcjun
kula. pielgrzymi nie kryli wzruszeń uświadamia
jąc sobie, że Bóg przez wieki posługuje się ludź
mi, przez których ukazuje całemu światu warto
ści nieprzemijające; miłość, dobroć, pokój. Takim 
narzędziem w ręku Boga stal się biedaczyna z 
Asyżu - św. Franciszek, który już mimo upływu 
wieków jest nadal aktualnym świętym, do które
go przybywają niezliczone rzesze ludzi, aby się 
uczyć jak radośnie żyć i nieść tę radość i pokój 
drugim. 

Drugim wielkim świętym, który jest patro
nem Europy, a którego relikwie spoczywają w 
Bazylice na Monte Cassino, jest św . Benedykt. 
tam też pielgrzymi przybyli, aby się pomodlić 
przy jego grobie. Natomiast na cmentarzu pol
skich żołnierzy została odprawiona Msza św., 
w czasie której wszyscy gorąco modlili się i ofia
rowali Komunię św., za tych, którzy oddali ży-
cie za wolność Ojczyzny, szczególnie za żołnie- Przy grobie gen. W. Andersa na Monte Cassino 
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Podczas Mszy św. na Monte Casssino 

rzy, których ciała spoczywają na tym cmentarzu, 
w wśród nich z Cmolasu i Kolbuszowej. Mimo 
ulewnego deszczu wszyscy uczestnicy tej patrio
tycznej uroczystości trwali na modlitwie do koń
ca. Przy ołtarzu flaga polska, rozciągnięte trans
parenty, zapalone znicze i kwiaty biało-czerwo
ne. Po Mszy św., odśpiewano hymn narodowy, 
złożono kwiaty na grobie gen. Wł. Andersa i 
aryb. J. Ga w liny, lampiony zaś zaniesiono na gro
by żołnierzy. 

Najważniejszym celem tej pielgrzymi było 
spotkanie z Namiestnikie~ Chrystusa na ziemi, 
następcą św. Piotra Ojcem Sw. Janem Pawłem II. 

Po przybyciu do Rzymu 25 sierpnia ks. pro
boszcz K. Szkaradek poczynił ogromne starania, 
aby mogło dqjść do prywatnej audiencji z papie
żem. Ojciec Sw, przebywał w Castel Gangolfo 
w swojej letniej rezydencji i był bardzo zmęczo
ny po spotkaniu z mlodzieżą, jakie miało miej
sce w Paryżu. Wydaje się, ze łaska Jezusa Prze
mienionego sprawila, iż to co byłq niemożliwe 
stało się rzeczywistością. Ojciec Sw., późnym 
wieczorem przez swego sekretarza ks. inl. St. 
Dziwisza zaprosił pielgrzymów z Cmolasu do 
udziału we Mszy św. w swojej prywatnej kapli
cy. To zaproszenie przekroczyło najśmielsze 
oczekiwania. Następnego dnia rankiem udaliśmy 
się z Rzymu do Castel Gandolfo gdzie w Uro
czystość NMP Częstochowskiej w kaplicy pry
watnej uczestniczyliśmy we Mszy św., koncele
browanej pod przewodnictwem Ojca Sw.,. Było 
to niezwykle przeżycie, doświadczyliśmy blisko
ści Boga w osobie Namiestnika Chrystus~. Kon
templacja, modlitwa, gorąca milość Jego Swiąto
bliwości pozwolilo nam wszystkim przeżyć cu
downą przemianę i olśnienie niemal tak jak do
świadczyli tego Apostołowie na Taborze. Przez 
pełne uczestnictwo i zaangażowanie w liturgię 
Najświętszej Ofiary, nadto przez śpiew pieśni ku 
czci Matki Boskiej częstochowskiej wyrażaliśmy 
Bogu wdzięczność za Największego z rodu Po
laków, prosząc Maryję aby wypraszala Ojcu św. 
laski i zdrowie, aby mógł szczęśliwie p rzeprowa
dzić ludzkość w następne tysiąclecie. Papież 
wyraził radość, że mógł duchowo przenieść się 
do Sanktuarium Jasnogórskiego, gdzie przez lata 
pielgrzymował. 

Po Mszy św., nastąP,iła audiencja prywat
na, w czasie której Ojciec Sw., żywo interesował 
się Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w 
Cmolasie, rnlodą diecezję rzeszowską, a także ini
cjatora kultu ks Wojciechem Borowiuszem, który 
był rektorem Akademii Krakowskiej, szczególnie 
przy wręczeniu pozłacanego medalionu, na 
którym widnieje jego portret. Od całej grupy Pa-
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miłosierdzie i miłość tam B6g jest. To piękne wp;O--. 
wadzenie do tematu dzisiejszej katechezy związanej ..._. 
ze Światowym Dniem Młodzieży w Paryżu. Wła- " 
śnie tam w ubiegłym tygodniu zgromadzili się mło- -. 
dzi chrześcijanie z całego świata. Byli, oczywiście, Ili 
także i Polacy. Przeżywali oni wielką młodzieżową „ 
wspólnotę Kościoła pielgrzymującego przez dzieje w • 
stronę Trzeciego Tysiąclecia. -. 

pież przyjął ręcznie tkany gobelin z wizerunkiem 
Chrystusa Przemienionego oraz parę czasopism 
i książęk o Cmolasie. Natomiast państwo Maria 
i Stefan Orzech z Kolbuszowej wręczyli kielich 
mszalny. 

Trudno wyrazić słowami, ile wzruszeń i 
radosnych chwil przeżył każdy z uczestnik9w. 
Pielgrzymi z Cmolasu podchodzili do Ojca Sw., 
z homagium i każdy mógł ucałować jego rękę. 

Papież każdemu wręczył różaniec a następ
nie udzielil wszystkim uczestnikom specjalnego 
błogosławieństwa, prosząc, abyśmy je zanieśli 
wraz z pozdrowieniem do rodzin, d o szkół, d o 
parafii. Prosił też, aby serdecznie pozdrowić ks. 
biskupa Kazimierz Górnego - ordynariusza die
cezji. Następnie wpisał się do Księgi Pamiątko
wej, udzielając przez to błogosławieństwa apo
stolskiego całej parafii Cmolas i wszystkim piel
grzymom, którzy nawiedzać będą to Sanktua
rium w czasie przygotowania do Wielkiego Ju
bileuszu 2 tyś. lat od pamiętnej nocy, kiedy Bóg 
stał się człowiekiem. 

Myślę, ze to spotkanie, jakie miało miejsce 
w Castel Gandolfo to niepowtarzalne, historycz
ne wydarzenie, które pozostawi niezatarty ślad 
w sercu każdego z uczestników. Swą wdzięcz
ność wyrażaliśmy i wyrażać będziemy modli
twą przed cudownym obrazem Przemienienia 
Pańskiego, aby Je~us Najwyższy i Wieczny Ka
płan był dla Ojca Sw., światłem, silą i pociechą w 
jak najdłuższe posługiwanie Kościołowi. 

W następnym dniu pielgrzymi z Cmol,asu 
uczestniczyli w audiencji generalnej z Ojcem Sw., 
w Auli Pawła VI wraz z 11 tysięczną rzesza piel
grzymów z całego świata. papież w 11 językach 
podsumo,wał zakończony 24 sierpnia br., w Pa
ryżu Xll Swiatowy Dzień Młodzieży, a w języku 
polskim powiedział: 

"Ubi caritas et amor, Deus ibi est" - Gdzie 

Wspominając o tym, pragnę równocześnie na- 1111. 
wiązać do wczorajszego ś-t.Vięta na Jasnej Górze, świę- ~ 
ta Matki Bożej Częstochowskiej, które przeżyliśmy, 
które też łączy nas wszystkich - starych i młodych. 

lĄczy nas w wielkiej wspólnocie narodu chrześcijań
skiego . Uczestniczyłem sercem w tych jasnogórskich 
uroczystościach od rana do wieczora, przypomina-
jąc sobie, jak byłem niegdyś tam, na Jasnej Górze 
Pozdrówcie wszystkich rodaków w Ojczyźnie, zwła-
szcza młodych. , 

Następnie Ojciec Swięty pozdrowił 23 gru
py z polski, na drugim miejscu pielgrzymów z 
Sanktuarium Przemienienia Pańskiego z Cmola
su. Każda z grup wyrażała w różnoraki sposób 
swoją radość i wdzięczność za pozdrowienie. 
Pielgrzymi z Cmolasu WY,Iazili swą radość sło
wami okrzyku:" Ojcze Sw. zawsze z Tobą -
Szczęść Boże!", a na transparencie napis "Z Ja
nem Pawłem II w nowe Tysiąclecie". 

Dopiero tam, w auli Pawła VI, mogliśmy 
pojąć, jak wielkie wyróżnienie nas wczoraj spo
tkało. Uszczęśliwieni, umocnieni słowem i bło
gosławieństwem Ojca św. kontynuowaliśmy piel
grzymkę zwiedzając katakumby, Bazyliki Więk
sze, Muzeum Watykańskie, a w duchu pokuty 
na kolanach obeszliśmy święte schody, na 
których znajdują się ślady krwi i męki Pana Je
zusa. 

W drodze powrotnej pielgrzymi zwiedzili 
zachwycające budowle i pomniki kolebki rene
sansu włoskiego we Florencji ze słynną Katedrą. 
S. Maria del Fiore i Palazzo Vecchio, a w Padwie. 
Bazylikę św. Antoniego. 

Nasza droga d o celu była niezwykle cieka
wa. odległość między Cmolasem, a Rzymem (i 
odwrotnie) mimo upałów (35 C) szybko się skra
cała w atmosferze radosnej modlitwy, życzliwo
ści i wzajemnej pomocy. Kilometry "uciekały" 
prawie niezauważalnie. Zasługa to kierowców, 
p. przewodnik, księży, pielgrzymów, ale przede 
wszystkim ks. K. Szkaradka, który nie tylko ini
cjował modlitwę różańcową, poranną, wieczor
ną, przed posiłkiem i po posiłku, ale w nią pra
wie wszystkich angażował, włączał w liturgię 
Mszy św. A poza tym wnosił wiele radości i po
gody ducha. 

Z pielgrzymki - poza małymi wyjątkami -
prawie zawsze wszyscy wracają lepsi. Tak było 
w czasie minionej pielgrzymki. Codzienna Eu
charystia, wiele modlitwy, dobrowolnie podjęty 
trud i niedogodności, dużo śpiewu oraz ogrom
na dobroć uczestników a zwłaszcza spotkanie z 
Umilowanyrn Ojcem św., sprawiły, ze wróciliśmy 
z Rzymu bardzo zadowoleni, myśląc czy kiedyś 
Bóg pozwoli nam jeszcze przeżyć takie chwile 
radości i wzruszeń? 

SAK 

Program Akcji Wyborczej 
Solidarność 

Polska stoi przed wielką szansą. Możemy stwo
rzyć nowoczesne, sprawiedliwe i suwerenne państwo. 
Państwo budowane na patriotycznych i chrześcijań
skich wartościach, na umiłowaniu wolności. To one 
od tysiąclecia określają naszą narodową tożsamość. 

Mamy szansę stworzenia Prawej Polski silnych 
rodzin i solidarnych pokoleń. Możemy zbudować 
Rzeczpospolitą gospodarki rynkowej, partnerstwa i 
dialogu. Rzeczpospolitą chroniącą skutecznie swych 
obywateli przed przestępstwami. Zapewniając lu
dziom dobrą opiekę zdrowotną, godziwe emerytury i 

..... 
renty. Możemy zbudo- > 
wać Rzeczpospolitą, 
która znajdzie się wśród 
wolnych i zamożnych 
państw świata, będzie bez
pieczna dzięki członkostwu 
w NATO, zajmie godne miejsce w 
jednoczącej się Europie 

-

Wkraczając na tę drogę musimy ostatecznie ze-

ciąg dalszy na stronie 4 
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I 
.--~in samych sobie w ich codziennej walce z trud- trzeb współczesności i wyrówna szansę startu naszej 

C 
nościami życia, pozbawić znacznej części młodego po- młodzieży. Upowszechnimy szkolnictwo średnie na 
kolenia szans na udany start zawodowy i własny dach terenie calego kraju, zreformujemy szkolnictwo zawo-

1
._ nad głową. Musimy zapobiec poszerzaniu się w spo- dowe, unowocześnimy system ksztalcenia nauczycie

leczeństwie sfery ubóstwa oraz tworzeniu przez post- li. Podniesiemy wyraźnie ich place. Poprzez wypro-

E komunistów oligarchii: zamkniętej, uprzywilejowanej wadzenie bonów oświatowych i możliwości swobod
grupy, która próbuje podporządkować sobie kraj. nego wyboru szkoły przywrócimy rodzicom prawo Ili Przed ośmiu laty, pod znakiem Solidarności, do decydowania o kierunku wychowania i ksztalce

._ rozpoczęliśmy budowę wolnej i suweręnnej Polski. nia dzieci oraz umożliwmy rozwój różnych form szkol
~ Staliśmy się na nowo społeczeństwem obywateli. To nictwa. Zwiększymy wydatki na edukację, zwłaszcza 
1""'111111 dzięki pokojowej rewolucji Solidarności armia sowiec- na wsi i w rnalych miastach. 

ka opuściła nasze ziemie, a Polska odzyskala niepod- Doprowadzimy do tego, by nauka w szkołach 
łeglość i szansę na normalny rozwój społeczny i go- wyższych była dostępna dla coraz szerszych kręgów 
spodarczy. społeczeństwa. Wprowadzimy system stypendiów i 

Wielkie koszty przemian ustrojowych powięk- kredytów, który pozwoli studiować młodzieży z ro
szone o spłatę rachunków pozostawionych spoleczeń- dzin uboższych. 
stwu przez komunizm, a także błędy polityków i par- Będziemy popierać rozwój nauki. Zwiększymy 
tii sprawujących władzę w latach 1989-93, spowodo- udzial wydatków na nią w dochodzie narodowym 
waly, że nasza wspólnota osłabła. Jq,sienią roku 1993 Zapewnimy ochronę dziedzictwa narodowego. 
rządy w Polsce objęła koalicja SLD-PSL. Postkornuni- Wesprzemy kulturę i sztukę poprzez mecenat prywat
ści zaniechali zasadniczych reform prowadzących do ny i państwowy. Kultura obok oświaty pomoże ksztal
nowoczesności. Nie uzdrowili wielkiego przemysłu, tować nowoczesnego Polaka, który sprosta wyzwa-
nie uwłaszczyli społeczeństwa przez prywatyzację i niorn współczesnej cywilizacji. 
reprywatyzację. Doprowadzili do głębokiego kryzy- Będziemy wyrównywać dostęp do kultury 
su w służbie zdrowia, nauce, oświacie i kulturze. Do- wspierając inicjatywy społeczności małych miast i wsi. 
prowadzili także do zubożenia wsi. Choć naród, mimo Będziemy promować kulturę polską za granicą. 
wielkich wyrzeczeń, nie zdążył jeszcze spłacić dlugów Aby zrealizować te cele wprowadzimy odpo-
PRL, postkomuniści zaciągają już nowe długi: rośnie wiednie regulacje prawne, finansowe i podatkowe 
deficyt w handlu zagranicznym, zwiększa się wewnę- rn.in. pozyskując środki z monopolu loteryjnego i usu
trzne zadłużenie państwa. Wzmacniają się struktury wając bariery na rynku sztuki. Utrzymamy zerową 
nomenklaturowej oligarchii. Na naszych oczach po- stawkę podatku VAT na książki i pracę. 
wstaje kapitalizm "dla swoich". Zapewnimy właściwe warunki rozwoju sportu 

Tylko powrót do społecznej solidarności, soli- i turystyki, które będą sprzyjać zdrowiu i sprawności 
damości wolnych ludzi, odwróci ten bieg wydarzeń. fizycznej społeczeństwa 
Pozwoli nam zbudować Prawą Polskę, Rzeczpospoli- Będziemy wspierać ochronę środowiska prze-
tą XXI wieku. znaczając środki z budżetu państwa zwłaszcza na go-

Równe szanse dla wszystkich rodzin spodarkę wodną, lasy i parki narodowe. 
Naród jest rodziną rodzin, społeczeństwo jest Nowoczesna gospodarka 

silne energią, zorganizowaniem i pracą obywateli oraz Celem naszej strategii gospodarczej jest prze-
ich niezależnych organizacji. Podstawą ładu Rzeczpo- ksztalcenie Polski w państwo sprawne i silne ekono
spolitej jest prawo naturalne, w tym prawo do życia micznie. W kraj zamożny, umiejący sprostać rniędzy
każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, narodowej konkurencji gospodarczo-technologicznej, 
prawo do wolności, prawo do własności prywatnej. zachowując równowagę pomiędzy rozwojem ekono-

Rodzina jest podstawą społeczeństwa, to wniej micznym, społecznym i ekologicznym. Rozwój ten 
człowiek wychowuje się i rozwija. Dlatego będziemy zapewni dobrobyt obywatelom oraz silę i bezpieczeń
sprzyjać samodzielności ekonomicznej rodzin. W pro- stwo państwu. 
wadzimy prorodzinną politykę podatkową i zwięk- Podstawą gospodarki jest własność i rnechani-
szymy pomoc dla matek wychowujących male dzieci. zmy rynkowe. Przeobrażenie gospodarcze Polski musi 
Szczególną opieką otoczymy rodziny wielodzietne. się odbywać w porozumieniu z głównymi silami spo-
Państwo musi tworzyć warunki społeczne i ekono- łecznymi przy ich akceptacji i współdzialaniu. Współ
miczne sprzyjające harmonijnemu funkcjonowaniu ro- działanie pracy i kapitału, pracowników i przedsiębior
dzin. Musi gwarantować prawa rodziców do wycho- ców, to ważny warunek rozwoju kraju. 
wywania swoich dzieci. Ograniczymy funkcję państwa jako właściciela 

Wprowadzimy rzeczywistą ochronę interesów i centralnego regulatora gospodarki. Będziemy dążyć 
i umożliwimy odbudowę ruchu spółdzielczego. do zmniejszenia centralnych subwencji, koncesji i ze-

Będzierny dzialać na rzecz zrównania wszyst- zwoleń. Za gospodarowanie majątkiem państwowym 
kich społeczności lokalnych. Chcemy, by jasne per- będą odpowiadać instytucje Skarbu Państwa oraz Pro
spektywy rozwoju mieli i mieszkańcy metropolii, i kuratury Generalnej. Rola państwa polegać powinna 
mniejszych miast, i wsi. Służyć temu powinny budo- na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, in
wa silnego samorządu terytorialnego oraz odnowie- spirowaniu określonych jego kierunków, przeciwdzia
nia polityka społeczna, gospodarcza i regionalna pań- laniu patologiom i praktykom monopolistycznym, 
stwa. dzialaniu na rzecz bezpieczeństwa kraju. 

Bardzo ważnym zadaniem naszej polityki spo- Zapewnimy upowszechnienie własności pry-
lecznej jest przeciwdzialanie bezrobociu przez wspie- watnej przez uwłaszczenie społeczeństwa z zachowa
ranie tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenie niem hierardtii potrzeb. Zasadą będzie przekazanie 
kwalifikacji osób bezrobotnych, rozwój budownictwa kapitalu uwłaszczeniowego w następującej kolejności: 
mieszkaniowego oraz infrastruktury kraju. Marny fundusze emerytalne, bony prywatyzacyjne oraz 
świadomość, że o faktycznym spadku bezrobocia de- udziały pracownicze i udzialy producentów rolnych. 
cyduje wzrost gospodarczy. Podstawowym instrumentem prywatyzacyjnym będą 

Zasadniczej zmiany wymaga system ubezpie- uwłaszczeniowe bony inwestycyjne Za absolutnie nie
czeń społecznych, zwłaszcza emerytalno-rentowych. zbędne, zarówno z powodów ekonomicznych jak i 
Stopniowo oddzielimy ubezpieczenia od budżetu pań- moralnych, uważamy przeprowadzenie reprywatyza
stwa, obniżymy koszty i stworzymy stale, niezależne cji. Za najważniejszego beneficjanta uważamy przy-
źródło finansowania funduszy ubezpieczeniowych. szle fundusze emerytalne. Do nich przede wszystkim 
Wprowadzimy również ubezpieczenia od bezrobocia. trafić muszą kontrolne pakiety akcji ważnych organi-

Głęboko zreformujemy służbę zdrowia równo- zmów gospodarczych tworząc krajowe grupy kapita-
cześnie zwiększając przeznaczane na nią nakłady. !owe. 
Wprowadzimy takie ubezpieczenia zdrowotne, które Zapewnimy stabilne prawo gospodarcze i finan-
zapewniają równy dostęp do świadczeń rnedycznyd1 sowe. Utrwalimy mocną, wymienialną złotówkę. Po
dia pacjentów poprzez wolny wybór lekarza, szpitala lityka finansowa państwa będzie wspierać wzrost go
i instytucji ubezpieczeniowej. Stworzymy stabilne fun- spodarczy. Będziemy przeciwdziałać inflacji także 
dusze zarządzane przez samorządne Kasy Chorych, przez kontrolę deficytu budżetowego i długu publicz
co poprawi warunki leczenia, zagwarantuje poszano- nego. 
wanie pozostałych pracowników służby zdrowia. Zre- Zreformujemy politykę podatkową ogranicza-
formujerny także system pomocy społecznej. jąc wysokość podatków i dążąc do zmniejszenia roli 

Najlepszą inwestycją w przyszłość jest dobre państwa w redystrybucji dochodów. Zdecydowanie 
wykształcenie nowych pokoleń. Przeprowadzimy ra- uprościmy zasady obliczania podatków. Obciążenia 
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stawą opodatkowania będzie suma dochodów dzie
lona przez liczbę członków rodziny. Podatki nakłada
ne będą wyłącznie ustawą. 

Opowiadamy się za unowocześnieniem i prze. 
budową polskiego rolnictwa, które podstawą są go
spodarstwa rodzinne. Polityka kredytowa, interwen
cyjna i kształtowanie cen będą wspierać rozwój go
spodarstw, inwestycje w sferze obsługi rolnictwa i 
przetwórstwa spożywczego oraz cywilizacyjną prze. 
budowę wsi. Zapewnimy ochronę polskiego rolnictwa 
przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. 

Będziemy aktywnie wspierać konkurencyjność 
i nowoczesność krajowego przemysłu oraz jego proe
ksportową orientację. Będziemy restrukturyzować klu
czowe branże przemysłowe umożliwiające przystoso
wanie ich do warunków rynkowych. Będziemy usu
wać bariery ograniczające inwestycje krajowe i zagra
niczne. Tylko niektóre strategiczne galęzie przemysłu 
oraz infrastruktura państwa pozostaną pod jego kon
trolą. Takie będą zasady naszej polityki przemysłowej 
i gospodarczej. 

Zapewnimy dostęp do kredytów wszystkim 
podmiotom gospodarczym, w szczególności średnim 
i małym przedsiębiorcom, rzemies'lnikorn i kupcom. 
Wielkim, ciągle niewykorzystanym kapitalem, jest in
dywidualna przedsiębiorczość Polaków. Wyzwolenie 
tej energii przez uwłaszczenie społeczeństwa i równy 
dostęp do kapitału przyspieszy wzrost poziomu ży
cia. 

Wdrożymy narodowy program budownictwa 
mieszkaniowego poprzez uruchomienie wszelkich 
dostępnych ośrodków, w tym kredytów krajowych i 
zagranicznych. Pobudzimy budownictwo przez sy
stem podatkowy, dogodne warunki kredytowania i 
dzialalność kas rnieszkaniowyd1 zorganizowanych na 
zasadach sprawdzonych w Unii Europejskiej. Będzie
my wspierać budownictwo czynszowe, komunalne i 
socjalne. Uporządkujemy tytulywłasności i ułatwimy 
nabywanie terenów. 

Ożywi to budownictwo, które stanie się jednym 
z głównych czynników rozwoju gospodarczego kra
ju. 

lnwestowanie w ludzi, w rozwój ich zdolności i 
wiedzy, zapewni nam nieprzerwany, wysoki wzrost 
gospodarczy i zmniejszy bezrobocie. Umożliwi to Pol
sce zajęcie w przyszłości godnego miejsca w między
narodowym podziale pracy. Głównym celem integra· 
cji gospodarczej jest zmniejszenie dystansu ekonomicz· 
nego między Polską a krajami rozwiniętymi. 

Silne, bezpieczne państwo 
Budowa Rzeczypospolitej wymaga utwierdze

nia jej suwerenności i bezpieczeństwa. Tylko spraw
ne, silne i obdarzone autorytetem pai'tStwo może utrzy· 
mać niepodległość oraz chronić narodowe interesy. 

Państwo musi zapewnić wszystkim swoim oby
watelom bezpieczeństwo. Stworzymy prawa gwaran
tujące pokrzywdzonym respektowanie ich godności i 
należyte zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. 

Z istoty demokracji wynika, że rola pańshva 
musi być ograniczona tylko do tych funkcji, które po
winno ono spelniać nieodzownie. Cala pozostal sfera 
działalności społecznej powinna należeć do zorgani· 
zowanych grup obywateli. 

Państwo musi być sprawiedliwe, traktować rów· 
no wszystkich swoich obywateli. Jego urzędy i insty· 
tucje będą przeciwdziałać wszelkim formom dyskry
minacji i nietolerancji stojąc na gruncie Deklaracji Praw 
Człowieka. 

Ludzie władzy nie mogą stać ponad spolecr.eń
stwem. Ograniczymy immunitet parlamentarzysty 
wyłącznie do odpowiedzialności związanej ze spra
wowaniem jego mandatu. Wprowadzimy przepisy 
zobowiązujące kandydatów do parlamentu i urzędów 
państwowych do składania oświadczeń o swoim oso
bistym majątku. Zmienimy prawo wyborcze tak, aby 
co najmniej 2/3 posłów było wybieranych w okręgach 
jednomandatowych. Zapewni to bliski kontakt wybor
ców z posłami. 

Stosowanie praw przez urzędu, zwłaszcza wy
dawanie decyzji administracyjnych, musi być oddzie
lone od polityki. Służba cywilna, tak jak we wszyst
kich krajach rozwiniętej demokracji, musi być bez
względnie wyłączona spod wpływów partii politycz
nych i parlamentu. Niezbędna jest lustracja kandyda
tów na ważne stanowiska w państwie pod kątem jego 
bezpieczeństwa, interesu politycznego i rzetelności 

dykalną reformę edukacji, która dostosuje ją do po- podatkowe będą miały charakter prorodzinny. Pod- ciąg dalszy na stronie 11 
4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Przed dwoma godzinarni wróciłem od powodzian w Glinach Ma- Wami do naszych znajomych, będziecie ....... 

łych, wof. rzeszowskie. Chcę na gorąco przekazać własne refleksfe. mogli wybrać przydatne Wam rzeczy. 1""11111111 

Ludzie ludziom ... ? 
Wierzę, że zachód słońca (-nad powo

dzią) zostanie opisany tak samo, jak uczy
niłby to Mickiewicz. Do roboty wzięli się pi
sarze, poeci, teolodzy i politycy. Mieszają się 
wiara, nadzieja i miłość oraz nienawiść i 
szczekanie nawiedzonych. A tak chciałbym 
wierzyć za Cz. Niemenem, że "ludzi dobrej 
woli jest więcej". 

Czy nie szczekaniem jest głtls, że - to 
kara za grzechy; niech nieubezpieczeni nie 
liczą na nic, winę ponoszą rządy lat 90-93 
itd.? 

Niemieckie media też na początku in
formowały, że to z powodu zaniedbań Po
laków. jak gdyby chcieli powiedzieć - Niem
cy, Niemcy nade wszystko. Nas to nie do
tyczy I co? Ilu to powtarza - to oni, oni, oni. 
To oni. Oni winni, oni powinni, im się nale
żało. Ileż sępów szuka pożywienia? Ilu pa
sie się na klęsce tych ludzi? Mam odwagę 
postawić te pytania. 

Byłem tam nie raz i nie w jednym 
domu. Tylko pierwszy raz mój żuk pojechał 
oflagowany. Teraz jeździmy bez żadnej fir
my. Tamci ludzie czekają na pomoc i na 
ludzi, a nie na flesze i fanfary. 

W dzisiejszej dostawie zawoziłem 
dary zorganizowane przez nas amatorów i 
część przez PCK. Intencją darczyni PCK 
było by lodówka wraz z garnkami trafiła 
razem do konkretnej (poszkodowanej) oso
by. Uznałem za oczywiste potwierdzić jej 
intencję i poprosić by listownie podzięko
wano jej. 

Po nawiązaniu wstępnej rozmowy z 
ludźmi i wydaniu na początek pani darów, 
poprosiłem by mi wskazano kogoś najbar
dziej potrzebującego. 

Proszę pana, tam dalej mieszkają tacy 
pod osiemdziesiątkę, oni chyba nic nie ura
towali i jeszcze nikt z zewnątrz do nich nie 
dotarł - tyle co się sami dzielimy. Pojechali
śmy - Co Wam potrzeba? - pytam. I czło
wiek. którego pytam - nie potrafi powie
dzieć. Gdyby miał "nic" - to byłoby dużo -

nie miałby zgliszczy, których nie będę opi
sywał. Spanie potrzebne, a pralka, lodów
ka? O, o, o,. Ale po co ja pytam? Rozłado
wujemy. Mężczyźni, którzy nam tych ludzi 
wskazali chętnie to czynią. Nie dopominają 
się, że oni też potrzebują. Ale jak poprosić 
staruszka by napisał list do darczyni? Się
gam po aparat fotograficzny, by w ten spo
sób udokumentować dotarcie daru we wła
ściwe miejsce. Z trudem zrobiłem to ujęcie 
- żywy kadr i tło widziane przez obiektyw 
wprost poraża. Nie należało mi popatrzeć 
przez obiektyw w ludzką nędzę. 

Poprzednim razem moi znajomi rozda
wali, ja się pilnie przyglądałem. Gdy już 
prawie, że opróżnione zostały 2 pojazdy, na 
drodze jakby bez zainteresowania pozosta
wały dwa kartony z fatałaszkami. i przecho
dziły koło nas trzy osoby, jedna chyba to z 
władzy bo powiedziała - kto to będzie sprzą
tał? I jakby z nimi dotarła kobieta z żalem, 
ze dla niej już zabrakło. Czego? Miski i 
szklanki albo garnuszka. Zaproponowałem 
jazdę do Borowej - kupimy. W tej sytuacji 
gdy sklepy z artykułami przemysłowymi 
były już zamknięte, spróbowałem pocieszyć 
kobietę spożywczymi. Niech pani kupuje -
co potrzeba - zapłacę. Poprosiła tylko mar
garynę. Proszę pani śmiało - wszystko, co 
pani potrzeba. Rozpłakała się. Z trudem 
uczyniliśmy te zakupy. Odwiozłem kobie
tę, wszedłem do ich domu. Jak rozmawiać 
w domu z wyjętymi do osuszenia podłoga
mi, z pionowymi pęknięciami na ścianie 
nośnej, z lamperią powodziową sięgającą 

nadproży drzwi? Co najpilniejsze gdy były 
tylko: kuchenny stół, chyba harcerskie po
lowe łóżko z dmuchanym meteracem i ko
cem, nowa turystyczna kuchenka gazowa. 
Przyjedziemy następnym razem - obiecuję. 

Uważałem za stosowną zaproponować 
pomoc na zamówienie. Wydrukowałem 15 
egz. zamówień do wypełnienia, na możliwo
ści naszej trójki "amatorów". Gdy brakło 
druków - piszcie na nasze adresy - przyjeż-

r- - --- --- ------------------1 

p omóżmv 
potrzebuiącvm • • • 

Ludzie dotknięci powodzią wciąż potrzebują pomocy. Potrzebne są 
meble, bo wiele osób ma puste mieszkania. 

Bardzo potrzebny jest sprzęt gospodarstwa domowego, a także na
rzędzia do pracy (siekiery, młotki, łopaty, taczki itd.), gdyż wiele osób 
nie ma czym usuwać zniszczeń. 

Wszystkie dary można przynosić do punktu PCK w Kolbuszowej, 
przy ul. Tyszkiewiczów 8. Jeżeli ktoś ofiarowuje sprzęt dużych rozmia
rów to wystarczy jeśli zgłosi to do PCK, a gdy będzie transport, samo
chód podjedzie po te rzeczy i przewiezie powodzianom. 

Równocześnie apelujemy do tych, którzy mogą zaoferować trans
port, aby także zgłosili to do kolbuszowskiego oddziału PCK. 

Spróbujemy poszerzyć nasz krąg, by jedno -. 
zamówienie przypadło dla jednej rodziny Ili 
gotowej do pomocy. Lecz czy dobrze zmie- „ 
rzyłem siły na zamiary? Jak wypełnić zada- • 
nie by nie zawieść ich nadziei? Wołam ra- -. 
zem z nimi - pomóżcie. 'lllii 

Tu w Kolbuszowej jest opinia, ze Bo- ~ 
rowa jest zapchana darami, ze wójt martwi 
się co z tym zrobić bo ma załadowane świe
tlice, że będzie musiał to spalić. Ludzie 
mówią - panie - ile samochodów z flagami 
Czerwonego Krzyża jechało przez Kolbu
szowę, niektóre pilotowane "na kogutach". 

Tak, proszę państwa hałasu jest dużo i 
jeszcze więcej nieufności, że dary nie docie-
raj.ą taDlJI gdzie ~otrze~a. Często adipi~istra
cyine rcbzdawmctwo iest wprost cynil:zne -
listy, potwierdzenia, bezduszność i "po
mpa" koło sprawy. Apeluję by człowiek 
docierał do człowieka - twórzmy łańcuchy 
ludzi do pomocy. 

Tej sprawy nie można nie tylko odfaj
kować. To zbyt mało wypchać z domu zbęd
ny przedmiot - rzecz, rzucić symboliczny 
grosz jak psu kość. Też popełniliśmy ten nie
takt z wystawionym na ulicy kartonem, jak 
opisałem. 

Lecz gdy wyjąłem używane buty - to 
chyba rozmiar dla pana - zaraz przymierzył 
i szczerze dziękował. Potem drugie, trzecie. 
Do chłopaka przymierzyłem marynarkę, do 
kobiety spódnicę itd. I chyba majtkami bym 
nikogo nie obraził, bo pokazywały mi wy
jęte z butów bez skarpet, okrwawione już 
nogi. panie nie mamy skarpet. Sądzę, że 
gdyby te same artykuły leżały na wierzchu 
sterty darów, ci ludzie nie sięgnęliby po nie. 

Dziesieciokilogramową paczkę gwoź
dzi mężczyźni w pięciu podzielili między 
sobą. Panie a młotków, łopat, strugów, sie
kier, farby- nie macie? Nie mamy czym pra
cować. Z tym gorzej. Nietrudno znaleźć nie
modny ciuch, mebel, nawet pralkę "Franię". 
Narzędzia używa się do zużycia. 

Mam nadzieję, że po opublikowaniu 
tego listu odezwą się dobroczyńcy z narzę
dziami. Może ktoś pospieszy się z farbami, 
deskami na podłogi. To już prawie jesień. 
Jak przezimować bez podłóg? Ci ludzie już 
pracują jak mogą. Nie mają czym. Ja apelu
ję, ja wołam - sumienie nie pozwala mi mil
czeć. 

Może to nieadekwatne, że "ludzie lu
dziom ten los zgotowali"? 

W sprawie dywagacji teologicznych -
czy to kara? Odpowiadam - to szansa by nie 
nas dotyczyły słowa "Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom. 
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;. 
Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić, 
Byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie, 
Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
Byłem chory i w więzieniu, a nie pocieszy
liście Mnie". 
„ . Wszystko, czego nie uczyniliśmy jedne
mu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. 

Niedziela. Wracamy do domu z żoną 
około godz. 2000• 

(X) BRONISŁAW GARUS 
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Orzech. Honorowymi gośćmi spotkania byli: lllliii.J 
Senator Józef Frączek, Poseł KPN Andrzej 1""111 
Kaźmierczak, kandydat na posła Ziemi Kol- -. 
buszowskiej Jan Wiącek i Burmistrz Miasta i Ili 
Gminy Kolbuszowa Henryk Wilk. • 

W dniu 2.09.1997r., odbyło się coroczne spotkanie organizowane 
przez firmę "OREX" z Kolbuszowej, z przedstawicielami firm handlowych 
z trzech województw, w większości byli to prezesi około 30 Gminnych 
Spółdzielni, oraz Powszechnych Spółdzielni Spożywców "Społem" 

Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem zachwyceni, po czym w hotelu przy stadio
Zakładu Przetwórstwa Owocowo - Warzyw- nie w Kolbuszowej odbyły się robocze rozmo
nego "Orzech". Następnie zwiedzano Skan- wy poświęcone współpracy i wymianie do
sen w Kolbuszowej, gdzie goście byli bardzo świadczeń w d ziedzinie handlu. Spotkanie 

Senator f. Frączek wręcza 5. Orzechowi "Kronikę świata". 
Od prawej burmistrz MiG Kolbuszowej H. Wilk, senator f. Frączek, 
poseł. A. Kaźmierczak 

W spotkaniu wzięli udział również Dy- • 
rektor Banku PKO BP, Jan Kendziorek i Dy- -. 
rektor Uzdrowiska z Krynicy Wacław Szarek. 1111. 

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmo- ,_ 
sferze przerywane przyśpiewkami słynnej 
kapeli Władysława Pogody. 

(-) 

C>Ży:r1ki 
W ostatnią niedzielę sierpnia w Przedborzu odbyły się gminne dożynki, w których ucze

stniczyły delegacje wieńcowe z większości wiosek gminy Kolbuszmya. Wśród gości byli: 
Senator Józef Frączek, poseł Andrzej Kaźmierczak. Po uroczystej Mszy Sw. wręczono wieńce i 
bawiono się jak przystało na święto plonów. Organizatorem dożynek był Jan Wiącek, radny, 
kandydat z regionu kolbuszowskiego do Sejmu RP. 

Po wręczeniu wieńca dożynkowego właścicielom ZPOW "Orzech", przedstawiciele z Po
rąb Ku pieńskich prosili o pomoc w staraniach o naprawę wiejskiej drogi. Nie żądają dotacji do 
wody, gazu, bo nie mają tego, tylko wciąż upominają się o dobrą drogę. Proszą od lat i pomo
cy z gminy nie mają ... może dlatego, że Poręby Kupieńskie nie mają ze swojej miejscowości 
radnego.Sołtys wsi Poręby Ku pieńskie, Krzysztof Miazga, który był inicjatorem wieńca, udzielił 
podczas uroczystości dożynkowych wywiadu dla Katolickiego Radia Via. 

Podczas wręczania wie1ica dożynkowego dla właścicieli ZPOW "Orzech" - od przedstawicieli · 
Porąb Kupieńskich Jan Wiqcek, organizator dożynek 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---l7 
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.--- Cmolaskie Sanktuarium Przemienienia 

C Pańskiego niejednokrotnie gościło podczas 
uroczystości odpustowych znane osobistości, 

._ że wspomnę tylko kardynała Fr. Macharskie-

E go, byłego prezydenta Lecha Wałęsę czy pro
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr Ili habil. Fr. Ziejkę. W tym roku, 10 sierpnia na 

._ cmolaską górę Przemienienia przybył Marian 

... Krzaklewski - przewodniczący Akcji Wybor
lf""llllll czej "Solidarność". Wraz z nim w uroczystej 

sumie odpustowej uczestniczyli kandydaci do 
parlamentu z rzeszowskiej listy AW"S". 

Niwiska Raniżow październik '97 

t tt:. 
w.:'..\ 

Po nabożeństwie goście przedstawili ze
branym na placu sanktuaryjnym ludziom program 
wyborczy A W"S". Najpien.u jednak kilka słów do 
potencjalnych wyborców skierował M. Krzaklew
ski. Przede wszystkim przypomt1iał, że Kolbu
szowszczyzna jest bliska jego sercu, bo przecież 
Kolbuszowa to miasto jego dzieciństwa, a cmola
skie Sanktuarium także pamięta, gdyż na odpu
sty przychodził tu ze swoim ojcem, znanym kol
buszowskim lekarzem. Nawiązując do zbliżających 
się wyborów parlamentarnych zaapelował o nie
rozpraszanie głosów prawicy i skupienie ich na 
tym bloku, który ma największą realną szansę 
pokonania postkomunistów. Ostrzegał, że przy 
braku jedności, prawica, a za nią także większość 
narodu wpadnie, podobnie jak w 1993 roku, w pu
łapkę ordynacji wyborczej : "Naród nie wybrał 
wtedy komunistów. 63 % wyborców głosowa
ło na ludzi obozu posierpniowego. Na komu
nistów głosowało tylko 20 % elektoratu. To 
sprawa ordynacji, że blisko 40% głosów od
danych na obóz antykomunistyczny nie zao
wocowało ani jednym mandatem sejmowym. 
Rozproszone bloki wyborcze prawicy nie osią
gnęły koniecznego progu. 

Od lewej: M. Krzaklewski, A. Snieżek, A. Kaźmierczak 

Krzaklewski przekonywał, by wbrew 

temu, co sugerują niektóre media, Kolbuszo
wa i cała Kolbuszowszczyzna pokazała pod
czas wyborów, iż nie wstydzi się rodu Krza
klewskich. Jednocześnie obiecał, że jako syn 
tego rodu i tej Ziemi Kolbuszowskiej zrobi 
wszystko, aby być godnym ich reprezentan
tem. 

Wypada tylko dodać, że Cmolas, go
szcząc Mariana Krzaklewskiego na uroczysto-

Ku lNolności z Jezusem 
Przern i en i onym 

ściach odpustowych, już okazał swoje popar
cie dla niego i dla Akcji Wyborczej "Solidar
ność", której on przewodniczy. Teraz trzeba 
to tylko potwierdzić 21 września na kartce 
wyborczej. 

Mieszkańcy Ziemi Kolbuszowskiej ! 
Bądźmy dumni z Mariana Krzaklewskiego! 
Bądźmy zawsze razem ! 

M. SALWIK 

Tuszowskich, Sarnowa, Huty Komorowskiej, 
Komorowa, Tarnowskiej Wo!, Trześni, Wideł
ki i Wysokiej Głogowskiej. Przed uroczystą 
Mszą św. ks. Biskup dokonał poświęcenia 
budynku sali rehabilitacyjnej. Do tego aktu bp 
Ordynariusz nawiązał na wstępie homilii, Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycja że w tym dniu nastąpiła inauguracja działa- wyrażając wdzięczność wszystkim fundato

uroczystości odpustowe w Sanktuarium Prze- nia tego oświetlenia, a podczas Mszy św. dla rom i dobroczyńcom zaangażowanym w po
mienienia Pańskiego w Cmolasie zawsze młodzieży jego poświęcenia dokonał bp J. wstanie tej sali. Podkreślił także, że jest to ko
trwają kilka dni. Tegoroczne przypadały od 6 Ozga (rodak z Woli Raniżowskiej, pracujący lejny obiekt, dzięki któremu będzie wspomi· 
do 10 sierpnia. Ich hasłem był cytat z listu św. na misjach w Kamerunie). W homilii misjo- nany Ks. Wojciech Borowiusz w swoim dzie
Pawła do Gałatów : "Ku wolności wyswobo- narz mówił m. in. o realiach pracy księdza Je miłosierdzia. 
dził nas Chrystus" (Ga 5, 1). katolickiego na Czarnym Lądzie. Msza św. Jednak głównym motywem homilii było 

W uroczystość Przemienienia Pańskie- była ukoronowaniem spotkania młodzieży w cierpienie, które bp Ordynariusz nazwał najtni
go nabożeństwu inaugurującemu odpust cmolaskim Sanktuarium. Natomiast zanim to dniejszq i najbardziej tajemniczą sprawą ludzkie
przewodniczył i homilię wygłosił bp E. Biało- nastąpiło, młodzi ludzie wysłuchali występu go życia. Współcześnie świat chce ciarpienie i Krzyż 
głowski. Wokół ołtarza skupiły się w tym dniu kilku zespołów muzycznych, a o godz. 23 jako jego najdoskonalszy znak zepchnąć na drugi 
przede wszystkim matki z małymi dziećmi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżo- plan. A tymczasem to Chrystus umieścił Krzyż w 
oraz pielgrzymi m. in. z Dzikowca, Kupna, wej, odprawianym przed monumentalnymi centrum swego posłannictwa. Do Niego mamy się 
Majdanu Królewskiego, Raniżowa, Trzęsów- stacjami wokół kościoła. upodabniać. "Chrystus na Krzyżu był po ludz
ki i Woli Rusinowskiej. Ks. I3iskup udzielił ze- Piątek, 8.08. był dniem ekspiacji. O ku najsłabszy, umierał. A jednak wtedy do
branym, a zwłaszcza małym dzieciom dusz- godz. 11 odbyło się nabożeństwo pokutne. W konał zwycięstwa nad szatanem. Dlatego dzi
pasterskiego błogosławieństwa. tym dniu do Sanktuarium przybyli także piel- siaj bardzo się modlimy o taką postawę, że-

Czwartek, 7 sierpnia można nazwać grzymi z Domatkowa, Kosów, Porąb Dymar- byśmy wobec cierpienia - w jekiejkolwiek for
odpustowym dniem młodzieży. Przed polu- skich, Weryni i Woli Raniżowskiej. Wieczorem mie ono się jawi w naszym życiu - umieli do
dniem ks. Z. Mokrzycki (rodak cmolaski, pra- na miejscowym cmentarzu parafialnym cele- chować wierności Chrystusowi Panu - m6wił 
cujący w diecezji gorzowskiej) celebrował browano nabożeństwo za zmarłych, które tra- bp J. Górny. Nawiązując do uroczystości Przemie
Mszę św. dla Liturgicznej Służby Ołtarza oraz dycyjnie już skupiło tłumy wiernych. Homi- nienia Pańskiego ks. Biskup powiedział, że owo 
dla pątników przybyłych szczególnie z Kol- lie w tym dniu głosił ks. J. Czachor ( również Przemienienie „.budzi w nas nadzieję, że jest 
buszowej (parafia św. Alberta), Kolbuszowej rodak cmolaski, pallotyn pracujący obecnie przygotowana dla nas chwała, szczęście 
Górnej, Jadachów, Niwisk, Przecławia, Pust- jako ojciec duchowny w nowicjacie Księży wieczne, ale trzeba nam trwać w przyjaźni z 
kowa, Rzochowa. O godz. 17 młodzież skupi- PaJJotynów w Wadowicach). Chrystusem, trzeba podążać Jego śladami. 
ła się przed cudownym obrazem Przemienie- Sobotniemu nabożeństwu dla osób Przypomina nam Jezus w swoim nauczaniu: 
nia Pańskiego, aby w nieustającej nowennie starszych, chorych i samotnych przewodni- "Kto chce iść za Mną, niech waźmie krzyż 
do Jezusa Przemienionego zanosić prośby i czył bp K. Górny - Ordynariusz rzeszowski. swój na każdy dzień". Na zakończenie homilii 
podziękowania za otrzymane łaski.Wieczorne Ponadto przybyły rzesze pielgrzymów, tym bp Ordynariusz namawiał wiernych, aqy Pan /e
uroczystości odbywały się w scenerii ołtarza razem zwłaszcza z Bratkowic, D<;>brynina, zus przyjmowany do serca w Komunii Swiętej był 
polowego i oświetlonego placu sanktuaryjne- Kolbuszowej (parafia Wszystkich Swiętych), centrum ich osobistej przemiany. Wszystkim zgnr 
go. Fakt ten o tyle jest godny podkreślenia, Kopci, Krzątki, Lipnicy, Nowej Dęby, Ostrów madzonym, ale zwłaszcza osobom starszym, samol· Bi__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ Przedwyborczy miting 
Obozu Patriotycznego 

Piłkarskie drużyny: od lewej drużyna FIN-u, księży, drużyna firmy "Orzech" i lekarzy, w środku 
kapitan drużyny księży - ks. proboszcz Jan Gut. 

W niedzielę 31.08.1997 r., odbyło się wie
le imprez sportowo - kulturalnych organizo
wanych przez Obóz Patriotyczny w Kolbuszo
wej przy współpracy katolickiego Radia Via. 
M. in. mecze piłkarskie pomiędzy drużynami 
księży (kapitan drużyny ks. proboszcz Jan 
Gut, (lekarzy (kapitan dr Mieczysław Maziarz) 
firmą "Orzech" (kapitan Jerzy Motwicki), oraz 
firmą FlN. 

W imprezach uczestniczyli m. in. parla
mentarzyści: senator Józef Frączek, poseł KPN 
Andrzej Kaźmierczak oraz kandydat na po
sła z Ziemi Kolbuszowskiej Jan Wiącek i pani 
Barbara Frączek również kandydat na posła 
z listy AWS. 

nym i c/wn;m ks. Biskup udzielił swego błogosła
wieńshva. 

Centralnej uroczystości odpustowej w 
niedzielę 10.08. o godz.11 przewodniczył Su
fragan sandomiersko- stalowowolski bp E. 
Frankowski. Na nabożeństwie zgromadzili 
przede wszystkim ludzie pracy całego regio
nu - z Rzeszowa i Mielca, z dekanatów gło
gowskiego, kolbuszowskiego, raniżowskiego 
i tarnobrzeskiego. Oczywiście nie zabrakło 
gości z innych regionów Polski, a nawet z za
granicy, a także miejscowych parafian. Dla 
wielu wiernych było to już kolejne nawiedze
nie cmolaskiego Sanktuarium podczas tego
rocznego odpustu. Wśród gości honorowych 
byli : przewodniczący Akcji Wyborczej "Soli
darność" Marian Krzaklewski oraz rzeszow
scy kandydaci AW"S" w wyborach do parla
mentu. 

Swoją homilię bp Frankowski zaczął od 
przypomnienia niedawnej powodzi, która obnaży
ła nie tylko słabość państwa, ale także kłamliwość 
słów wypowiadanych przez władze. Tragedia po
wodzi ukazała jednak również potęgę ludzkiej soli
darności w walce z żywiołem. To jednak nie wy
starcza, bo dzisiaj ludziom w naszej Ojczyźnie po
trzeba przemiany życia - dokonującej się wokół i 
wedle wartości najwyższych, wokół Chrystusa. 
Nawiązując do zbliżających się wyborów parlamen
tarnych bp Sufragan ostrzegał przed tymi, którzy 
do celu idą po trupach : "Będziemy zagrożeni, 
jeśli nasz los złożymy w ich ręce ... Sprzyja im, 
gdy ludzie znieczuleni alkoholem, narkotyka
mi i pornografią lekceważą sobie Boga i Jego 
sprawy, dają się łatwo oszukiwać i okradać. 
Wówczas wolność staje się swym własnym 
przeciwieństwem, występuje z brzegów i, jak 
fala powodzi dobytek, tak owa antywolność 

Mieszkańcy kolbuszowszczyzny mieli 
możność poznać kandydatów do przyszłego 
parlamentu z listy AWS. Kandydat Rejonu 
Kolbuszowskiego Jan Wiącek, który również 
w tym samym dniu był współorganizatorom 
dożynek w Przedborzu musiał kilkakrotnie 
jeździć z Przedborza do Kolbuszowej, ażeby 
wyborcy mogli zapoznać się z jego progra-
mem. 

Na zakończenie odbyła się zabawa ta
neczna. Była to wspaniała impreza z której 
dochód przeznaczono dla powodzian. 

Sponsorami imprezy były firmy 
"Orzech", FIN oraz Van Pur. 

(-) 

niszczy nasze dusze i tożsamość Narodu". 
Kaznodzieja namawiał do odwagi i rozwagi przy 
wyborze oraz do przeciwstawiania się ogólnemu 
zniechęceniu wobec polityki, które w momencie 
wyborów niejednemu katolikowi każe pozostać w 
domu. " ... katolicy muszą się zmobilizować i 
wygrać wybory. Jeśli przegramy wybory, 
przegramy Polskę" - przekonywał bp Frankow
ski. Inaczej władza pozostanie w rękach tych, którzy 
myślą tylko " ... jak zdobyć pieniądze, żeby 
wygrać wybory i jak wygrać wybory, żeby 
zdobyć pieniądze". 

Na ten czas przemiany i dobre wybo
ry w naszej Ojczyźnie ks. Biskup z serca wszy
stkim pobłogosławił. Nabożeństwo zakończy
ło się uroczystym odśpiewaniem hymnu 
"Boże coś Polskę". 

M. SALWIK 

-C-z~a_s_n_a ____ ~ 
• 3 z-n-'11any ...... 

Chcemy, by 21.09.1997 roku dał począ- :la 
tek zasadniczym zmianom w życiu każdego 
Polaka. W tym dniu wyborów kandydatów 
do Sejmu i Senatu - społeczeństwo polskie 
przy urnach wyborczych rozstrzygnie o tym, 
jaką drogą dalszą pójdzie ; niepodległą i su
werenną Rzeczypospolitą. Każda Polka i Po-
lak uprawnieni do głosowania zadecydują, 
którzy zamieszczeni na listach wyborczych 
kandydaci na posłów i senatorów są godni i 
odpowiedni do piastowania tej zaszczytnej 
misji, otrzymać mandat poselski, immunitet, 
być członkiem naczelnego organu władzy 
państwowej i zasiąść w parlamencie. Wybra-
ni biorą na siebie wielki obowiązek. Mają oni 
służyć wyborcom, społeczeństwu i Ojczyźnie 
sercem i umysłem, pracą, zdolnościami oraz 
odpowiednimi wartościami etyczno - moral
nymi. 

Naszym obowiązkiem obywatelskim 
osób uprawnionych do głosowania jest brać 
udział w wyborach i oddać swój głos na naj
wartościowszych najlepszych kandydatów, 
wybierać kandydatów, wybierać ludzi mło
dych, zdolnych, szlachetnych, "uczciwych 
rąk", a nie zaś skorumpowanych i powiąza
nych interesami z dawnymi układami, lecz 
Polaków z "prawdziwego zdarzenia" odpo
wiedzialnych moralnie za swoje czyny oczu
łym sumieniu i poczuciu obowiązku sprawo
wania tak wysokiego urzędu. 

Czas na zmiany w Polsce. Poznajmy i 
przeanalizujmy programy wyborcze, dekla
racje i rozważnie, odpowiedzialnie wybierz-
my do nowego parlamentu najlepszych lu-
dzi na posłów i senatorów RP, którzy będą 
reprezentować nas godnie w Sejmie, Senacie 
i wnosić szereg ustaw zmieniających sposo-
by rządzenia państwem, czynić coś dobrego, 
korzystnego dla społeczeństwa , dla Polski 
silnej, suwerennej i bezpiecznej w swych 
granicach, by rósł nasz kraj w siłę, a nam 
wszystkim Polakom żyło się naprawdę lepiej, 
aby był "uprzątnięty dom ojczysty ... prawo 
zawsze prawo znaczyło, a sprawiedliwość -
sprawiedliwość". 

JÓZEF SUDOŁ 

• • • ...... -~ ·-== -Cl ...... -~ ·-...... 
-z::::s 
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Fot. 
Kazimierz 
Pierzcha/a 
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KOLBUSZOWA 

Skład osobowy obwodowych komi
sji powołanych do przeprowadzenia 
głosowania do Sejmu i Senatu RP 

na terenie: 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w 

Kolbuszowej 
l. Maria Bardan 
2. Helena Chmielowiec 
3. Tadeusz Kabała 
4. Jan Kuna 
5. Mieczysław Kwaśny 
6. Marian Niedzielski 
7. Bogumiła Puzio 
8. Józef Rząsa 
9. Stanisław Wiącek 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w 
Kolbuszowej 
l. Jacek Bardan 
2. Piotr Kotula 
3. Adam Orzech 
4. Michał Ożóg 
5. Tadeusz Polek 
6. Zofia Sobuś 
7. Zbigniew Węglowski 
8. Stanisław Wilk 
9. Antoni Zygmunt 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w 
Kolbuszowej 
l. Władysława Grodecka 
2. Edward Kochanowski 
3. Tadeusz Micek 
4. Kazimierz Puzio 
5. Józef Rak 
6. Stanisław Rzepka 
7. Danuta Sajdak 
8. Włodzimierz Sobuś 
9. Andrzej Wesołowski 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w 
Kolbuszowej Dolnej 

1. Franciszek Antosz 
2. Maria Bajor 
3. Maria Bielawska 
4. Jan Filuba 
5. Ryszard Jasiński 
6. Władysław Marut 
7. Michał Adam Przybyło 
8. Michał Przywara 
9. Stanisław Rak 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w 
Zarębkach 
l. Piotr Bogacz 
2. Jerzy Bogacz 
3. Jan Godek 
4. Józef Jadach 
5. Tomasz Magryś 
6. Jan Panek 

10 7. Franciszek Płaza 

8. Krystyna Pyra 
9. Kazimierz Zięba 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w 
Weryni 
l. Andrzej Godlewski 
2. Marian Jamróz 
3. Stanisław Kubiś 
4. Anna Lubach 
5. Franciszek Skrzela 
6. Grzegorz Snopkowski 
7. Wojciech Szafraniec 
8. Kazimierz Winiarski 
9. Kazimierz Wróblewski 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7. w 
Kłapówce 

l. Władysław Depa 
2. Stanisław Kozłowski 
3. Grzegorz Lubera 
4. Jan Mazur 
5. Jan Michałek 
6. Stanisław Panek 
7. Marian Piórek 
8. Marcin Winiarski 
9. Stanisław Wit 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w 
Widełce 
l. Jan Augustyn 
2. Stanisław Bujak 
3. Adam Draus 
4. Zdzisław Książek 
5. Stanisław Kusik 
6. Bronisław Niezgoda 
7. Andrzej Płaza 
8. Stanisław Rumak 
9. Stanisław Turoń 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w 
Kupnie 
l. Stanisław Filipowicz 
2. Kazimierz Jakubczyk 
3. Marek Margański 
4. Małgorzata Orzech 
5. Irena Wlazło 
6. Zbigniew Woźniak 
7. Władysław Wroński 
8. Artur Żak 
9. Danuta Żywiec 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 
w Kolbuszowej Górnej 
l. Stanisław Augustyn 
2. Henryk Chmielowiec 
3. Bronisław Kozdra 
4. Mieczysław Kosiorowski 
5. Wiesław Lorenz 
6. Eugeniusz Rząsa 
7. Tadeusz Serafin 
8. Andrzej Żywiec 
9. Beata Zywiec 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 
w Porębach Kupieńskich 
l. Edward Bąk 
2. Władysław Draus 
3. Władysława Draus 
4. Wojciech Hałdaś 
5. Ryszard Kuna 
6. Anna Lenart 
7. Bolesław Nowak 
8. Grzegorz Panek 
9. Robert Trętowicz 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 
w Bukowcu 
l. Zbigniew Cudo 

Dzikowiec październik' 9 7 
2. Irena Filipowicz 
3. Antoni Gabriel 
4. Tomasz Kaczor 
5. Jolanta Lasota 
6. Tomasz Micek 
7. Stanisława Pytlak 
8. Władysław Stryczek 
9. Jan Wilk 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 
w Domatkowie 

1. Władysław Białek 
2. Ewa Karkut 
3. Jan Kuna 
4. Józef Łagowski 
5. Mirosław Marud 
6. Michał Eliasz 
7. Andrzej Płaza 
8. Zofia Serafin 
9. Tadeusz Woźniak 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 
w Przedborzu 
l. Agata Ciężkowska 
2. Józef Filipek 
3. Stanisław Gniewek 
4. Helena Hodór 
5. Maria Kuna 
6. Franciszek Mazurkiewicz 
7. Jan Miazga 
8. Stanisława Śpiewak 
9. Tadeusz Śpiewak 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 
w Nowej wsi 

1. J ania Augustyn 
2. Jacek Drapała 
3. Antoni Hałdaś 
4. Zdzisław Kapusta 
5. Mieczysław Kochanowski 
6. Małgorzata Kosiorowska 
7. Leszek Molik 
8. Tomasz Magrański 
9. Zofia Panek 

, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 
w Swierczowie 
l. Krystyna Augustyn 
2. Stefan Cudo 
3. Tadeusz Czachor 
4. Mieczysław Drapała 
5. Stanisław Fryc 
6. Jolanta Kwaśnik 
7. Stanisław Terlaga 
8. Janusz Tokarz 
9. Władysław Wlazło 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 
w ZOZ Kolbuszowa 
l. Krystyna Bajor 
2. Małgorzata Brzozowska 
3. Renata Drapała 
4. Stefan Jagodziński 
5. Wioletta Koniarz 
6. Elżbieta Macheta-Koczoń 
7. Antoni Leśniak 
8. Mieczysław Maziarz 
9. Krzysztof Szadkowski 

Ogłoszenia 
o przetargach 
Zarząd Miasta i Gminy 

w Kolbuszowej 
ogłasza przetarg ustny na oddanie w wie

czyste użytkowanie nieruchomości własności 

I 
V 

r 
'li 
z 
1< 
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Miasta j Gminy Kolbuszowa położonej w Kol
buszoYll'ej.Przedmiotem przetargu jest: I.dział
ka .o nr ew.1191/4 o pow.675 m2 objęta KW 
21329, położona przy ul.Wolskiej w Kolbuszo
wet przeznaczona w planie zagospodarowania 
p17.eStrzennego na cele przemysłowo-składowe, 
OS7Acowana na kwotę 5740 zł. 

Grunt znajduje się w użytkowaniu Re
jonowego Związku Spółek Wodnych w Kolbu
szowej/ 

Przetarg odbędzie się w dniu 3.10 1997r. 
o godzinie 10-tej w sali nr 1 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej 
ul.Obr.Pokoju 21. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 20% 
wartości najpóiniej na pół go~ny przed 
przetargiem w kasie Urzędu lub przelewem na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszo
wej. Wadium zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium 
wpłaconego przez uczestnika, który wygrał 
przetarg-zostaje zaliczone jako I-sza opłata z 
tytułu wieczystego użytkowania. Nadto wie
czysty użytkownik ponosić będzie tzw.opłatę 
roczną w wysokości 3% liczonej od wylicy
towanej wartości gruntu. Wadium ulega prze
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
Przetarg prowadzony będzie wg zasad ustalo
nych w zarządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 czerw
ca 1991r. w sprawie przetargów na nieruchomo
ści stanowiące własność Skarbu Państwa lub 
własności gminy /MP Nr 21 poz.148/. Za
strzega się prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyn. Szczegółowych informacji 
o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej w 
pokoju Nr 15 lub telefonicznie pod 
nr 22-71-333 w godzinach 8-15-ta. Zawarcie 
umowy notarialnej winno nastąpić w terminie 
miesiąca od dnia przetargu na koszt nabywcy. 

Zarząd Miasta i Gminy 
w Kolbuszowej 

ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny na 
sprzedaż nieruchomości własności Miasta i 
Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetar
gu jest nieruchomość położona w Kolbuszo
wej przy ul.Mickiewicza 1, oznaczona nr 
ew.działki 870 o pow.728m2, objęta KW.2360, 
zabudowana murowanym budynkiem parte
rowym, częściowo podpiwniczonym. Po
wierzchnia użytkowa budynku wynosi 199m2, 

kubatura 838m3• Teren, na którym położona 
jest nieruchomość znajduje się w obszarze 
objętym ochroną konserwatorską oraz w 
obszarze funkcjonalnym centrum usługowe
go z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej, 
uzbrojonym w sieć: energet., wodociągową i 
gazową z możliwością podłączenia do kanali
zacji. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
114 944 zł /w tym budynku 106 384 zł / w tym 
vat/, gruntu 8 560 zł/. Przetarg odbędzie się w 
dniu 3.10.1997r. o godzinie 9-tej w sali nr 1 w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolbu
szowej ul.Obr.Pokoju 21. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
najpóiniej na pól godziny przed przetargiem 
w kasie Urzędu. Wadium zwraca się nie
zwłocznie po zakończeniu przetargu, z wyjąt
kiem wadium wpłaconego przez uczestnika, 

Kolbuszowa N i wiska 

który wygrał przetarg-zostaje zaliczone na po- . - • ' ·" 'P~og~~~ AWS ·~d~. N czet ceny nabycia, która płatna jest w całości i 
nie podlega rozłożeniu na raty. Wadium ulega obywatelskiej. Podstawą doboru kadr urzędniczych 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestni- musi być konkurs. -. 
ka, który wygrał przetarg od zawarcia urno- Przywrócimy równowagę władzy ustawodaw- Ili 
wy. Przetarg prowadzony będzie wg zasad czej, wykonawczej i sądowniczej. Wzmocnimy • 
określonych w zarządzeniu Ministra Gospo- uprawnienia sądów i usprawnimy ich działania. Po- • 
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 lepszymy prawo, aby skuteczniej karać zło. Ulatwi- -. 
czerwca 1991r. w sprawie przetargów na nieru- my dostęp obywateli do sprawnego i szybko działa- 11111111 

chomości stanowiące własność Skarbu Pań- jącego wymiaru sprawiedliwości. Zreformujemy pro- ~ 
I b ł „ /MP N I kuraturę. Zasadnicze znaczenie ma również wpro-

stwa u w asnosc gminy r 21 poz.148 wadzenie ostateczności orzeczeń Trybunału Konsty-
. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu tucyjnego. 
bez podania przyczyn. Szczegółowych infor- Poszerzymy jawność życia publicznego. Stwo
macji o przetargu i jego przedmiocie można rzymy nowe prawo prasowe. Zreformujemy Telewi
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbu- zję Polską i Polskie Radio przekształcając je w insty
szowej w pokoju nr15 lub telefonicznie pod tucje prawdziwie publiczne, rzetelne i obiektywne. 
nr 22-71-333 w godzinach 8-15-ta. Zawarcie Prawo finansowania działalności ze środków pocho
umowy notarialnej winno nastąpić w terminie dzących z abonamentu pozostawimy tylko niekomer-

d d k k cyjnym stacjom radiowym i telewizyjnym. Podejmie-
rniesiąca o nia przetargu, tórej osztponosi my działania na rzecz przywrócenia pluralizmu w 
nabywca. mediach oraz podniesienia poziomu etycznego, 

Zarząd Miasta i Gminy 
w Kolbuszowej 

ogłasza publiczny przetarg ustny na 
sprzedaż nieruchomości własności Miasta i 
Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość położona w _Kolbuszowej 
przy ul. Sokołowskiej /od strony Zytniej/ ozna
czona nr ew.działki 1549/3 o pow. 903m2 ob
jętej KW 20697, zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjnej o konstrukcji szkieletowej-stalo
wej, obmurowanej pustakami ceramicznymi, 
który może być wykorzystany na cele pro
dukcyjne.Powierzchnia:użytkowa budynku 
wynosi 470,5m2, kubatura 2240m3,zabudowy 
518m2

• Budynek jest wyposażony w instalację 
elektryczną i wodociągową. Teren, na którym 
położona jest nieruchomość wyposażony jest w 
sieć kanalizacyjną i gazową. 

Cena wywoławcza nieruchomości wyno
si-113 730 zł w tym: budynku i urządzeń-105 
982 zł, gruntu-7 748 zł. 

Cena wywoławcza budynku zawiera po
datek Vat w wysokości 22%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 3.10.1997r. 
o godzinie 11-tej w sali nr 1 w siedzibie Urzę
du Miasta i Gminy w Kolbuszowej ul 
Obr.Pokoju 21. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
najpói niej na pół godziny przed przetargiem lub 
na konto bankowe Urzędu Nr 17701174-035000-
KoBi--01 w Pierwszym Komercyjnym BankuS.A. 
Filia Kolbuszowa. Wadium zwraca się nie
zwłocznie po zakończeniu przetargu, z wy
jątkiem wadium wpłaconego przez uczestni
ka, który wygrał z zaliczeniem na poczet 
ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie 
podlega rozłożeniu na raty. Wadium ulega prze
padkowi w razie uchylenia się od zawarcia umo
wy notarialnej. Przetarg prowadzony bę
dzie wg zasad ustalonych w zarządzeniu Mi
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie przetar
gów na nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa lub własność gminy /MP Nr 
21 poz.148/. Zastrzega się prawo odstąpienia 
od przetargu i jego unieważnienia bez po
dania przyczyn. Szczegółowych informacji o 
przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w pokojach 15 i 16 w 
godzinach 7.30-15.oo oraz telefonicznie pod nr 
22-71-333. Nabywca ponosi koszt umowy no
tarialnej, której zawarcie winno nastąpić w cią
gu miesiąca od dnia przetargu. 

Polska skutecznie zarządzania to Polska samo
rządna i zdecentralizowana. Oznacza to budowę sil
nego samorządu - terytorialnego, gospodarczego i za
wodowego. Podstawą samorządu jest gmina. Niezbęd
nym jest także drugi stopień samorządu lokalnego i -
co za tym idzie - przesunięcie środków z budżetu cen
tralnego do budżetów samorządowych. Zbudujemy 
trwałe podstawy regionalnej polityki gospodarczej w 
ramach jednolitej struktury państwa. 

Stworzymy warunki stałego dialogu pomiędzy 
pracownikami, przedsiębiorcami, samorządami lokal
nymi i administracją państwową. 

Podstawowym obowiązkiem państwa jest za
gwarantowanie obywatelom wolności i bezpieczeń
stwa. Temu celowi będą służyć sprawne, profesjonal
ne, zreorganizowane policja oraz służby specjalne. Nie 
dopuścimy do szerzenia się struktur mafijnych. Wy
damy zdecydowaną walkę korupcji. 

Na straży naszych granic musi stać apolityczna, 
kompetentnie kierowana armią poddana cywilnej kon
troli. Stworzymy narodowy system obrony państwa, 
zwiększając nakłady na obronę, modernizując wojska 
operacyjne i rozbudowując wojska obrony terytorial
nej. Modernizację sprzętu i uzbrojenia armii wiązać 
będziemy z rozwojem polskiego przemysłu zbrojenio
wego. 

Pełne członkostwo w NATO i integracja z 
Europą. 

Będziemy aktywnym uczestnikiem współpracy 
międzynarodowej, dążymy do stworzenia zjednoczo
nej Europy wolnych narodów jako Europy Ojczyzn. 
Zdecydowanie opowiadamy się za jak najszybszym 
uzyskaniem przez Polskę pełnoprawnego członkostwa 
w NATO. Integracja z Unią Europejską stworzy real
ną możliwość uzyskania przez nas - na równych pra
wach - bezpośredniego wpływu na kształtowanie no
wego porządku Europy. W ten sposób, zachowując 
własną tożsamość, współtworzyć będziemy jedność 
kontynentu opartą na chrześcijańskich korzeniach na
szej cywilizacji. 

Przystąpienie do NATO i Unii zdynamizuje 
wzrost gospodarczy i rozwój Polski. Wspieranie re
form demokratycznych i rynkowych będzie umamiać 
naszą pozycję na areni,e międzynarodowej i sprzyjać 
stobilizacji w Europie Srodkowej. 

Tworz.1c trwałe podstawy dla solidarnej wspól
noty krajów Europy i obszaru atlantyckiego, Polska, 
Europo i świat będą mogły wkroczyć bezpiecznie w 
XXI wiek. 

W czerwcu zeszłego roku powołoliśmy Akcję 
Wyborczą Solidarność. Stworzymy w przyszłym par
lamencie klub A WS. Podjęliśmy zadanie budowy sze
rokiej, nowoczesnej formacji politycznej, służącej obro
nie interesu narodowego w jego wymiarze obywatel
skim, gospodarczym i politycznym. Formacji współ
pracującej z NSZZ "Solidarność" i łączącej tradycje 
narodowe, chrześcijańskie, ludowe, demokratyczne 
oraz niepodległościowe. 

Silni Waszym poparciem będziemy zgodnie za
mieniać nasz program na konkretne decyzje parlamen
tu i rządu. 

WARSZAWA, 
MAJ 1997 ROKU 
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.- Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowaC dzenia głosowania do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Stary Dzikowiec „ 
E 

Obwodowa Komisja Wvborcza Nr 1 w Starym Dzikowcu 
Lp Imię i nazwisko Nazwa Komitetu Miejsce pracy 

Ili Wybor~zego stanowisko 
Adres zamieszkania 

proponuiącego N członkostwo 

1 Drapała Tadeusz ROP Nowy Dzikowiec 43 
Stary Dzikowiec 254 
Stary Dzikowiec 125 

12 

2 Panek Eugeniusz PSL 
3 Tęcza Stanisław PSL 
4 Serafin Jan AWS 
5 Rząsa Józef AWS 
6 Krzak Jan SLD 
7 Żarkowski Edward /:.WS 
8 Serafin Irena 

9 Zieliński Franciszek 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mechowcu 

z-ca przew. 
przew. komisji 

pracownik 
Urzędu Gminy 

pracownik 
Urzędu Gminy 

Mechowiec 41 
tel. 109, Stary Dzikowiec 20 

Stary Dzikowiec 74 
Stary Dzikowiec 32 

Stary Dzikowiec 108a 

Cmolas 90 

1 Margański Edward ROP 
2 Kosiorowski Bolesław 

Mechowiec 66 
Dyr. szkoły Podst. nie zrzeszony Mechowiec 104 

3 Halal Stanisław PSL 
AWS 
AWS 
PSL 

z-ca przew. komisji tel. 80, Stary Dzikowiec 6a 
4 Serafin Kazimiera 
5 Paluch Stefania 
6 Opaliński Piotr 
7 Tęcza Cecylia Partia Emeryt. i renc. 
8 Kosiorowski Jan 
9 Hahn Urszula 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kopciach 
Sobolewski Józef 
Szwed Władysław 

Serafin Robert 
Puzio Piotr 
Kopeć Jan 

Koba Lucyna 

ROP 
PSL 
AWS 
AWS 
SLD 

Partia Emeryt. i Renc. 
radny 

Prac. Urzędu Gminy 
Prac. Urzędu Gminy 

z-ca przew komisji 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Żarkowski Władysław 
Wojdyło Henryk 
Kopeć Maria 

pracownik Urzędu Gminy 
Pracownik GOPS, Przew. komisji 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Spiach 
1 Sudoł Czesław PSL z-ca przew. komisji 
2 BieleńEugeniusz ROP 
3 Szczęch Jan PSL 
4 Trześniowski Jan AWS Przew Komisji 
5 Szczęch Władysław AWS 
6 Bieleń Marek AWS 
7 Dul Franciszek Partia Emeryt. i Renc. 
8 Kosiorowski Wiesław Partia Emeryt. i Renc 
9 Bajek Józefa pracownik 

Urzędu Gminy 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wilczej Woli 
1 Wiesław Puzio ROP z-ca przew. komisji 
2 Żołdak Józef PSL 
3 Jarosz Jan AWS 
4 Tokarz Eugeniusz AWS 
5 Jagielska Elżbieta AWS Przew komisji 
6 Klecha Edward SLD 
7 Wilczek Zbigniew Dyr. szk 

podst. nie zrzeszony 
8 Tęcza Józef prac. Urzędu Gminy 
9 Tęcza Danuta prac. GOPS 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Lipnicy 
1 Gil Stanisław SLD 
2 Sudoł Krzysztof ROP 
3 Panek Eugeniusz PSL 
4 Mroczka Wojciech PSL 
5 Ozga Franciszek PSL Przew. komisji 
6 Tęcza Mieczysław AWS 
7 Drapała Bronisław AWS z-ca przew. komisji 
8 Tęcza Helena Partia Emeryt. i Renc. 
9 Wrona Stefania Prac. Urzędu Gminy 

Mechowiec 41 
Mechowiec 109a 
Mechowiec 23 

Stary Dzikowiec 125] 
Mechowiec 81 

Stary Dzikowiec 22 

Kopcie 117 
Kopcie 90 

Mechowiec 41 
Kopcie 118 
Kopcie 107 
Płazówka 15 
Kopcie 120 
Kopcie 11 
Kopcie 64 

Spie 24 
Spie 9 

Wilcza Wola 273 a 
Wilcza Wola 228 

Spie 134 
Spie 9a 

Stary Dzikowiec 
Mechowiec 49 

Wilcza Wola 224 

Wilcza Wola 200 
Wilcza Wola 142 
Wilcza Wola 233 
Wilcza Wola 255 

Stary Dzikowiec 2a 
Wilcza Wola 228b 

Wilcza Wola 229/3 
Wilcza Wola 229/4 
Wilcza Wola 325 

Lipnica 134 
Lipnica 80 
Lipnica 64 

Lipnica 279 
Lipnica 318 
Lipnica 235 
Lipnica 292 
Lipnica 115 
Lipnica 157 

Dz ik owiec październik '9 7 

STARY 
DZIKOWIEC 

Rada Gminy 
w Starym Dzikowcu 

informuje: 
§1 

Dzienne stawki opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaży na placach, 
chodnikach i targowiskach w następującej 
wysokości: 

1. Przy sprzedaży wszelkich artykułów spo
żywczych i przemysłowych na terenie 
gminy- 2,00 zł (słownie: dwa złote) 

§2 
Pobór opłaty targowej następuje w dro

dze inkasa przez osobę fizyczną dla której 
ustala się wynagrodzenie za pobór tej opiaty 
w wys. 20% zainkasowanej sumy. 

. Przewodniczący Rady Gminy 
MGR INZ. BOLESŁAW KOSIOROWSI<l 

PISZĄ INN I ... 

• Spory o konkordat uparcie wracały 
przez całą kończącą się kadencję Sejmu. 
Przez cztery lata nic się jednak nie zmieni
ło: konkordat nie został ratyfikowany ani 
odrzucony. Losy umowy z Watykanem za
leżały od lewicy. Ta jednak stawiała różne 
warunki: także grała konkordatem, gdy 
było to dla niej wygodne. Jeden z tych wa
runków - uchylenie ustaw około konkorda
towych - miał gwarantować różne prawa dla 
niekatolików. Biskupi, chcieli szybkiej raty
fikacji konkordatu, choć zwalczali próby 
usunięcia ocen z religii ze świadectw szkol
nych i ograniczenia katechizacji w przed
szkolach, jedynie do "zerówek". Lewica spór 
przedłużała, aż go przegrała. Oceny z reli
gii pozostaną na świadectwach w sprawie 
religii w przedszkolach też nic się nie zmie
niło, a następny Sejm zapewne zdoła zebrać 
większość, która konkordat przyjmie, nie 
bacząc na warunki lewicy. 
• Żaden Sejm nie wyrówna krzywd, jakich 
doznali ludzie w czasach dyktatury komuni
stycznej. Ale może jak sąd, który skazał na 
więzienie członków najwyższych władz byłej 
NRD, oskarżonych o udział w zabójstwach na 
murze berlińskim - sumiennie oddzielić pra
wo od bezprawia, dobro od zła. Kiedy docze
kamy się w Polsce załatwienia takich spraw 
jak w Niemczech. 
• Nowe kierownictwo "Trybuny" oświad
czyło na konferencji prasowej, że pisania 
ostrych tekstów uczy się pilnie od konku
rencji, czego dowody da przed wyborami wie-
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jak "Gra powodzią", w którym zarzucono So- SLD. o Kolbuszowę w 1939 roku, 9 
lidarności uprawianie dywers1'i i sabotażu na • Psychologowie pracu1·ący wśro' d powo , • db ły - wrzesma o y się mie1'skie uro-terenach dotk,niętych klęską. dzian obserwują des~cję więzi spolecznych 
t W XIV Swiatowym Festiwalu Młodzie- i pogłębianie się podziałów między mieszkań- czystości ku czci tych, CO walczyli 
ży i Studentów polskę postępową młodzież cami niektórych wsi czy dzielnic dotkniętych 
reprezentowało jedynie troje ZSMP-owców klęską żywiołową. Ludzie zazdroszczą sobie O niepodległość. 
z Zielonej Góry, którzy musieli część kosztów otrzymywanej pomocy, wyrywają dary, za- W uroczystościach uczestni-
podróży pokryć z własnej kieszeni, Jest nam mykają się w zrujnowanych domach i w efek-
przykro - zwierzali się po powrocie - w Pol- cie zrywają więzi między sobą. czyli przedstawiciele Władz mia-
sce rządzi lewica, ale ci sami ludzie, którzy • Minister Danuta Waniek oświadczyła w ł d ł • • I rt•• 1· 
uczestniczyli dawniej w festiwalach na Kubie, Wiadomościach, ze wątek agenta KGB Awga- S a, prze S aWICle e pa li po 1-
odmówili pomocy. Z niewiadomych przyczyn nowa - to odgrzewane wyborcze kotlety. Nie tycznych i organizacji społecznych 
ugięli się pod naporem Waszyngtonu. Prze- dodała, że są to kotlety trujące struktury mło- oraz delegaci· e młodz'iez' y. 
cież jeździli na Kubę, Kwaśniewski, Szmaj- dego demokratycznego państwa i podważa-
dziński, Jaskiernia. Nazajutrz w "Wyborczej" jące jego wiarygodność. Prezydent Kwaśniew-
ukazało się sprostowanie podpisane przez ski zaprzeczył, jakoby w 1994r., "biesiadował" 
rzecznika prezydenta - "Kwaśniewski nigdy z agentem Awganowem. Ale prezydent za
nie był na Kubie". przeczał także zarzutom, ze nie posiadał ty
t Krajowa Partia Emerytów i Rencistów tulu magistra, a także rozmijał się z prawdą 
nazwala "gangsterstwem politycznym" fakt w sprawie akcji "Polisy". Polityk, którego zła
powolania konkurencyjnej partii o łudząco pano na kłamstwie nie jest wiarygodny. 
podobnej nazwie: Krajowe Porozumienie • W try miga, niemal z dnia na dzień, bez 
Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Pol- poprawek, senat - dzięki porozumienia się se
skiej. natorów PSL i SLD - uchwalił, że trybunał 
• Wśród dowcipów popowodziowych tra- Konstytucyjny zostanie wzmocniony o trzech 
fiają się również nieczęsto powstające w ostat- sędziów z mocy jeszcze tego parlamentu. 
nich sezonach kawały polityczne: Np. taki: Po niedawnym zdobyciu szturmem rad 
"Czym się różni rzeka od polityka ? Rzeka Nadzorczych TVP SA i Polskiego radia to ko
ostatnio łatwiej opuszcza koryto". lejny pokaz siły i arogancji odchodzącej elity 
• Ponad pół miliona młodych ludzi owa- władzy. 
cyjnie przywitało papieża Jana Pa,wła II w Pa- • "SLD ma grząski grunt pod nogami, sko
ryżu podczas uroczystości XII Swiatowych ro szuka koniecznie jakichś argumentów dla 
Dni Młodzieży. Spotkanie z młodzieżą na Po- usprawiedliwienia tego, co się wokół niego 
lach Elizejskich francuskie ś~odki przekazu dzieje. Jak można określić solenne przyrzecze
uznały za wielki triumf Ojca Swiętego. nia SLD, że konkordat będzie ratyfikowany, 
• 5do10 mln zł z funduszy publicznych że tylko trzeba go uzupełnić różnymi zabez
wydano na budowę ekskluzywnego osiedla pieczeniami. Tymczasem okazuje się, że jest 
EKO - Sękocin pod Warszawą. Kontrola wy- to wszystko potrzebne partii politycznej po to, 
kazała, że osiedle budowano z naruszeniem żeby miała wroga, żeby miała kogo bić i po
prawa budowlanego. W jednym z nielegalnie kazywać swoją siłę. Niech społeczeństwo oce
budowanych domów miał zamieszkać były ni, jak nazywać tego typu postępowanie. Je
wicepremier i minister finansów z ramienia żeli ktoś uważa, ze kościołowi nie wolno się 
SLD Grzegorz Kołodko. wypowiadać w ogóle na tematy publiczne, nie 
• Wg sondażu wyborczego przeprawa- wolno oceniać z punktu widzenia etyki tego, 
dzonego przez PBS na zlecenie "Rzeczpospo- co się w polityce dzieje, ktoś się myli i nigdy 
litej" na Akcję Wyborczą Solidarność zamie- się tego nie doczeka. Politycy widzą demokra-

(-) 

cję w taki sposób, że to jest gra na jedną bram
kę. Widać to dokładnie chociażby z ostatnich 
przepychanek politycznych m. in. w postaci 
skoku na bank, skoku na trybunał Konstytu
cyjny, skoku na laickość państwową, na rze
kome państwo wyznaniowe. Wszystko chce 
zagarnąć rządząca koalicja, by sobie zapew
nić nie te nadzieję życia wiecznego, tylko 
nadzieję trwania tutaj, i to na wysokich urzę
dach, z dobrą pensją. I to jest dramat Polski". 

(Biskup Tadeusz Pieronek sekretarz ge
neralny Episkopatu Polski). 
• "Zycie", - które jak się wydaje - nie nale
ży do fanów ministra Leszka Millera, wyliczy
ło, że wycieczka do Suwałk, by w świetle ju
piterów wręczyć policjantom po 1000 zł., na
grody za sprawne ujęcie bandytów, którzy na
padli na kasjerkę miejscowego szpitala koszto
wało 30 tys. Tyle bowiem trzeba było wydat
kować na śmigłowiec, którym na miejsce uro
czystości w otoczeniu dziennikarzy udał się 
minister. 

(Materiały przygotowane na podst. relacji z 
następujących gazet:"Polityka", "Gazeta Wy
borcza", "Gazeta Polska", "Trybuna", "Niedzie
la", "Wprost", "Nowiny", "Tygodnik Po
wszechny", "Myśl Polska", "Tygodnik Solidar
nościowy", "Głos"). 

Podał: STANISŁAW RAK 
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125 strażackich lat 
Jedna z najstarszych w Galicji, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbu-• 
szowej, w tym roku obchodzi 125 
rocznicę powstania. Z tej okazji, 15 
sierpnia br. otrzymała nowy sztan
dar, ufundowany przez społeczeń
stwo kolbuszowskie. 

W uroczystości udział wzięli: dr K 
Surowiec- wojewoda rzeszowski, mgr inż. 
S. Bochniarz; ekspert Narodowego Fundu
su Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wod
nej w Warszawie, członek Zarządu Główne
go Związku Ochotniczych Straż Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, mgr W. Tabasz
wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządo
wego woj . rzeszowskiego, władze woje
wódzkie ZOSP RP oraz PSP RP, komendan
ci rejonowi PSP z Rzeszowa, Ropczyc, Kol
buszowej, władze MiG Kolbuszowa z bur
mistrzem inż. H. Wilkiem i przewodniczą
cym Rady Miejskiej inż. S. Mazanem. Obe
cni byli także goście z francuskiego miasta 
Ploermel, które od kilku lat jest zaprzyja
źnione z Kolbuszową. 

Po specjalnej mszy św. odprawionej 
w kościele parafialnym, poczty sztandaro
we i licznie przybyli strażacy, przy wtórze 
orkiestry dętej miejscowego Domu Kultury, 
przemaszerowali ulicami Kolbuszowej na 
stadion, gdzie odbyła się dalsza część uro
czystości. Ze wszystkimi honorami wcią
gnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn 
narodowy, po czym przekazano jednostce 
OSP w Kolbuszowejnowy sztandar, ufundo
wany przez społeczeństwo tego miasta. F. 
Mazur przedstawił historię OSP w Kolbu
szowej, wspominając jej założyciela i pierw
szego prezesa- hrabiego Tyszkiewicza. Pod
kreślał, że OSP aż do I wojny służyła społe
czeństwu jako ośrodek kulturalny, gdyż 
miała orkiestrę, bibliotekę i zespół teatral
ny, a gdy zaszła potrzeba, pomagała po
przez kasę zapomogowo- pożyczkową. Mia
ła wtedy 20 czynnych strażaków i 70 osób 
wspierających, dzisiaj jest 26 strażaków. W 
stulecie p owstania OSP w Kolbuszowej 
utworzono Muzeum Pożarnictwa. Od 1950 
roku istnieje w Kolbuszowej straż zawodo
wa, która liczy dzisiaj 34 osoby. 

Podczas tej uroczystości zostały wrę
czone odznaczenia. Decyzją Prezydenta RP, 
za wieloletnią służbę w straży pożarnej oraz 
duże zaangażowanie na rzecz środowiska, 
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odzna
czeni druhowie: Władysław Paduch z Do
matkowa, Jan Sarama z Przedborza, Ry
szard Skowron z Weryni i Jan Rząsa z Zarę
bek. Uchwałą Prezydium Zarządu Główne-

go ZOSP RP, Złotym Znakiem Związku zo
stał odznaczony Wojciech Koń z Nowej Wsi. 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Rzeszowie nadało także 9 złotych, 5 
srebrnych i 7 brązowych medali "Za Zasłu
gi dla Pożarnictwa". 

Wyróżniona została jednostka OSP w 
Nowej Wsi, która decyzją Komendanta 
Głównego PSP została włączona do Krajo
wego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Z 
tej okazji Urząd MiG Kolbuszowa oraz Za
rząd Główny OSP przy współudziale środ
ków z NFOSiGW ufundowały dla tej jedno
stki samochód strażacki. 

Były życzenia i miłe słowa pod ad
resem strażaków . Z uznaniem mówiono o 
"zapaleńcach", którzy z narażeniem własne
go życia ratują innych. Przemawiający pod
kreślal i, między innymi, ogromne znacze
nie obecności ratowników, zwłaszcza dla 
psychiki zagrożonych. 

Na zakończenie przewodniczący 
Rady Miejskiej S. Mazan zaznaczył, że stra
żacy wrośli w naszą kulturę, w naszą prze
szłość, dlatego ufundowanie dla nich nowe
go sztandaru to duża inwestycja, bo jest to 
inwestycja w polskość. 

(SZA) 

Fot. J. Mazurkiewicz 
14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ba jednak myśleć o przyszłości, bo inne zakła- -. 

W H a d V I( O, w c e d y, które już są przekształcone, stosują coraz Ili 
nowszą myśl techniczną. Za kilka lat ich wyro- • 
by będą nowocześniejsze, lepsze i pewno tań- • 
sze. Tutaj urządzenia i maszyny w większości -. Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadyków

ce od 25 lat produkuje materiały budowlane o 
bardzo dobrej jakości i przez to chętnie kupo
wane przez odbiorców z całej Polski. 

Budowę zakładu podjęto z inicjatywy ów
czesnej Powiatowej Rady Narodowej w Kolbu
szowej. W roku 1967 opracowana została w Kra
kowie dokumentacja geologiczna hadykowskie
go złoża iłów. Projekt zakładu zrobiło Zjedno
czenie Przemysłu Ceramiki Budowla1'ej w War
szawie. Wykonanie powierzono Mieleckiemu 
Przedsiębiorstwu Budowlanemu. Pracami kie
rowali: Stanisław Kozuba! i Eugeniusz Ryb
ka. Zanim wybudowano zakład we wsi istniała 
już cegielnia polowa, podlegająca Państwowe
mu Związkowi Gminnych Spółdzielni SCH. 
Roczna produkcja tej cegielni wynosiła 850 tys. 
sztuk- taką produkcję obecny zakład wykonuje 
w ciągu tygodnia. 

Społeczność Hadykówki bardzo cieszyła się 
z podjętego przedsięwzięcia. Do tej pory trzeba 
było dojeżdżać do pracy do Tarnobrzegu, Miel
ca, Nowej Dęby lub Kolbuszowej.We wrześniu 
1972 roku rozpoczęto już produkcję, a zatrudni
nie znalazło ok.180 osób, w tym wiele kobiet. 
l.arobki nie były zbyt atrakcyjne, a praca bar
dzo ciężka, bo wytwarzanie materiałów cera
micznych opierało się na pracy rąk ludzkich. 
Mimo tego była to wtedy jedna z nowocześniej
szych wytwórni materiałów budowlanych w 
Polsce. Różna była kondycja zakładu w kolej-

nych latach. Jednak wyroby wciąż miały dosko
nalą jakość. 

Hadykowski zakład podlegał pod Rze
szowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej aż do 
1 października 1990roku, gdy uzyskał samo
dzielność. Od tamtego czasu zaczęły się zdecy
dowanie najlepsze lata. Wzrosło wynagrodze
nie za pracę, ciągle było i jest wielu odbiorców, 
gdy okoliczne zakłady zaczęły upadać. Ludzie 
są zadowoleni. 

Produkcja 

nie dawaliśmy własny transport, żeby przeko
nać jednego, drugiego, trzeciego klienta i w ten 
sposób tworzyliśmy rynek od początku. Nie 
było łatwo. A potem nasza cegła podobała się 
tak, że było jej za mało, ciągle za mało. Przeszli
śmy też czasy rozdzielnictwa, gdy ludzie mu
sieli dostać przydział od urzędqw gminnych, 
albo GS- ów" - mówi dyrektor J.Swić. " To jest 
ładna cegła, dlatego ciągle jest zbyt. Cały czas 
jest ruch i latem, i zimą. Wszystko, co wypro
dukujemy sprzedajemy na bieżąco,- mówi Zo
fia Posłuszna, kierownik działu zbytu. 

W pierwszych latach produkowano 24 mln. 
jednostek rocznie, dzisiaj jest to już 40 mln., 
mimo że nie przeprowadzono gruntownej mo
dernizacji zakładu. "Ludzie po prostu cenią pra
cę. Rozumieją, że im wydajnej będą prcować, 
tym zakład będzie lepiej prospero~ał, a oni wię
cej zarobią" - zauważa dyrektor J. Swić. Załogę 
tworzy 156 pracowników, spośród których 18 
osób pracuje od samego początku. Są nawet oso
by, które pracowały jeszcze przy budowie tego 
obiektu. Są więc doświadczeni. 

Zakładem kierowali kolejno: Jerzy Kuryło, 
Henryk Fortuna, Stanisław Wojnarowski, a od 
1979 roku nieprzerwanie funkcję dyrektora peł
ni Józef Świć, który cieszy się uznaniem załogi 
i dwukrotnie wygrywał konkursy na to stano
wisko. Wicedyrektorem- także od wielu lat jest 
Roman Trela. 

Co dalej? 

maja tyle lat co zakład. Tylko niektóre stanowi- .... 
ska są zmechanizowane. Rada pracownicza i ~ 
związki zawodowe starają się, aby nikt nie stra-
cił pracy, a automatyzacja zmusiłaby do reduk-
cji zatrudnienia, stąd wynikają problemy co da-
lej robić. Natomiast do rozbudowy zakł?du po
trzebny byłby ogromny kapitał, a ludzie oba
wiają się prywatyzacji. 

W sobotę, 30 sierpnia, dyrekcja i pracowni
cy wraz z emerytami spotkali się na uroczystym 
pikniku zorganizowanym z okazji jubileuszu. 
Gośćmi byli: wójt Crnolasu Eugeniusz Galek 
or~z były dyrektor Henryk Fortuna. Dyrektor 
J. Swić przypomniał historię zakładu i życzył, 
by wszyscy mogli się spotkać za następne 25 lat 
w tak sarno dobrym nastroju wynikającym z 
poczucia dobrego wykorzytania tych lat. Oko
licznościowe dyplomy otrzymały osoby pracu
jące tutaj od samego początku: Stefan Bajor, 
Edward Chmielowiec, Franciszek Jaskot, Ade
la Kodyra, Franciszek Kosiorowski, Czesława 
Makocka, Janina Mokrzycka, Edward Mo
krzycki, Józef Mokrzycki, Zofia Obara, Sta
nisław Pająk, Henryk Posłuszny, Karol Po
słuszny, Zygmunt Ryk, Jan Siąbor, Stefan 
Sudoł, Józef Urban, Bronisława Wiśniewska, 
Stanisław Wrzask, Alfred Zięba. 

Trwająca niemal do świtu zabawa w miłej 
atmosferze świadczy o zgraniu załogi i dobrze 
rokuje na przyszłość. AZS 

ZCB w Hadykówce budowany był z myślą 
o wyrobach drenarskich. Gdy zapotrzebowanie 
na nie zmalało, trzaba było zmieniać profil pro
dukcji. Jako jeden z pierwszych zakładów w 
Polsce, rozpoczął produkcję pustaków ceramicz
nych wysokodrążonych. Na rynku popularna 
była cegła pełna i dziurawka. Aby ludzi prze
konać do wyrobów nowych, o większych gaba
rytach, trzeba było prowadzić sprzedaż promo
cyjną. "Swoim transportem zawoziliśmy darmo
we wyroby, potem stosowaliśmy ulgi, następ-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__. 15 
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Burmistrz Tyczyna K. Szczepański i przewodniczący Rady Gminy w Cmolasie, L. Fryc przy 

S. Wrzask i R. Jagieli1iski 

• • s1erpn1a 
odbyły się w Cmolasie 
regionalne Targi Ofert 
lnwestycyinych gmin pi
lotażowych Południowo 

stoisku "Telefoniki Wiejskiej" 

=ł - Wschodniei Polski. 

~·-

impreza zgromadzDa 
wielu przedsiębiorców i 
przedstawicieli admini
stracii rzqdowei i samo

,, rzadowei. Był czas na 
prezentacie dorobku 

• • • gmin, naw1qzywan1e 
kontaktów iwymianę 
doświadczeń. 

(-) 
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Spotlcanie z 

Przew. Rady Miejskiej w kolbuszowej, S. Mazan i w-ce burmistrz Z. Chnie/owiec wśród franw
skich gości. 

W sierpniu przebywała w; 
Kolbuszowei grupa mieszkań- -. 
ców z zaprzyiaźnionego Ploer- li 
mel w Francii. Goście zwiedzili 
atrakcyine mieiscowości, spo
tykali się z władzami miasta i 
kolbuszowskimi rodzinami. W 
przyszłym roku Ploermel będzie 
gościć mieszkańców Kolbuszo
wei. · 

(-) 

Klasa C Seniorów 
Grupa I 
Runda jesienna 
l.3t.08.1997r.godz.14'0 

Wamat Książnice • LlS Babicha 
LZSWiJor Trzęs. • S~ażak Rzemień· Mielec 
Kasliada Kamionka • Videoton Wlde&la 
Sol:Dł li Mainie ·Strażak li N'IWiska 

li. 7.09.1997 r., godz. 14" 
Bal*lla • T rzęsówka 
Wdel<a • Mainie 
Rzenień · Kamionka 
lhiska . Książnice 

Dl 14.09.1997r„ godz. 14" 
Kamionka . Babicha 
Mainie • Rzemień 
KsiążJte · T rzęsówka 
lhiska · Wldel<a 

IV.2t.09.1997r,godz. t4" 
Baljcha-Mainie 
Rzemień • N'lv.iska 
Trzęsówka ·Kamionka 
Wdel<a. Książnice 

VI. 5.10.1997r., godz. 14" 
Bal*lla · Wldel<a 
KsiążJte • Rzemień 
Kamionka • Mainie 
T rzęsówka • N'IWiska 

Vll.12.10.1997 r„ godz.14" 
Rzemień. Babicha 
Mainie . Książnice 
Nilliska • Kamionka 
Wdel<a • Trzęsówka 

Terminarz Klasy M·okręgowej 

orlików starszych i młodszych 
Gr li sezon 1997/98 

Runda jesienna 1997 r 
I· 31 sierpnia 1997r. 

KolxiSlllwianka ·Stal Rzeszów 

li· 7 września 1997 r. 
Polonia PrzemyśVst • Kolbuszowa 

Ili. 14 września 1997 r. 
Czuwaj Przemyśl· Kolbuszowianka 

IV· 12 października 1997 r. 
Kolbuszowianka · Resovia 

V· 19października1997 r. 
UKS Górka Ropczycka ·Kolbuszowianka 

Rocmiki: orik starszy urodz. w t984 r. i mlodsi, 
orik mlodsi, urodz. w 1985 r. i mlodsi. 

Terminarz Klasy M • okręgowej 
orlików starszych i młodszych • 
Gr. I sezon 1997/98 

Runda jesienna 1997 r. 
I · 31 sierpnia 1997 r. 

UKS Cmolas (starsij · Pogoń • Leża~k 
li· 7 września 1997r 

Unia Nowa Sarzyna· UKS Cmolas/st 
111· 14 września 1997 r 

UKS Cmolas/st · Stal M-<: 
IV • 12 października 1997 r 

UKS Cmolas/st Stal St. W. 
V· 19października1997 r 

UKS SL W. -UKS Cmolas/st 
Rocmiki: orfik starszy urodz. w 1984 r i mlodsi, 

orik mlodszy urodz. w 1985 r i mlodsi. 

Terminarz Klasy okręgowej 
trampkarzy młodszych 
i starszych na sezon 
1997/98r. 

Runda jesienna 1997 r. 
Wtorek 26.08.1997r. 

Kolbuszowianka -MKP Stal Mielec 
Sobota 6.09.1997r. 

Stal Rzeszów· Kolbuszowa 
Sobota 13.09.1997r. 

Kolbusrowa • Sokolów. /st 

Podczas spotkania w hotelu przy kolbuszow
skim stadionie. 

p -L 

4·5.10.1997 
Unia N. Sarzyna • Kolbuszowa 

12.10.1997r. 

terminarz rozgrywek 
Terminarz klasy regionalnej junio· 
rów starszych i młodszych na se· 

Kolbuszowa· Pogoń Leżajsk 
19.10.1997r. 

Zelmer -Kolbuszowa 
26.10.1997r. 

Kobuszowa · Resovia 
Rocmiki: trampkarze mlodsi, urodz. w 1983 i 

mlodsi 
trampkarze starsi urodz. w 1982 i mlodsi. 

Terminarz Klasy okręgowej ju· 
niorów młodszych na sezon 1997/ 
98 ·runda jesienna 1997r. 

30.08.1997r. 
Slrug Tyczyn • Zryw Dzikowiec 

6.09.1997r. 
Zryw Dzikowiec -Grodziszczanka 

13.09.1997r 
Czarni Czudec -Zryw DZl'kowiec 

20.09.1997r. 
Zryw Dzik. • Wislok Strzyżów 

4.10.1997r. 
Zryw Dz. • Blękit Żolynia 

11.10.1997r. 
Pogoń L • Zryw Dzik. 

18.10.1997r. 
Zryw DZIK. - Zelmer Rz. 
25.10.1997r. 
Unia N. S. · Zryw DZIK. 
Roczniki: Juniorzy mlodsi urodzeni 

w1981rimlodsi. 

zon 1997/98 
Runda jesienna 1997 r 
Mecze rozgrywane są w soboty: starsi jun. o godz. 

1 O", mlodsi juniorzy o godz. 12"' 
I· 23 sierpnia 1997r. (sobota) 

Karpaty Krosno -Kolbuszowianka 
star. 2:1, ml 3:0 

li · 27sierpnia1997r. · (środa) 
Kolbuszow. -Stal Rzeszów st 0:2, ml 0:6 
Ili· 30 sierpnia 1997r. (sobota) 

Stal Sanok · Kolbuszowianka st 2:1, ml 4:3 
IV. 6września1997r. (sobota) 

Kolbuszowianka· Blękitni Ropczyce 
V· 13 września 1997 r. (sobota) 

Polonia Ropczyca -Kolbuszowianka 
VI· 20 września 1997 r. (sobota) 

Kolbuszowianka • Nafta Jedicze 
VII· 27 września 1997 r. -(sobota) 

Resovia • Kolbuszow. 
VIII· 4 października 1997 r.· (sobota) 

Kolbuszow. • Czarni Jasio 
IX· 11 pażdziernika 1997 r., (sobota) 

Kolbuszow. -Czuwaj Przemyśl 
X. 18października1997 r (sobota) 

Stal Mielec -Kolbuszow. 
XI· 25 października 1997 r„ (sobota) 

Kolbuszowianka • J. K. S. Jaroslaw 
I rew. · 8 listopada 1997r. (sobota) 

Kolbuszowianka· Karpaty Krosno 
Rocmiki: Starsi jun. ur. w 1979 roku i młodsi, 

mlodsi jun. ur. w 1981 roku i mlodsi. 
Przygotowal: MICHAŁ FRANCZYK l7 



ft Cmolas Kolbuszowa Niwiska Ran iźo w 

MIĘDZY MAGIĄ A MEDYCYNĄ ... 
S I a r y Dzikowiec październik '97 

wodnych widzą wszyscy światli ludzie. nie 
wszyscy jednak bez pomocy radiestety potra
fią je zlokalizować. czasem jednak wystarczy 
poobserwować przyrodę w okolicach własne
go domu, aby takie promieniowanie wykryć. 
Do roślin lubiących podziemne cieki wodne 
należą: pokrzywa, oset, wilcza jagoda, babka 
lancetowata, jaskier. Do innych roślin należy 
zaliczyć samosiejki bzu, głogu, dębu, wierz
by, klonu i orzecha. Drzewa owocowe rosną
ce na żyłach często usychają, kora ich pni 
pęka, pojawia się rak drzewny. Owoce tych 
drzew sa małe i robaczywe. Na grządkach nie 
udają się i szybko marnieją: buraki, groch, 
ogórki, pory, sałata, kalafior, kalarepa, zie
mniaki i tytoń. Obszary zapromieniowane są 
ulubionym miejscem życia wielu przedstawi
cieli świata owadów. Sa to: osy, szerszenie, 
komary, różne gatunki muszek, mrówki. naj
lepszym "wykrywaczem" żył wodnych wśród 
zwierząt jest kot. Do wylegiwania się wybie
ra miejsca najsilniej napromieniowane. Pies 
czyni odwrotnie, o ile nie jest na łańcuchu. 
Mikroklimat jaki wytwarza się nad podziem
nymi ciekami sprzyja rozwojowi grzybów, 
pleśni i innych mikroorganizmów. W domu 
takim, zimą jak i latem jest chłodniej niż w 
innych domach, w szafach szybko zaczyna 
pachnieć stęchlizną. Wiele domów postawio
nych na bardzo silnych żyłach wodnych zo
stało trafionych piorunem i niestety spłonę
ło. Dlatego w lesie w czasie burzy nie wolno 
chronić się pod dębami, które zazwyczaj ro
sną na skrzyżowaniach żył wodnych. Pioru
ny "uwielbiają" w takie miejsca uderzać. 

c .„ 
E 
Ili „ 
N 

Horoskop kolorów 
Camille Flamarion 

Niebieski 1 - 10 maja. 
Większość ludzi urodzonych w tych 

dniach traktuje życie pogodnie, spokojnie i 
optymistycznie. Niebiescy lubią wszystko co 
czyni ich egzystencję miłą, łatwą i wygodną. 
Jeśli naprawdę chcą coś osiągnąć w życiu, to 
zawsze biorą pod uwagę dobre, acz uboczne 
skutki swojego sukcesu. Myśląc o zdobyciu 
pozycji społecznej czy majątkowej, biorą pod 
uwagę przede wszystkim to, ca.się z tym wią
że - możliwość zapewnienia sobie i swoim 
bliskim dostatku, zaspokojenia potrzeb mate
rialnych, bądi podziwu i szacunku, jaki nie
raz otacza ludzi stojących na świeczniku. Sta
bilizowani przez barwę niebieską to zwykle 
sybarci. Kochają wszystko, co piękne, este
tyczne, smaczne i czyniące życie lżejszym. 
Lubią pewną wystawność. Jeżeli sami nie 
mogą jej sobie zapewnić, chętnie obracają się 
w towarzystwie ludzi lepiej sytuowanych, aby 
chociaż czasami przebywać w atmosferze 
dostatku i luksusu. rzadko kiedy zdolni są do 
wielkich wysiłków. Obce są im ambicje posia
dania władzy. Nie mają na ogół ochoty dążyć 
do osiągnięcia celu za wszelka cenę. Ich ży
ciową bronią jest raczej dyplomacja i pewna 
zręczność w postępowaniu z innymi niz. prze
bojowość i energia. Wielu z nich ma miły i 
układny sposób bycia. Z zasady traktują 
wszystkim uprzejmie, choć nie zawsze bezin
teresownie. Są próżni i bardzo nie lubią, jeśli 
ktoś uraża ich miłość własną. na ogół nie mają 

poczucia humoru i nie znają się na żartach. 
Lubią podobać się płci przeciwnej, chociaż nie 
wykazują nadmiaru temperamentu , ani nie 
są zdolni do większych wybuchów namięt
ności. Także rzadko kiedy cechuje ich wy
trwałość w zdobywaniu względów wybra
nych osób. Nie przejmują się zbytnio poraż
kami w tej dziedzinie, rychło znajdują sobie 
inny obiekt uczuć. Jednakże, gdy już podej
mą ostateczną decyzję, są w swoich upodo
baniach wierni i stali. Małżeństwa zawierają 
często z powodu, który by można nazwać 
dosadną miłością. Oprócz sercowych skłon
ności biorą pod uwagę także pozycję społecz
ną i materialną drugiej strony. Niebiescy sa 
nieraz rozrzutni. Choć gry hazardowe czy nie
pewne przedsięwzięcia nie pociągają ich zbyt
nio, wiele wydają na przyjemności dnia co
dziennego. Stad też rzadko kiedy posiadają 
większe zasoby materialne zdobyte własnym 
wysiłkiem i pracą. Ludzie urodzeni w tym 
okresie sa zwykle silnie zbudowani. Są prze
ważnie niezbyt wysocy, w póiniejszym wie
ku mają skłonności do tycia. Na ogół nie 
odznaczają się regularnością rysów, chociaż 
twarze ich mają miły wyraz. Kobiety uchodzą 
raczej za pełne wdzięku niż piękności. 

Niebiescy żyją długo, lecz w starszym 
wieku nieraz uskarżają się na rozliczne dole
gliwości układu pokarmowego i trawiennego. 
Przy skłonności do przeziębień dokucza im 
często ból gardła. 

Sam bądź radiestetą 
O szkodliwości promieniowania żył 

TO WARTO WIEDZIEĆ... . 

Rejonowy Ur.ząd Pracy 
Szkolenia i przekwalifikowania 

EUGENIUSZ JANCZYK 

ba może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia 
lecz tylko do 80%. Kwota zwrócona przez Urząd 
Pracy nie może jednak przekraczać przeciętnego 
wynagrodzenia. Istnieje również możliwość po
krycia kosztów szkolenia dla osób pozostających 
w zatrudnieniu. Rejonowy Urząd Pracy na wnio
sek pracodawcy, który zatrudnia conajrnniej 20 
pracowników może zafundować z Funduszu Pra
cy koszty szkolenia pracowników. Warunkiem do 
uzyskania takiej refundacji jest zatrudnienie pra

Szkolenie to jedna z form łagodzenia skut- odbywa się w innej miejscowości niż, miejsce za- cewników na innych stanowiskach pracy zgodnie 
ków bezrobocia. Przeznaczone jest dla wszystkich mieszkania bezrobotnego. z kierunkiem odbytego szkolenia przez co naj
chętnych osób bezrobotnych, którzy chcą przyu- Oprócz tego bezrobotnemu skierowanemu mniej 12 miesięcy. Koszty refundacji przez Urząd 
czyć się do zawodu, przekwalifikować lub na szkolenie przysługuje 20% kwoty zasiłku tzw. nie mogą przekroczyć 50% kosztów szkolenia, nie 
podwyższyć swoje kwalifikacje. Bezrobotny może dodatku szkoleniowego przez cały czas trwania więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wy
zwrócić się do Kierownika Rejonowego Urzędu szkolenia. nagrodzenia na jedna osobę. Inną grupą osób, 
Pracy o skierowanie go na wybrane przez niego Za okres nie uczęszczania na szkolenie, bez którym można pokryć koszty szkolenia są rolni
szkolenie, ale w takim przypadku musi upraw- względu na przyczynę, dodatek szkoleniowy nie cy, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn 
dopodobnić, że po ukończeniu szkolenia podej- przysługuje. Obowiązkiem każdego bezrobotne- dotyczących zakładów pracy. Są to osoby posia
mie pracę. Maksymalna wysokość pokrycia ko- go jest przyjęcie propozycji szkolenia i ukończe- dające gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeli
sztów wskazanego szkolenia nie może prze kro- nia go. W przypadku osób bezrobotnych z pra- czeniowych, zarejestrowane w Rejonowych Url{
czyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia. wem do zasiłku odmowa wzięcia udziału w szko- dach Pracy jako poszukujący pracy bez upraw
Rejonowy Urząd Pracy może chętnego bezrobot- leniu wiąże się z utratą zasiłku na okres 90 dni, a nień do zasiłku. Możliwość refundowania takich 
nego do wzięcia udziału w szkoleniu skierować jeżeli z własnej winy nie ukończy szkolenia zobo- kosztów istnieje wówczas, jeżeli szkolenie przy
da doradcy zawodowego lub na specjalistyczne wiązany jest również do zwrotu kosztów szkole- czyni się do podjęcia zatrudnienia poza gospodar
badania lekarskie. Celem takiego skierowania jest nia. Bezrobotni którzy chcą skorzystać ze szkoleń stwem rolnym. Osoby te traktowane są na tych 
określenie predyspozycji do późniejszego wyko- specjalistycznych związanych z wyższymi koszta- samych zasadach, co osoby bezrobotne. Możli
nywania zawodu zdobytego poprzez ukończone mi mają możliwość otrzymania pożyczki na ten wość przekwalifikowania się to jedna z szans na 
szkolenie. Koszty wykonywanych badań pokry- cel. Wysokość pożyczki nie może jednak przekro- szybsze znalezienie pracy. Dzisiaj w dobie gospo
wane są przez Urzędy Pracy. Uprawdopodobnie- czyć kwoty czterokrotnego przeciętnego wyna- darki wolnorynkowej ważne jest aby się do niej 
nie z zakładu pracy o możliwości zatrudnienia grodzenia. Pożyczka ta nie jest oprocentowana , dostosować również pod względem swoich kwa
bezrobotnego nie jest wymagane w przypadku a okres jej spłaty może wynosić do 18 miesięcy. lifikacji zawodowych. Trzeba zatem zadać sobie 
uczestnictwa w kursie grupowym. Czas trwania Oczywiście pożyczka musi być wykorzystana na pytanie: "czy moje dotychczasowe kwalifikacje 
szkolenia nie powinien przekroczyć 6-ciu miesię- sfinansowanie kosztów szkolenia. zapewnią mi pracę"?. Jeśli nie - warto podjąć trud 
cy, a w przypadkach uzasadnionych programem W przypadku wykorzystania pożyczki na szkolenia przy pomocy finansowej Urzędu Pracy 
szkolenia w danym zawodzie - nie dlużej niż 12 inny cel, podlega ona bezzwłoczmu zwrotowi i zdobyć nowy zawód. Wszystkich chętnych za
miesięcy. Rejonowe Urzędy Pracy pokrywają oso- wraz z doliczonymi odsetkami w wysokości usta- praszamy do rejonowego Urzędu Pracy w Kol
bom bezrobotnym ze środków Funduszu Pracy wowej. Możliwość skorzystania ze szkolenia buszowej - pokój nr 6 na piętrze w godzinach pra
'koszty szkolenia, koszty ubezpieczenia od na- mają również osoby, które uzyskały pożyczkę na cy urzędu. 
stępstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty prowadzenie działalności gospodarczej w okresie JERZY p AS 
przejazdów i zakwaterowania, jeżeli szkolenie 6-ciu miesięcy od otrzymania kredytu. Taka oso- Inspektor Rejonowy UP w Kolbuszowej 

181..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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·----------------------------------------~· 
:POLMOZBYT RZESZÓW S. A. t! 

Ili 
:I ... NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY 

Poleca: :li 
• części zamienne do samochodów zachodnich, Fiat 125P, 

Polonez • akcesoria, oleje • opony, akumulatory 
• amortyzatory, filtry 

Kolbuszowa, Plac Wolności 1 (nad Restauracją ''Krokodyl'~ 
tel. (0-17) 2271 341 

Zapraszamy codziennie w godz. 9°0 
- 18°0

, w soboty 9°0 
- 14°0 

·----------------------------------------~ 
·----------------------------------------~ MIELECKA SZKOŁA BIZNESU 

Policealne Studium Zawodowe 
dla Dorosłych w Mielcu 
(zajęcia odbywają się w Kolbuszowej) 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 czerwca br. Ogłaszamy nabór do policealnego Stu
dium Zawodowego w Mielcu na rok szkolny 1997 /98 w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach: 
O technik prac biurowych - 3 semestry (600 h) 
O technik ekonomista - 4 semestry (600 h) 

(specjalność: finanse i rachunkowość) 
a ponadto Roczne Policealne Studium w formie kursowej: 
• · Studium Biznesu - 300 h 

Studium Marketingu i Zarządzania - 300 h 
To jest pewne!!! 

MSB - to SOLIDNY PARTNER 
ZAPRASZAMY! 

Zapisy przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji sekretariat szkoły: 
•w Mielcu: 
Al. Niepodległości 12/25, codziennie w godz. 10-16, tel. /fax 7887845 w.25 
• lub w Kolbuszowej: 
Lucyna Kwiatkowska, ul. Jana Pawła II nr 7, tel. 2272770, (wypożyczalnia kaset video) 

ZAPRASZAMY! 

·----------------------------------------· 
KOLBUSZOWSKA 

Czasopismo dla wszystkich. Redaguje kole
gium: Zbigniew Lenart- redaktor naczelny, 
Alina Ziętek - Salwik (z-ca red. naczeln.), Mi
chał Franczyk, Andrzej Dominik Jagodziński, 
Eugeniusz Janczyk, Jolanta Lenart, Benedykt 
Popek, Stanisław Rak,, Marian Salwik. Korek
ta: Agata Kamińska. Layout: Jarosław Hrycy
szyn. Adres redakcji: ul. Obrońców Pokoju 18, 
36-100 Kolbuszowa, tel. <0-17)271-399, po gogz. 
1600, fax 2272-121. Skład, łamanie i druk: "ABA
KUS" s.c., Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 25, 
tel./ fax 27-30-27. Wydawca: AA "VERBUM" w 
Kolbuszowej. Konto BOK Lublin O/Kolbuszo
wa nr 336819-96986-136. Materiałów nie za
mówionych redakcja nie zwraca; zastrzega so
bie prawo skracania nadesłanych materiałów, 
zmiany tytułów i poprawek stylistycznych. Re
dakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. "Ziemia Kolbuszowska" jest 
zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy 
Lokalnej. INDEKS: 32616 X, ISSN 1232-0SlX 
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• !' ... ------------· C pdRowiE zdaowiE zdRowiEI 

._I eJ I z: . : 
1111 I N: NiE bĄdź MAsockisTĄ! : 

I Zabezpiecz mieszkanie przed I 
szkodliwym promieniowaniem! li ! RA DIE STET Ą I 

I ŚWJADCZY USt.UGl DLA INTELIGENTNYCH I 
I LUDZI DBAJĄCYCH o SWOJE ZDROWIE I 
I' MGR EUGENIUSZ JANCZYK I 

ul. Piłsudskiego 12'7 
I 36-lOOKolbuszowa I i teL°227-26-89 I 
I Ponadto: badanie gruntu:przed I 

i . . . za.· . b. u;oo':'id·~' .o·· .. '. 8~~~~~n~tu.. d .. ru.· . ·, ~ ~1,ll\,gwiE z~~~owiE ~fj~oWiE,~ 
~ .._._ - _.._.._,._._,.:ij 
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. 730-1530 

Magazyn 
w Hyżnym „ ____________ „ 

Niw i ska Raniżow Dzikowie c październik '97 
r------------• 

Nie mówimy, że jesteśmy lepsi od innych. I 
To powiesz Ty sam, gdy spróbujesz naszych I 
przetworów. Produkujemy: sałatki, dżemy, I 

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

powstałego Zakładu Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego I 

I 
~ . I 

Sp. z o.o. z Kolbuszowej 
1

1 powinny być w Twoim sklepie, hurtowni czy 
magazynie. I 

A gdy ich nie masz, zadzwoń do nas. I 
To przecież takie proste! 

Nasze numery I 
tel./ fax: (017) 2273-015 

Nasz adres: 36-100 Kolbuszowa I 
ul. Rzeszowska 7 I 

(dawna Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo- I 
Pszczelarska) 

Zapraszamy Rolników okolicznych miejsce- I 
wości do rozmów na temat przyszłych umów I 

kontraktacyjnych. 
Czekamy, Trafisz bez trudu I „ ____________ • 

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

I POŁUDNIOWE 
Darex S.A. Oddział KOLBUSZOWA 

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 

I „--------------------------• 

I 
I 
I Profesjonalne 
I Fotografowanie 
I i Videofilmowanie 
I wszelkich uroczystości. 
I czołówki, montaż, napisy 
I efekty specjalne 
I 20 „ ____________ „ 

r--------------------------• Zespół Szkół Rolniczych 
1m. Komisji Edukacji Narodo-wej 

-w Wery:ni 
ogłasza 

dla absolwe ntów szkół średnich n abór do szkoły p olicealnej 
w nowym z awodzie: 

TECHNIK AGROBIZNESU 
Nauka trwa 2 lata według n ajnowszego programu. 

Szkoła p rzygo towuje do wykonywania pracy w zarządzaniu 
firmami, prowad zen ia finansów. 

Słuchacze uzyskują samochodowe p rawo jazdy . 
Całość nauki jest bezpłatna. Z ap ewniamy zamieszk anie 

w intern a cie. 
Szczegółowe informacje udz ielane są w sekre tariacie 

te l. 22 71 441 
„--------------------------~ 
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·----------------------------------------~ I ~ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE I 
I ~o\?~r()\ ;~~~~o~~~~!~};z~:~E~ F~~ ~~~~~i~ I!:! 
I _ __ ,;,. __ viv~Uk~:w~·m BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 I Ili 
I NOWOŚCI BUDOWLANE ~ KLEJE DO GLAZURY, TYNKI, ~ GONT BITUMICZNY I „ 
I SIDING „ .•• SIATKAPODTYNKOWA ' ' lł!llPERGc)"PODŁOGIPANELOWE, 1-. 

8 ZAPRAWY, FARBY, FUGI,. r~ • 

I AMERYKAŃSKICH FIRM <~•m<at' SYSTEM RYNNOWY, ~ llll~ PANELE BOAZERYJNE I :Ili 
I VIPCQ ~ GENTEK~ (ftrll)Jl])q' WEŁNA SZKLANA I MINERALNA, $, I 

~ W PODLOGI, PARKIETY 
I Godziny otwarcia: sfynoPOL STYROPIAN M-15, M- 20, FREZOWANY .„ .. „.„ I 
I pon. - piąt. ~ - 1600

, so~ota 800 ~. 1300 I tpdhnir /PŁYTY DACHOWE, l'd'k'' OKNA DO PODDAszy I 
I Sprzedaz ratalna LUKAS ORAZ PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE, KAMIEŃ ELEWACYJNY, CEGLA, PLYTKI SILIKATOWE I 

·----------------------------------------~ ' r------------„ 
I Okręgowa 

Spółdzielnia 
Mleczarska 

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

Oferuje 
·mleko spożywcze 
• masło, śmietanę 
·sery salami, sery twarde różne 
• sery topione w kubkach oraz w folif 
·kefir, maślankę, twarogi spożywcze 
Zapraszamy w siedzibie 
Spóldzielni w Kolbuszowej Górnej ; 
w godz. 600 - 1700, 

we wlasnym Sklepie Nabialowym 
w Kolbuszowej • 
w godz. 600-1800 „ ____________ „ 

r------------„ 
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. 700 - 1200 
Zapraszamy 

„ ____________ „ 
r------------„ r------------„ 
I 
I 
I 
I 

Sprzedam I 
I 

5 ha pola w Lipnicy. I 
Wiadomość pod telefonem 2272 886 I „ ____________ „ 

r------------„ 
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe 

Domo-Bud 
36-100 Kolbuszowa 

ul. Towarowa 1 
Tel. 2272·772 

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

w
2 

cenach konkurencyjnych -c? 
apraszamy:ocl godz. 7-17, 

soboty 7-12 

„ ____________ „ 

Bogdan Brózda 
Przerób Drewna, Handel 

"TRANS-1(01'" 
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 190,00 zł za tonę 

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

w godzinach od 700 
- do 1500 

Dowóz węgla wliczony w cenę! 
Prowadzimy również sprzedaż stempli budowla

nych i tarcicy po bardzo atrakcyj
nych cenach. 

r------------„ 
Firma 

Handlowo 
Usługowa 

FLORENA 
inż_ Piotr Puzio 

36- 1 OO Kolbuszowa 
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 






