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WYWIAD MIESIĄCA ... c „ ! Zadań do wykonania 
i:i jest bardzo dużo ... 

Rozmowa z inż. Henrykiem Wilkiem, burmistrzem Miasta i Gminy 
Kolbuszowa 

Panie Burmistrzu, w ostatnich mie
siącach sporo zmieniło się na kolbuszow
skim rynku. Czy nadal będzie poprawia
na jego estetyka? 
O Tak, to prawda, że kolbu~zowski rynek 
zaczyna przybierać właściwy wygląd. Wiele 
kamieniczek zostało odnowionych, wykona
liśmy szereg prac porządkowych przy ziele
ni, a także prace modernizacyjne chodników 
i ulic, co wpłynęło bardzo korzystnie na po
prawę wyglądu rynku. Zdajemy sobie spra
wę, że rynek wraz z przyległymi ulicami wy
lotowymi, to przecież wizytówka naszego 
miasta i gminy. Pragnę podkreślić, że od po
czątku mojej kadencji myślałem jak poprawić 
wygląd naszego miasta, bo w porównaniu do 
innych miast jak Ropczyce, czy nawet Strzy
żów, zostajemy w tyle. Podjąłem od zaraz 
energiczne starania o pozyskanie środków z 
zewnątrz. Po dwóch latach starań zostały wy
konane nowe chodniki i nawierzchnia asfal
towa przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miej
skich (WDDM) kosztem 2,5 mld starych zł. 
Rzeszowski Zakład Energetyczny przebudo
wał oświetlenie rynku i przyległych ulic za 
kwotę również 2,5 mld st. zł., ponadto zosta
ła opracowana dokumentacja przez DODP w 
Rzeszowie na przebudowę ulicy od mostu po 
kościół na trzy pasy ruchu w celu zmniejsze
nia korków w tym rejonie. Inwestycja zosta
nie wykonana w przyszłym roku za kwotę 
około 3 mld. st. zł. Wówczas przystąpimy do 

PISZĄ INNI ... 
I 

• Wyniki glosowania do Sejmu, Okręg Nr 38, 
woj. rzeszowskie, kandydatów z okolic Kol
buszowej. 

24 miejsce zajął kandydat AWS-Jan Wią
cek, 2922 głosy 

28 miejsce zajął kandydat PSL - Stanisław 
Mazan, 1919 głosy 

30 miejsce zajął kandydat SLD - Edward 
Mazur, 1848 głosy 

55 miejsce zają ł kandydat ROP - Jan Su
doł, 727 głosy 

71 miejsce zajął kandydat KPE i R - Wła
dysław Stec, 511 głosów 

Na 124 kandydatów na posłów do Sejmu. 
• Kandydaci do Sejmu oddziału regionalne
go Akcji Wyborczej "Solidarność" otrzymali na
stępującą ilość głosów: 

1. Sikora Waldemar, 35161 glosy 
2. Rynasiewicz Zbigniew, 23278 glosy 
3. Pupa Zdzisław, 21491 glosy 
4. Frączek Barbara, 16673 głosy 
5. Górny Józef, 15449 glosy 
6. Osnowski Andrzej, 13923 głosy 
7. ~ieczkoś Zbigniew, 10992 glosy 
8. Snieżek Adam, 8276 głosy 
9. Tomaka Jan, 8236 głosów 

10. Godek Robert, 6753 glosy 
11. Kaźmierczak Andrzej, 5144 glosy 

przebudowy chodników w rynku od strony 
wschodniej i południowej. 

Czy te prace realizowane są też z pie
niędzy podatników? 
O Ależ nie, bowiem są to duże kwoty i na
szego budżetu na to nie stać. Inwestycje o 
których mówiłem w całości były i będą finan
sowane z zewnątrz. Problem polega na tym, 
aby włożyć maksimum wysiłku w celu ich 
ściągnięcia do naszej gminy. 

Ile w bieżącym roku udało się pozy
skać środków z zewnątrz na prowadzone 
inwestycje, i jak te środki mają się do wy
datków własnych? 
O Mimo bardzo trudnego roku, bowiem 
straszliwa tragedia jaką była powódź, pośre
dnio dotknęła nas wszystkich, a skutki jej bę
dziemy odczuwali przez wiele lat, również i 
nasza gmina już w tym roku z tego pow odu 
utraciła około 8 mld. st. zł. , to jednak z dużą 
satysfakcją stwierdzam, że środki w kwocie 
ponad 25 mld. st. zł., które pozyskaliśmy z ze
wnątrz, to duża suma i stanowi prawie 100% 
własnych środków wydatkowanych na inwe
stycje z tegorocznego budżetu. Uważam, że 
warto również podkreślić duży udział w tele
fonizacji gminy przez Polską Telefonikę Wiej
ską, którą osobiście udało mi się ściągnąć na 
nasz teren. Zdawałem sobie doskonale spra
wę, że bez skutecznej konkurencji nie będzie
my w stanie rozwiązać tego trudnego proble
mu. Do tej pory Polska Telefonika Wiejska za-

12. Alot Stanisław, 4284 glosy 
13. Wiącek Jan, 2922 glosy 
14. Zembroń Ryszard, 2438 głosów 
15. Pyra Izabella, 1453 glosy 
16. Ramski Janusz, 776 głosów 
• "Nie bójcie się samotnych d ecyzji i wę
drówek pod wiatr, nie stańcie się w wieku lat 
18 duchowymi emerytami" - prosil młodzież w 
Lublinie abp. Józef Zyciński. Metropolita lubel
ski prosił, aby młodzi nie stali się w przyszłości 
"Ludźmi bez właściwości", nie "ujmowali świata 
biernie", "nie marnowali swoich szans na wiel
kość" . Taki styl nie jest s tylem osoby, lecz sty
lem manekina - ostrzegał. 

Tylko 50% ludzi poszło na wybory. Jest to 
~la mnie zjawisko przerażające - stwierdził. Abp 
Zycińskiemu wielu z tych, którzy nie glosowali, 
przypomina "duże dzieci, którym zabrano za
bawki, a oni obrazili się na świat''. 
• Najbliższe lata muszą być poświęcone 
podnoszeniu konkurencyjności polskiego syste
mu gospodarczego. Miody człowiek musi dziś 
mieć więcej niż jeden zawód, firma musi być ela
stycznie zbudowana, ludzie muszą przemie
szczać się z miejsca na miejsce, ale przede wszy
s tkim państwo musi zachowywać się tak, żeby 
jego obywatele mogli konkurować w skali mię
dzynarodowej. Jeżeli Polska przegra konkuren-
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inwestowała na terenie naszej gminy ponad 
15 mld. st. zł. Dlatego jestem przekonany, że 
do końca 1998 roku cała gmina w 100% bę
dzie stelefonizowana. 

Co najbardziej niepokoi Burmistrza 
na 2 miesiące przed końcem roku? 
O Problemów jest bardzo dużo, ale stara
my się je rozwiązywać i przezwyciężać. Mimo 
to niepokoi mnie, że z powodu braku środ
ków nie uda się nam zakończyć kilku inwe
stycji w tym roku i muszą się przesunąć na 
rok następny, a to może skomplikować budżet 
przyszłego roku. 

Czy gmina Kolbuszowa prowadzi 
wspólne zadania z gminami ościennymi? 
O Obecnie nie prowadzimy, chociaż chcial
bym doprowadzić do powstania związku gmi
ny skupionych wokół ujęcia wody w Cmola
sie i tam wspólnie dokonać modernizacji tego 
ujęcia , aby doprowadzić do zahamowania 
w zrostu cen wody. 

Jak układa się współptaca z wójta
mi gmin ościennych? 
O Myślę, że dobrze. Spotykamy się od cza
su do czasu, ale jeżeli spojrzeć na to z per
spektywy czasu, to chyba należy ją jeszcze 
bardziej zacieśnić. Ciągle brakuje na to czasu, 
jednak uważam, że od przyszłego roku win
niśmy tę współpracę bardziej uaktywnić. 

Najważniejsze zadania czekające 
kolbuszowski samorząd w 1998 roku„. 
O Zadań do wykonania w naszej gminie na 
rok 1998 jest bardzo dużo i zależy jak na to 
spojrzeć, ale wszystkie są ważne, bowiem do
tyczą naszego społeczeństwa. Jednak spośród 
nich wymienię kilka zadań inwestycyjnych o 
dużym znaczeniu, które za wszelką cenę po
winny być oddane do eksploatacji. Myślę tu o 
hali widowiskowo-sportowej przy Liceum 
Ogólnokształcącym, Domu Pomocy Społecz
nej, kotłowni dla trzech bloków komunalnych 
przy ulicy Ruczki, rekultywacji i sanitacji wy
sypiska śmieci oraz budowę cmentarza komu
nalnego. 

Dziękuję za rozmowę. 
Z.LENART 

cję z Hongkonkiem czy Meksykiem, to tam pój
dą zagraniczne inwestycje, stamtąd towar będzie 
eksportowany, tamte państwa będą się rozwija
ły, nie nasze. 
• Trzy czwarte Polaków woli życie w dzisiej
szej Polsce niż w PRL- informuje OBOP. Copią
ty ankietowany tęskni za socjalizmem. 63% ba
danych stwierdziło, że PSL i SLD nie wywiąza
ły się z przedwyborczych obietnic sprzed czte
rech lat. 
• Towarzystwa ubezpieczeniowe zapowia-
dały wyższe składki na ubezpieczenie OC. 
• 16 października minęło 19 lat od powoła-
nia na Stolice Piotrową Jana Pawła II. 
• Janusz Korwin - Mikke rezygnując z funk
cji prezesa Uni Polityki Realnej opowiadał dzien
nikarzom o porażce wyborczej jak o nieudanym 
romansie z elektoratem. ''To tak, jakby człowiek 
miał kobietę, starał się przychylić jej nieba, a ona 
dała mu po pysku i odeszła do faceta, który ją 
okłamuje i okrada, ale opowiada piękne bajki". 
W najbliższym czasie Korwin - Mikke zamierza 
dać do prasy ogłoszenie: "Poszukuje uczciwej 
pracy''. 

Podał: STANISŁAW RAK 

(Materiały przygotowane na podst. relacji z nastę
pujących gazet:"Polityka", "Gazeta Wyborcza", 
"Gazeta Polska", 'Trybuna", 'Niedziela", "Wprost", 
"Nowiny", "Tygodnik Powszechny", "Myśl Pol
ska", 'T ygodnik Solidarnościowy", "Głos"). 
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. przewidzieć, jakie tak naprawdę trudy czeka~ 

przyszły rzqd i całe społeczeństwo. Liczyć się lilllii.I 
należy z niejednym bolesnym doznaniem. Ale 1""1111 
na pewno warto jeszcze raz uwierzyć, że wspól- -.

111 nie i w imię Boże jesteśmy w stanie zbudować 

POLITYKA ... 

AWS, AWS ... 
AWS, AWS„. Muszę przyznać, że ze 

zniecierpliwieniem czekałem na ten moment, 
gdy w W1Jborczy wieczór 21 września pojawiły 
się pierwsze prognozy, a potem kolejne przy
bliżenia wyników wyborów parlamentarnych w 
Polsce. Po katastrofalnych wyborach w 1993 
roku i pechowych dla prawicy wyborach prezy
denckich w roku 1995 wreszcie karta się od
wróciła. Za bpem T. Pieronkiem wielu z nas 
może dzisiaj powtórzyć: "Udało nam się gło-
sować na ZW!JCięzców!" • 

Wygrana Akcji Wyborczej "Solidarność" 
jest rzeczywiście imponująca i chyba trochę za
skakująca z czego oczywiście bardzo się cieszę. 
Ale moja radość nie jest bynajmniej oznaką 
triumfalizmu, bo, gdy się przeanalizuje proble
my przed jakimi staje nowo wybrany parlament 
i przyszły rzqd, to powodów do hurraoptymi
zmu nie ma. Moja radość jest raczej wyrazem 
nadziei, że, po pierwsze- rozpoczął się skutecz
ny proces odsuwania od władzy postkomuni
stów (właśnie konkretnie o nich mi chodzi, a 
nie o całą lewicę, której obecność w parlamen
cie winna przypominać prawicy, że w przypad
ku jej nieskuteczności, wyborcy zawsze mają 
alternatywę), po drugie- dokończone zostaną w 
naszym kraju reformy, które pozwolą na god
ne życie nie tylko elit politi;czno-finansowych, 
ale także ogółu społeczeństwa. 

Ani jedno, ani drugie zadanie nie jest la-

twe. Ta, rzekomo zbankrutowana, partia post
komunistyczna trzyma się wyjątkowo dobrze. 
Oligarchiczna-mafijne powiązania w gospodar
ce i administracji wykorzystuje do umacniania 
swego majątku i stref wpływów. Naiwnpść i 
niewiedza ludzi ułatwiają jej natomiast prze
nikanie ze swoimi "pomysłami na łatwe życie" 
(bo trudno je nazwać ideami) w głąb ludzkiej 
świadomości. Poparcie społeczne dla postkomu
nistów jest nadal wysokie, nie trzeba więc spek
takularnych akcji dekomunizacyjnych, lecz 
sprawnej kontroli zastanych układów i ich sku
tecznego rozbicia, gdy tylko pojawią się prze
słanki działania na szkodę państwa. Tu potrzeb
ne jest działanie przy otwartej kurtynie, bo tyl
ko w ten sposób jest szansa, że i społeczeństwo 
będzie bardziej świadome, z kim ma do czynie
nia. 

Dobrze, że wygrane ugrupowania mówią 
o konieczności sporządzenia tzw. bilansu otwar
cia. Przynajmniej będzie wiadomo, z którego 
miejsca następuje start. Oby ti;lko nowa koali
cja parlamentarna i tworzący się z jej popar
ciem rząd nie przewróciły się przez przeszkody 
postawione przez poprzedników (deficyt han
dlu zagranicznego, brak reform ubezpieczeń 
społecznych, służby zdrowia i edukacji, zadłu
żenie przedsiębiorstw państwowych i wiele in
nych) lub stawiane przez samych siebie (np . 
spory wewnątrz A WS- u lub z koalicyjną Unią 
Wolności- pisząc te słowa nie wiem jeszcze, czy 
do takiej koalicji w ogóle dojdzie). 

Z pewnością nikt nie jest w stanie dziś 

Pamięć __ _ 
W polskiej kul~rze i tradycji chrześci

jańskiej Wszystkich Swiętych - Swięto Zmar
łych to dzień szczególny, dzień pamięci naro
dowej- czci tych, którzy rozstali się z nami, z 
tym światem. 

W wirze codziennych czynności życio
wych spraw i obowiązków zapominamy o 
nich częstokroć na co dzień. W tym osobliwym 
dniu rozproszeni w różnych odległych zakąt
kach kraju spotykamy się rodzinnie na cmen
tarzach przy mogiłach, krzyżach swoich naj
bliższych za życia osób. Przypominamy ich 
sobie, wskrzeszamy myślami i odzywają się 
w naszej pamięci. Na ukwieconych mogiłach 
zapalamy znicze i w zadumie z pochylonym 
czołem szepczemy ciche słowa błagalnej mo
dlitwy, by dobry Bóg przyjął ich do swojego 
królestwa, jak nakazuje nam to czynić wiara 
naszych ojców i polska odwieczna tradycja 
chrześcijańska. 

Poświadczamy tym pamięć i cześć wo
bec najbliższych - krewnych, przyjaciół, zna-
jomych. , 

Dzień Wszystkich Swiętych pobudza nas 
również do refleksji, że ziemia polska była 
znaczona przez wieki krwią, grobami i krzy
żami nieugiętych bojowników o niepodległość 
Polski, którzy ginęli bohaterską śmiercią. Wal
czyli, aby kraj nasz ratować od nieszczęść, 
które przygnębiały naród w czasie 123 lat nie-

woli. Ginęli w czasie I i II wojny światowej 
na różnych frontach ziemi polskiej obcej, pod
czas powstań narodowych w miejscach nam 
znanych i niewiadomych, w niezliczonej licz
bie o wolność Polski i innych krajów. 

Wielu zostało pomordowanych i umę
czonych w okrutny, barbarzyński sposób w 
obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich, 
doznając tyle cierpień fizycznych i psychicz-

taki kraj, w którym będziemy żyć zgodnie. A WS „ 
także potrzebuje tej wiary! • „ 

M. SALWIK „ 
Posłami Ziemi 
·Rzeszowski ei 
do Sejmu RP 

zostali: 
- Waldemar SIKORA (A WS) - Rzeszów 
- Zbigniew RYNASIEWICZ (AWS)- Gro-

dzisko Dolne 
- Zdzisław PUP A (A WS) - Góra Ropczycka 
- Barbara FRĄCZEK (A WS) - Rzeszów 
- JózefGÓRNY (AWS) Rzeszów 
- Andrzej OS NOWSKI (A WS) Mielec 
- Wiesław CIESIELSKI (SLD) - Rzeszów 
- Aleksander BENTKOWSKI (PSL) Rzeszów 
- Adam ŚNIEŻEK (A WS) Rzeszów 
- Stanisław JANAS (SLD) - Rzeszów 
- Grzegorz TUDEREK (SLD) - Warszawa 

Do Senatu RP zostali wybrani: 
- Mieczysław JAN OWSKI (A WS) - Rzeszów 
- Józef FRĄCZEK (A WS) - Łańcut 

nych, tyle upokorzeń i udręki ze strony mści
wych i zawziętych wrogów naszego narodu 
oraz Ojczyzny:. 

W dniu Swięta Zmarłych uczciliśmy w 
odpowiedni sposób osoby nam bliskie i dro
gie za życia. Oddaliśmy też należny hołd bo
haterom narodowym, którzy wzniosłymi 
czynami zapisali się na trwałe w dziejach hi
storii. 

Z ich trudu, walki, poświęcenia i przela
nej krwi Polska powstała, by żyć, istnieć na 
mapie Europy, a my żywi ludzie winniśmy im 
pamięć i cześć. 

JÓZEF SUDOŁ 
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W Starym Dzikowcu, znajduje się stosun
kowo dobrze zachowany zespól dworsko - par
kowy z XIX wiecznym dworem rodziny Blotnic
kich (obecnie znajduje się w nim przedszkole, a 
w drugiej części mieszka jedna rodzina). Zabyt
kowy park angielski, został założony przez Jana 
Paska Błotnickiego na przełomie XIX i XX wie
ku. Znalazły się w nim rzadkie gatunki drzew: 
kasztanowiec, platan, figowiec, tuja. 

Właściciel sprowadził do ogrodu nowe 
odmiany drzew owocowych i.roślin, zagospoda
rował staw. Brama wiodąca do parku nosi je
szcze ślady dawnej świetności. Jan Pasek Biot
nicki był człowiekiem nowoczesnym. W swej 
drugiej posiadłości, pod krakowem, prowadził, 

plantacje nasion, zwłaszcza uszlachetnionych 
nasion traw o większej zawartości białka i skła
dników odżywczych dla bydła. Prowadził to z 
myślą o terenach podgórskich. 

Ostatnim właścicielem dworku, parku i 
wielu hektarów lasu w Dzikowcu był jego syn 
Julian Błotnicki, który musiał stad uciekać w cza
sie II wojny światowej, gdy nie zgodził się na 
współprace z Niemcami. 

Do dzisiaj wdowa po nim, Helena Błotnic
ka, na stale mieszkająca w Krakowie przyjeżdża 
do Dzikowca. Jak sama mówi - "Przyjeżdża raz 
w rok11, najczęściej w okresie WSZlJStkich Świę
ti1cl1, aby odwiedzić cmentarz i położyć kwiati1 
nagrobac/1 najbliższycli". 

W tym roku, w lipcu, spotkałem Ją w Dzi
kowcu. Przyjechała, by rozmawiać z władzami 
gminy Stary Dzikowiec o możliwościach restau
racji i odnowienia niszczejącego dworku i par
ku. Na pytanie czy chciałaby ten dworek odzy
skać odpowiedziała, że chciałaby bardzo. "Gdy
by 11stawa wyszła, że oddają majątki to bym w 

tej chwili wzięła" -mówi pani Błotnicka. - "Na 
pewno bym nie szalała. Nigdy bym tego plaC1111ie 
oddała na żad11e karczmy, resta11racje czy h11r
townie. Wykluczone! To ma służyć społeczeń
stwu!". Na remont potrzeba jednak ogromnych 
pieniędzy, a tych gmina nie ma. "Ja też nie mam 
pieniędzy" - mówiła pani Helena. - "Pracowa
łam przez całe życie w banku, teraz mam em en;-
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turę i nic więcej nie mam". Teraz modne jest 
kładanie fundacji i pani Helena Błotnicka chd 
laby założyć fundację na odnowienie dwor 
parku, gdyby tylko pojawiła się taka możliwa 
"Mój mąż był bardzo uczciwym i zacnym czł 
wiekiem - mówiła. - Nocami przychodzili z pa 
tyzantki i zawsze kazał im dać, co clicą: mą 
kasze i to, co ln;ło w magazynach. Zawsze 111 ' 

dać. Z narażeniem życia ratował przed wywi 
zieniem do Niemiec stadninę koni arabskie/i ksi 
cia Czarton;skiego. A przecież mógłpowiedzi 
biorą - niech biorą. Mąż dużo dobrego zrobił, d 
tego ja bym cli ciała tak postąpić, jakby on te 
chciał, bo on tam z góry patrzy na to". 

''Zakwitnąć trzeba tam, gdzie Cię postawią" 
Rozmowa z Ks. Franciszkiem Motyką, podczas uroczystości otwarcia nowej 

szkoły w Porębach Dymarskich. 
Jak przeżył ksiądz dzisiejsze spotkanie 

z mieszkaiicami Porąb, po ti1l11 latach? 
• Przybyłem na tę ważną uroczystość dla Po
rąb- poświecenia szkoły- z ciekawością, by zoba
czyć, jak to wszystko wygląda i jak wygląda szko
ła. Chciałem odpowiedzieć na zaproszenie ks. pro
boszcza Antoniego Bieszczada id yr. szkoły w Po
rębach pana Marka Bryka. Spotkanie z mieszkań
cami Porąb i całą uroczystość przeżyłem milo i ra
dośnie. Trzeba pogratulować im pięknej szkoły i 
życzyć, aby wychodzili z niej dobrzy ludzie, kato
licy, Polacy i patrioci. 

Trzeba przyznać, ze ludzie wspominają 
księdza z niezwykłym sentymentem, jak 
ksiądz wspomina tamte lata, kiedy ti;le uda
ło się zrobić w Porębach, co decydowało, że 
tak zgodnie pracowaliście? 
• Wiem, ze ludzie wspominają mnie z senty
mentem - to dobrze. Może dlatego, że bylem pierw
szym ich proboszczem. Ktoś może bardzo zabie
gać o popularność, a w końcu nie doznaje tego, 
czego by oczekiwał. Ktoś drugi spełnia tylko swo
je obowiązki, jak tylko potrafi i jest mile uznawa
ny. To zależy też od osobowości. 

Pomagałem ludziom w Porębach nie tylko w 
osiągnięciu obiektów takich, jak kościół, plebania, 
cmentarz, upiększenie kościoła, ale i w realizowa
niu inwestycji społecznych, gdyż były one potrzeb
ne i dążyłem do tego, aby w Porębach ludzie mieli 

4 nie gorsze warunki życia jak w sąsiednich wio-

skach. Na przykład gaz trzeba było ciągnąć do 
Porąb z Woli Rusinowskiej, to w ogóle trudno by
łoby potem doprowadzić gaz do Porąb Dymar
skich. To, że udało się wiele zrobić, to dzięki zgod
nej współpracy z ludźmi, bo obdarzyli mnie 
ogromnym zaufaniem i dali się poderwać do ta
kich prac. Udało się wiele zrobić dzięki syste~a

tycznej pracy, która dała jednak wielkie owoce. Sw. 
Franciszek Salezy mówił, że "zakwitnąć trzeba 
tam, gdzie Cię postawią". Wszędzie można dużo 
zrobić, jak się chce i gdy siły są sprężone do wspól
nego działania. Trzeba i w dzisiejszych czasach 
poświecić wiele wspólnego wysiłku, by odbudo
wać autorytety. Prymas Stefan Wyszyński mówił: 
"Naród, któnJ nie wierzy w wielkich ludzi zatni
wa się sam. Trzeba, żeby wzrastali przywódcy". 

Kiedy przenosiliśmy kościół z Cmolasu do 
Porąb Dymarskich, to sobie myślałem, że mi Pan 
Bóg da] chociaż raz w tym przeniesionym kościele 
Mszę Sw. odprawić, to już będę bardzo szczęśli
wy, a tu tymczasem wiele więcej się osiągnęło, to 
tym bardziej dziękuję Bogu za tę laskę i ludziom 
za współpracę. 

Gdzie obecttie ksiądz praettje i czy teraz 
też tworzycie wielkie dzieła? 
• Obecnie pracuję w Cieklinie, gmina Dębo
wiec, woj. Krosno . Parafia liczy kilka wiosek -
około 2700 wiernych po odejściu Folusza w ostat
nim roku, gdzie została utworzona samodzielna 
placówka duszpasterska. Jedna z wiosek parafii-

Dobrynia ma nowy kościół dojazdowy. Teraz naj
więcej czasu poświęcam konserwacji kościoła pa
rafialnego w Cieklinie. Kościół liczy już około 100 
lat. 

Elewacja zewnętrzna z kamienia, piaskow
ca z małymi wątkami cegły. Kamień okazał się 
dosyć slaby i trzeba było brakujące uzupełniać, a 
zniszczone wymienić na nowe. Konserwacja ele
wacji zewnętrznej już teraz w miesiącu wrześniu 
została zakończona. We wrześniu odwiedził mnie 
też w Cieklinie, konserwator Woj. z Rzeszowa mgr 
Zbigniew Jucha i powiedział, że "nie przypuszczał. 
że kościół w Cieklinie jest takiej klasy, tak ładny". 

W najbliższym czasie Telefonika Polska w 
Parafii będzie prowadzić telefonizację - już w te
renie. 

Czego życzyłby ksiądz jeszcze Porębom 
i ich mieszkańcom? 
• Życzę mieszkańcom Porąb Dymarskich da
lej zgodnego, wspólnego działania dla dokończe
nia tych inwestycji, które trzeba jeszcze zrobić i 
pielęgnowania tego, co jest. Parafianom Porąb ży
czę, by po Bożemu żyli i pracowali, by byli prężna 
wioską, by byli pełni weryvy i inicjatywy w życiu 
osobistym i społecznym. Zyczę wiec dużo entuzja
zmu, optymizmu i gorliwości. Przy okazji dzięku· 
ję za współpracę mieszkańcom Porąb Dymarskich, 
jak również i wiernym z Parafii Cmolas i Kolbu· 
szowej. Dziękuje również pracownikom Urzędu 
Gminy Cmolas za życzliwą współpracę. 

Byłem za tym, aby mały kościółek w Cmo
lasie został przeniesiony na miejsce kościoła zabra
nego do Porąb, gdzie obecnie się znajduje, aby te 
wszystko było poukładane dla pewnej estetyki i 
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OŚWIATA ... 

Orać, ale ial<? 
Po pięciu latach przerwy, 30 września 

br. odbył się wojewódzki konkurs orki dla 
uczniów szkół rolniczych. Inicjatywa tego 
rodzaju rywalizacji należała do Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych 
w Brwinowie k/Warszawy. Tam też został 
opracowany ogólnopolski regulamin kon
kursu. W województwie rzeszowskim zde
cydowano, że w tym roku zawody te odbę
dą się w gospodarstwie pomocnifzym Ze
społu Szkół Rolniczych w Weryni. 

Zwycięzcy eliminacji szkolnych rywa
lizowali ze sobą na szczeblu wojewódzkim, 
a komisja sędziowska, w skład której weszli 

Skończył się czas urlopów, wakacji i laby. 
Większość pracowników w Polsce dalej będzie 
jednak sobie odpoczywać, ale już w swojej pracy 
. Zanim zdążą nawzajem opowiedzieć sobie 
wszystkie wakacyjne wrażenia , będzie Nowy 
Rok. Po świętach znowu snuć będą rozważania 
o przyszłym sezonie urlopowym. I tak do nowych 
wakacji. Grunt to nie nudzić się w pracy. Nie 
nudzili się także w naszym mieście podczas kam-

funkcjonalności. Tak teraz tam poukładane - te 
obiekty kościelne i świeckie w Cmolasie. Z tym mi 
się kojarzy ta myśl, że również podobnie trzeba 
mądrze i zdrowo układać sprawy w naszym pań
stwie: by ziemia była zagospodarowana, by pra
wo było prawem, a nie okazją do korupcji, by Po
lacy byli przedsiębiorczy, by ludzie się szanowali, 
by pracować się opłacało, by wszystko było sen
sowne i normalne. Tak, jak w Cmolasie byli ludzie, 
jak ksiądz Proboszcz Kazimierz Szkaradek, który 
razem z wiernymi dążył do tego, by te obiekty 
poukładać tak samo musi być w państwie, musi 
być usilne dążenie do stworzenia zdrowych zasad 
życia. To zależy od przywódców, ale i od obywa
teli. 

A czego możemy życzyć księdzu? 
• Zdrowia „. By lepiej się działo w Polsce, by 
Ojczyzna była na miarę naszych marzeń -wierzą
ca, związana z Bogiem, Kościołem i na miarę tro
ski Papieża Jana Pawła II. 

Szczęść Boże. 
J. TOKARZ 
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Dziękujemy t! 
kierownicy szkolenia praktycznego uczest
niczących w zawodach szkół, oceniała ich 
umiejętności. Przewodniczącą komisji była 
Janina Wojtowska z Urzędu Wojewódzkie
go w Rzeszowie. Zadaniem startujących 
było zaoranie 25 arów ziemi. Liczyła się głę
bokość i prostolinijność orki, a także ogólny 
wygląd zaoranego pola. Spośród przedsta
wicieli szkół w Weryni, Łańcucie, Miłoci
nie, Ropczycach i Rzemieniu najlepszym 
okazał się Wojciech Blat, uczeń IV klasy 
Technikum Rolniczego ZSR w Weryni. W 
nagrodę otrzymał rower górski. Drugą i 
trzecią nagrodę oraz nagrody pocieszenia 
stanowiły elektronarzędzia. Ponieważ za
brakło sponsorów, nagrody ufundowały za
interesowane szkoły. 

(-) 

Akcja Wyborcza "Solidarność" odnio
sła wielki sukces zdobywając w woj. rze
szowskim 3/ 4 mandatów do Sejmu i oby
dwa mandaty senatorskie. Zaowocowała 
postawa mieszkańców Rzeszowszczyzny, 
którzy po raz kolejny okazali swoje przy
wiązanie do wartości moralnych i patrio
tycznych, stanowiących fundament progra
mu AWS. Dzięki poparciu społecznemu ten 
program będzie zrealizowany. Dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali swoje glosy na 
kandydatów AWS. Nie zawiedziemy wa
szego zaufania. Dziękujemy każdemu, kto 
wspomagał nas w kampanii wyborczej i 
pracował na zwycięstwo. 

Rada Regionalna Akcji Wyborczej 
"SOLIDARNOŚĆ"w Rzeszowie 

Ili 
3 „ 
Jl 

Wspomnienie 17 września ••• 

panii wyborczej członkowie poszczególnych 
ugrupowań politycznych. Zdzierali, zaklejali czy 
nawet sprayowali na czarno plakaty konkuren
cji, promując swoich idoli. Z plakatów patrzyły 
różne twarze, pod plakatami były różne progra
my wyborcze, lecz gdy się dobrze przyjrzałem 
każda twarz mówiła; "mam trochę szmalu, ale 
teraz szukam prestiżu i władzy". Jest demokra
cja i każdemu wolno startować w wyborach, lecz 
nie każdy ma na kiełbasę wyborczą, którą trzeba 
sobie zjednać przyszły elektorat. Jeszcze przed 
wyborami, niektórzy przewidujący kolbuszowia
nie wyskrobywali z zakamarków pamięci epizo
dy życiowe, szkolne, towarzyskie (niepotrzebne 
skreślić) z Marianem Krzaklewskim. Jakże się 
przydadzą takie histon;jki, np. u cioci na imie
ninach, kiedy przewodniczący A WS-u zostanie 
premierem lub nawet prezydentem. Po wakacyj
nej przerwie o strajku przypomnieli sobie ane
stezjolodzy. Z budżetówki pewnie w kolejce do 
strajku ustawią się nauczyciele, policja, urzędni
cy, a może i wojsko. Urzędnicy i policjanci (nie
którzy) dorabiają sobie dyskretnymi datkami 
zwanymi przez złośliwych "łapówkami". Woj
skowi (niektórzy) też umieją zarobić na lewo han
dlując żelazną śmiercią. W najgorszej sytuacji 
są nauczyciele. Co wynieść ze szkoły? Chyba kre
dę i tablicę, bo tyle z pomocy naukowych w nie
których szkołach zostało. Ale oni i tak zn psie pie
niądze będą pracować, po prostu lubią innych 
pouczać. A teraz z innej beczki. Czytając numer 
czerwcowy "konkurencji" czyli "Przeglądu Kol
buszowskiego", dowiedziałem się, że 3 osiedla 

kolbuszowskie oraz miejscowości przyległe po
siadają swoich dzielniccrtVych. Chodzi oczywiście 
o policjantów. Od razu rzuciła mi się w oczy jaw
na niesprawiedliwość. Dzielnicowy osiedla nr 3 
ma do "obejścia" - 19 ulic, dzielnicowy osiedla 
nr 1-37 ulic, a dzielnicowy osiedla nr 2 aż 49. 
Nic dziwnego, że do tej pory nie widziałem dziel
nicowego obok swojego domu, tyle ulic do lu
stracji, może kiedyś dotrze. W niektórych mia
stach dzielnicowym kupiono rowery. U nas 
może też dostaną przynajmniej wrotki lub rolle
ry. W tymże numerze i następnie w wrześnio
wym przeczytałem podziękowania od rodzin ży
wych i zmarłych pacjentów dla lekarzy pewne
go oddziału szpitala w Kolbuszowej. Rodziny 
dziękują za troskliwa opiekę oraz udane przed
sięwzięcia medyczne. Co to się porobiło? To już 
koperta i koniak nie wystarczają? Muszą być od 
razu laurki. Ciekawostkq przyrodnicżą jest fakt, 
że tych podziękowań jest tak mało oraz to, że są 
dla lekarzy jednego oddziału. czyżby nie było 
komu dziękować? U nas o powinności lekarskiej, 
usankcjonowanej przysięgą Hipokratesa, pisze 
się peany. Lecz nie ma się co dziwić, pacjent prze
żył to się i cieszy. Na koniec z jeszcze innej ko
newki. Od 1 października, w Kolbuszowej, 
podrożała woda, tak, że 1m3 zużytej wody za
wsze jest w cenie. Czytelnikom pływającym po 
mieliznach kolbuszowskiej rzeczywistości życzę 
stopy wody pod kilem, a tym nie pływającym 
kilo wody pod stopą. 

LUCKY MAN 
PS. A może niedługo pojawią się inne 

podziękowania np. takiej treści: "Serdeczne 
podziękowania dla doktora X, za to że w profe
sjonalny, niebolesny, tani i ekspresowy sposób 
pozbawił mnie największej dolegliwości i bolączki 
mojego życia. Dalej wpisujemy rodzaj bolączki 
np. żona, teściowa, szef, sąsiad, wierzyciel itp. 

L.M. 5 
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i Turniej wiedzy o Bretanii ••• 
Ili Od siedmiu lat istnieje oficjalna współpra
._ ca Kolbuszowej z Francuskim miasteczkiem PloN ermel w Bretanii. W ramach euroregionalnego 

porozumienia odbywają się wycieczki Francu
zów do Polski i Polaków do Bretanii. Nawiązały 
się liczne przyjaźnie zarówno wśród mlodzieży, 
jak i wśród całych rodzin. te ożywione kontakty 
zaowocowały dużym zapotrzebowaniem na na
ukę języka francuskiego, przyczyniły się także do 
większego zainteresowania Francją, jej gospo
darką, kulturą, warunkami żyqa. 

i 

Już po raz trzeci w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Kolbuszowej odbył się Tur
niej Wiedzy o Bretanii 9 października br. do za
wodów stanęło 24 uczniów ze szkól podstawo
wych w Bukowcu, Kolbuszowej Górnej, Nowej 
Wsi, Kupnie, Widełce oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Kolbuszowej oraz 15 uczniów szkól śre
dnich z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespo
łu Szkól Zawodowych w Kolbuszowej, a także z 
Zespołu Szkól Rolniczych w Weryni. 

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na trzy 
pytania po polsku i na następne trzy po francu
sku. W skład jury weszli: dyrektor Biblioteki 
Andrzej Dominik Jagodziński oraz nauczyciele 
języka francuskiego. 

Spośród uczniów szkól podstawowych I 
nagrodę otrzymała Agnieszka Turek z SP w Kol
buszowej Górnej, Il nagrodę Mateusz Hałdaś z 
SP w Nowej Wsi i ITI nagrodę Anna Kozioł z SP 
w Kupnie. przyznano także trzy wyróżnienia: 
dla Wioletty Mytych i Małgorzaty Wąsik z SP w 
Kupnie oraz Jolanty Sudoł z SP w Widełce. Jury 
zwróciło uwagę, ze wyróżnienie otrzymała 

Dzikowiec 

uczennica ze SP w Widełce, gdzie w tym roku 
szkolnym zrezygnowano z nauczania języka 
francuskiego. 

W kategorii szkół średnich przyznano I 
nagrodę Grzegorzowi Kwaśnikowi z ZSZ w Kol
buszowej, TI - Marcie Mierzejewskiej z LO w 
Kolbuszowej i IIl - Annie Mierzejewskiej z ZSR 
w Weryni. Wyróżnienia otrzymały: Anna Łopa
ta z ZSZ w Kolbuszowej, Wioletta Pruś z ZSR w 
Weryni i Monika Byczek z LO w Kolbuszowej. 

Nagrodami były słowniki i cenne książki w 
języku polskim i francuskim ufundowane przez 
Urząd UMiG w Kolbuszowej. 

ALINA ZIĘTEK- SALWIK 

Kapela Ziemi Kolbuszowslciei 
Najmłodszy zespół folklorystyczny 

z Kolbuszm.yszczyzny zadebiutował w 
przeddzień Swięta Edukacji Narodowej, 
podczas uroczystości w Liceum Ogólno
kształcącym. Jest to kapela Ziemi Kolbu
szowskiej (z grupą wokalną). 

Zespół prowadzi Ryszard Wrona, 
nauczyciel muzyki w tut. Liceum. Warto 
podkreślić, że prawie 40 minutowy pro
gram, przygotowany w bardzo krótkim 
czasie, podobał się publiczności. Aktual
nie kapela wzbogaca swój repertuar, 
przygotowując się do koncertów w śro
dowisku i pierwszych nagraf1. 

(-) Fot. Jan Cicho1f 

lan Mazurski 
Pod takim tytułem społeczność miejsco

wości Mazury (gmina Raniżów) wydała swo
je okolicznościowe pismo poświęcone w ca
łości historii swojej Ochotniczej Straży Pożar
nej. Sporo w gazecie interesujących materia
łów z historii i teraźniejszości tamtejszej stra
ży, przygotowanych bardzo rzetelnie i wzbo
gaconych ciekawymi fotografiami. Całość 
przedsięwzięcia koordynował Benedykt Po
pek, redaktor naczelny "Łanu Mazurskiego". 
Inicjatywa niezwykle cenna i godna kontynu
acji. Jak dowiedzieliśmy się od B. Popka - na
szego redakcyjnego kolegi i zarazem pasjonata 
historii regionalnej - "Łan Mazurski" będzie 
ukazywał się jako periodyk; każdy numer po
święcony zostanie innemu tematowi z życia 
tamtejszej społeczności. Gratulujemy 

Tęsknotą pisane 
To kolejna książka wydana coraz 

popularniejszą kolbuszowską oficynę 
wydawniczą "Varia Kolbuszowskie'. jest to 
zbiorek wierszy Alicji Bober Michałowskiej, 

nauczycielki, która w 1939 roku musiała 
opuścić Lwów i udać się w głąb Związku 
sowieckiego, by przejść cała gehennę lagrów 
sowieckich na nieludzkiej ziemi i z armią gen. 
W. Andersa znaleźć się w Anglii. Niezwykle 
ujmujący zapis doświadczeń i refleksji młodej 

Polki polecamy starszym i młodzieży, został 
poprzedzony wstępem dr Gustawa Ostasza z 
rzeszowskiej WSP. 

"Tęsknota pisane" można jeszcze kupić 
w księgarni PEGAZ w Miejsko-Gminne; 
Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. 

(-) 

l.Ai1ąa 1Jober 
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W dniu 7 wrześ1~ia 1997roku z inicjatywy 
Światowego Związku Zołnierzy Armii Krajowej, 
Koło Kolbuszowa, w kościele parafialnym w Ostro
wach Tuszowskich odprawiona została uroczysta 
Msza Św., za duszę pomordowanych żołnierzy Ar
mii Krajowej. Zbrodni tej dokonali funkcjonariu
sze UB z Kolbuszowej w dniu 25.10.1946 r. 

Mszę św. celebrowali, ks. kanonik Ryszard Ki
wak, kapelan Zw. AK. ks kanonik Edward Kwa
śnik, proboszcz parafii Lubatowa, .wieziony przez 
UB w 1946 roku i ks. kanonik Józef Zółtek proboszcz 
parafii OstrOWlj Tuszowskie. 

Homilię wi;głosił ks. kanonik Ryszard Ki
wak. W uroczystości tej wzięli udział Wójt i Sa
morząd gminy Cmolas, dyrektor szkoły w Ostro
wach Tuszowskich wraz z drużyną. harcerskg i jej 
pocztem sztandarowi;m, żołnierze Św. Zw. Z. AK 
Kolbuszowa wraz z pocztem sztandarowi;m i spo
łeczeństwo wsi Ostrowy Tuszowskie. 

Po Mszy Św. księża, zaproszeni goście i spo
łeczeństwo udali się na miejsce tragedii sprzed 51 
lat, gdzie znajduje się symboliczny grób wraz z ta
blicą imienną upamiętniająca te tragiczne chwile. 

Tu odsłonięcia tablicy dokonał Wójt gminy 
Cmolas, Eugeniusz Galek, a ks. Edward Kwaśnik 

Fot. Karol Grodecki 

w asyście ks. Ryszarda Kiwaka i ks. Józefa Żółtka, 
poświęcił tablice pamiątkową i miejsce tragedii. 

Po tej uroczystości, żołnierze AK pamiętają
cy te czasy wspominali to wi;darzenie, objaśniając 
zebranym szczegółowo o przebiegu tej tragedii. 

Szczególnie dużo na ten temat mówił ks. Kwa
śnik, któ1y w tym czasie będąc uczniem Liceum w 
Kolbuszowej, pamięta to i inne wydarzenia z tam
tych dni, gdyż pochodzi z Majdarlszc~yzny. 

Na zakończenie prezes Św. Zw. Z. AK podzię
kował wszystkim za wzięcie udziału w tej uroczy
stości, zaznaczając, że dużo pracy przy budowie 
grobu i umieszczeniu tablici;, włożył pan Marian 
Czachor, zaś kol. Andrzej Chmiel przygotował te 
uroczystość. 

.lak doszło do 111 tragedii 
W 1946 roku z oddziału Wojciecha Lisa, 

sławnego partyzanta działającego na terenie 

Kolbus z owa N iwi s ka A ani! ow Dzikow i ec 

obwodu Mielec i Kolbuszowa, a również za
mordowanego podstępnie przez UB, wydzie
lono grupę por. Tadeusza Jaworskiego, która 
zajmowała się działalnością polityczno - pro
pagandową. Zadaniem tej grupy było uświa
domienie społeczeństwa, a szczególnie aktywi
stów PPR-u o zagrożeniach dla Polski i Pola
ków płynących z polityki prowadzonej przez 
ZSRR i jej służaków. 

Zaciekłość z jaką UB tropiła grupę Jawor
skiego nie przynosiła długo rezultatu. W dniu 
25 października 1946 roku grupa Jaworskiego 
stacjonowała we wsi Majdan, gdzie miała wie
lu zwolenników. W godzinach porannych, za
mierzając zmienić kwaterę, ze względu na bez
pieczeństwo, zatrzymała autobus relacji Maj
dan - Kolbuszowa, gdzie przed wsią Komorów, 
wysadzono pasażerów, pozostawiając tylko 
kierowcę i konduktora, którzy mieli być zwol
nieni po przewiezieniu partyzantów. 

Jaworski ze swoją grupą udał się autobu
sem w kierunku Ostrów Tuszowskich z zamia
rem udania się do Toporowa, gdzie mieli się 
skomunikować z oddziałem Lisa. Po przyjeź
dzie do Ostrów Tuszowskich zatrzymali się na 

chwilę. W międzyczasie po zarekwirowaniu 
autobusu znalazł się jakiś gorliwy konfident, 
dając znać na UB w Kolbuszowej, w jakim kie
runku udali się partyzanci. UB natychmiast ru
szyło do akcji. UB obstawiło dogodne miejsce 
w lesie toporowskim przez który musieli prze
jeżdżać partyzanci. Już w Ostrowach Tuszow
skich ostrzegano ich, aby nie zatrzymywali się, 
gdyż UB mając wszędzie swoich Judzi, mogą 
ich załatwić w lesie toporowskim. Ta chwila 
nieuwagi, zlekceważenie ostrzeżenia miała fa
talne skutki.. 

Dokładnie w odległości 1800 metrów od 
kościoła parafialnego w kierunku północno -
zachodnim, jadący autobus, wązką przesieką 
leśną, został nagle zasypany gradem pocisków 
z broni maszynowej. Atak nastąpił z prawej 
strony autobusu. Zaskoczeni partyzanci zaczęli 
się natychmiast ostrzeliwać. 

Fot. Karol Grodecki 
Tych, co próbowali wyskoczyć z pojazdu 

kosiły natychmiast serie ubowskich pocisków. 
Jaworski wyskoczył z samochodu strzelając w 
biegu w kierunku nieprzyjaciela. Po paru me
trach skosiła go seria z karabinu maszyno
wego. W ciągu kilku minut zginęło 10 - ciu 
partyzantów, kierowca i konduktor. 

Jednak w tej nierównej walce mimo za
skoczenia, dwóch partyzantów uratowało ży
cie, mimo odniesionych ran, wyskakując na 
lewą stronę pojazdu. Byli to Jan Lotz i Piecho
ta. Byli oni poszukiwani i prześladowani przez 
UB. Piechotę aresztowano po pewnym czasie. 
W czasie przesłuchań był torturowany, a po 
wyjściu z więzienia już nigdy nie powrócił do 
zdrowia. 

W tej bratobójczej, nierównej walce zgi
nęli: 
Por. Tadeusz Jaworski 
Szer. Antoni Rzeźnik 
Szer. Tadeusz Szyndler 
Szer. Józef Mrozik 
Szer. Michał Chłopek 
Kpr. Wojciech Głowienka 
Szer. Stanisław Lis, stryjeczny brat Wojciecha 

Lisa. 
Oraz trzech partyzantów o nieustalonych na

zwiskach. 
Zwłoki zamordowanych przywieziono w 

nocy na cmentarz kolbuszowski, gdzie pocho
wano ich w wykopanym dole za starą kostni
cą, której obecnie już nie ma. UB przez kilka 
lat nie pozwalało nikomu zbliżyć się do tego 
grobu. Ja sam byłem świadkiem jak 1 listopa
da 1946 roku ktoś z obecnych na cmentarzu 
zapalił znicze. Natychmiast zjawili się ubow
cy rozganiając ludzi i rozbijając z wściekłością 
nogami kwiaty i zapalone znicze. 

Komuniści wszelkimi sposobami chcieli, 
aby społeczeństwo zapomniało o tych, którzy 
oddali swe młode życie za Ojczyznę., lecz to 
im się nigdy nie udało. 

Moje pokolenie odejdzie, ale obowiąz
kiem naszym jest przekazanie pokoleniu na
stępnemu prawdziwej historii, nie zakłamanej. 

Należy pamiętać, że naród, który nie zna 
swojej historii zatraca swoją tożsamość i zgi
nie. 

MIECZYSŁAW GODLEWSKI 
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Ili To tytuł pisma parafii św. Brata Alberta, które od kilku miesiecy jest wydawane przez wiernych przy 
~ pomocy księdza proboszcza Jana Pępka. Każdy numer zawiera interesujące artykuły . Poniżej proponuje
" my lekturę dwóch materiałów; o abp. Kozłowieckim z Majdanu Królewskiego i Świętych w życiu wiernych. 

Honorowe obywatelstwo 
W dniu 12 czerwca b. r. w Majdanie 

Królewskim odbyło się uroczystie posiedze
nie rady Gminy, w trakcie którego zostało 
wręczone honorowe obywatelstwo jednemu 
z najznamienitszych misjonarzy naszych cza
sów Księdzu Arcybiskupowi Adamowi Ko
złowieckiemu. 

Urodził się 1 kwietnia 1911 roku, w Hu
cie Komorowskiej. Uczęszczał do Gimna
zjum w Poznaniu. Studia filozoficzne odbył 
w Krakowie, a teologiczne w Lublinie. 
24.06.1937 roku otrzymał świecenia kapłań
skie. Mszę Prymicyjną odprawił w Kościele 
w Majdanie Królewskim, w dniu 27.06.1937 
roku. W dniu 10.11.1939r., aresztowany 
przez gestapo w Kolegium Krakowskim, 
przebywał w wiezieniach, a następnie w 
Obozach Koncentracyjnych w Oświęcimiu i 
Dachu, do 29.04.1945 roku. Czas ten opisał 
w książce ''Ucisk i strapienie - pamiętnik wię
źnia 1939 -1945". Wypełniając wolę przeło
żonych oraz chcąc podziękować Bogu za 
przeżycie w obozowych warunkach ks. Ko
złowiecki podejmuje pracę misyjną w Lusa
ce, stolicy Północnej Rodezji. Budował sie
rocińce, szpitale, organizował opiekę lekar
ską. po wcześniejszej nominacji Piusa XII, w 

1955 roku otrzymał Sakrę Biskupią i objął 
urząd Wikariusza Apostolskiego Lusaki. W 
roku 1959 biskup Adam Kozłowiecki został 
mianowany przez Papieża - Jana XXIII, Ar
cybiskupem - Metropolitą Lusaki. Stał się naj
wyższym dostojnikiem kościoła zambijskie
go. 

W 1969 roku złożył na ręce Papieża re
zygnację z pełnionych godności, uważając, że 
godność metropolity powinien pełnić przed
stawiciel miejscowego duchowieństwa. Po 
przyjęciu jego rezygnacji ks. arcybiskup stał 
się zwykłym misjonarzem. 

Wypełniając te powinności przebywa w 
odległej Zambii do chwili obecnej. Jako ucze
stnik 46 Kongresu eucharystycznego we Wro
cławiu przybył do Polski. Mógł jednocześnie 
odwiedzić swój ojczysty kraj, a w szczegól
ności Hutę Komorowską. 

Na uwagę zasługuje fakt, że ksiądz ar
cybiskup pomimo, że jest ostatnim potom
kiem szlacheckiego rodu, nie korzysta z dóbr 
swojej rodziny, żyjąc skromnie jako misjo
narz, szerzy wiarę wśród ludzi, "Czarnego 
Lądu". 

KAWKA 

Święci pomagając·y w potrzebie 
Już od czasów późnego średniowiecza 

chrześcijańskie ludy Zachodu uciekały się w 
swoich modlitwach do świętych i błagały ich 
o pomoc w różnych potrzebach. Szczegól
nym zaufaniem obdarzono określona gru
pę świętych, których nazwano świętymi 
wspomożycielami w potrzebie. 

W dzisiejszych czasach warto przypo
mnieć niektórych świętych pomagających w 
potrzebie, ponieważ wszyscy doskonale 
wiemy, jak niewiele jest warta nawet najbar
dziej wytężona praca ludzka bez Błogosła
wieństwa Bożego. Pomoc Bożą i łaskę czer
piemy często za wstawiennictwem świę
tych. 

Pośród tych świętych najczęściej wy
mieniana i przedstawiana jest Matka Boża, 
największa i najskuteczniejsza pomocnica w 
różnych potrzebach, a wokół niej są święci, 
którzy również spieszą z pomocą tym, 
którzy do nich się zwracają. 

I tak święty Krzysztof czczony jako 
patron w zarazie i chorobach zakaźnych, 
wspomożyciel przed niespodziewaną 
śmiercią, opiekun (patron) kierowców. 
Święty Cyprian wzywany bywa w godzinę 
śmierci, wzywany j,est też przeciw zaczep
ności złego wroga. Swięto św. Cypriana ob
chodzi się 8 sierpnia. Święty Dionizy przy
zywany jest przy bólach głowy i jako wspo
możyciel w potrzebie. Jego święto obchodzi 

się 9 października. Święty Erazm to opie
kun i patron żeglarzy, czczony był także 
jako patron tokarzy. Swięto jego obchodzi 
się 2 czerwca. Święty Eustachy, ludowy 
święty, patron myśliwych. W państwach 
niemieckich w średniowieczu zamiast świę
tego :ęustachego czczono św. Huberta. 

Swięto to obchodzimy 20 września. 
Święty Jerzy- patron we wszelkich walkach 
ze złem, obchodzony 23 kwietnia. Święty 
Idzi pomocny jest we wszystkich potrze
bach duchowych, pomaga szczególnie przy 
wyznawaniu grzechów podczas spowiedzi 
obchodzony 1 września . Święta Barbara to 
patronka dobrej śmierci, czczona jako wspo
możycielka przez żołnierzy, szczególnie ar
tylerzystów. Przyzywa się ją podczas poża

rów i burz, jest także opiekunką górników. 
Jej święto jest 4 grudnia . Święty Błażej jest 
patronem lekarzy i wspomożycielem w cho
robach gardła, obchodzony 3 lutego. Świę
ta Małgorzata jest patronką wzywaną w 
czasie burzy, w modlitwach o dobre urodza
je, wspomożycielką kobiet w ciężkich chwi
lach. Jej święto jest obchodzone 13 lipca. 

Święta Katarzyna czczona jest jako pa
tronka studentów i filozofów. Przywoływa
na jest w modl;twach przeciw niespodzie
wanej śmierci. Swięto obchodzone jest 25 li
stopada. Przypomnienie może nawet zapo
mnianych przez nas świętych niech posłu-

(-) 

Ksiądz Arcybiskup Adam Kozłowiecki 

ży wznowieniu starego chrześcijańskiego 
zwyczaju przywoływania świętych w po
trzebie. Tak jak oddawanie czci świętym 
przynosiło chrześcijanom minionych wie
ków ulgę na duszy, tak niech ożywienie tej 
starej tradycji będzie dla nas katolików dużą 
pomocą w naszych potrzebach. 

Bardzo ciekawe są legendy związane 
z życiem w /w świętych . Zainteresowanych 
odsyłam do książki J. Frieda "Święci po
mocnicy w potrzebie". 

R. CZAPKA 

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
Koledze 

Jerzemu MOSKALOWI 
składają 

Koleżanki i Koledzy lekarze ZOZ 
Kolbuszowa 

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 
Koledze 

Romanowi WYSOCKIEMU 
składają 

Koleżanki i koledzy lekarze, oraz 
oddział chirurgii ogólnej 

i blok operacyjny. 
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Na początku października, 15.10.97r., 
przebywała w gminie Kolbuszowa, 8-osobowa 
delegacja amerykańska ze stanu Indiana. Prze
wodniczył jej John Trott z Uniwersytetu Yale. 

Inicjatorem przyjazdu do Polski delega
cji była Akademia Rolnicza w Krakowie z prof. 
Kazimierzem Wiechem - dziekanem Wydzia
łu Ogrodnictwa, zaś zaproszenie do Q.dwiedze
nia woj. rzeszowskiego i Kolbuszowej wysto
sował Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo
guchwale z dyrektorem Ośrodka Józefem Fla
gą. 

W Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej 
delegację powitał Burmistrz Miasta i Gminy 
Kolbuszowa Henryk Wilk, oraz miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich, które przygotowało spo
tkanie również pod względem kulinarnym jak 
i kulturalnym, przedstawiając przybyłym osią
gnięcia z dziedziny szycia, haftowania. 

KGW przedstwiło w czasie spotkania 
wiele regionalnych piosenek w wykonaniu 
miejscowych gospodyń. Spotkaniu przygrywa
ła słynna kapela Władysława Pogody. Pod wie
czór delegacja amerykańska wraz z Burmi
strzem Kolbuszowej, dyrektorem ODR w Bo
guchwale oraz prof. Kazimierzem Wiechem, 
który zarazem był tłumaczem udała się do Za- Na hali produket;jnej ZPOW "ORZECH" 

""Bo piękno jest po to, 

piero od roku, a przerabia drugie tyle surowca 
(płodów rolnych) niż w najlepszym powojen
nym okresie jeszcze jako była Spółdzielnia 
Ogrodniczo Pszczelarska i produkuje około 40 
asortymentów różnych przetworów. 

Zakład przygotowuje się do produkcji 
ketchupu, musztardy i majonezu. Jeżeli poli
tyka rolna przyszłego rządu jak i władze woje
wódzkie i gminne będą przychylnie ustosun
kowane do takich zakładów o podobnym pro
filu to zakład będzie się rozwijał dla dobra oko
licznych rolników chcących sprzedać płody 
rolne, jak i tutejszej społeczności tworząc nowe 
stanowiska pracy, mówili właściciele firmy. 

Na zakończenie spotkania goście z Ame
ryki zostali obdarowaniu reklamą firmy- były 
to koszulki, czapeczki oraz zegar z nazwą i lo
giem zakładu. Może w przyszłości towary z 
Kolbuszowej będą na półkach sklepowych w 
stanie Indiana. 

Po spotkaniu niezwykle zachwyceni go
ście pożegnali się z burmistrzem miasta oraz 
właścicielami firmy udając się w drogę powrot
ną do Ameryki. 

(-) 

by zachwycało ••• 
,, 

Z coraz większą przyjemnością spacerować Komisje konkursowe powołane przez Zarządy - mieszkańców ul. 3 Maja i ul. Matejki, za duży 
można po uliczkach naszego miasta. Pomimo, że te- Osiedli Nr 1, 2, 3 rozstrzygły tegoroczny konkurs wkład pracy przy utrzymaniu porządku wzdłuż 
goroczna pogoda nie rozpieszczała nas, ogródki przy- "Pięknie u Ciebie, pięknie może być i u mnie". drogi i przed posesjami, 
domowe i balkony wielu domów pyszniły się girlan- Na osiedlu Nr 1 wyróżniono: - mieszkańców bloku przy ul. Piłsudskiego 6110, 
darni kwiatów, to cieszy. Może to i nasza niewielka - Zofia i Stanisław Jarząb - ul. Krakowska 55 który pomimo braku balkonów mają pięknie 
zasługa. Może niejeden (a) pomyśleli "i ja tez potrafię - Helenę i Antoniego Marek- ul. Krakowska 27 ukwieconą klatkę schodową. 
i u mnie też będzie pięknie". - Krystynę i Stanisława Zuber- ul. Krakowska 49 A oto indywidualne ogro_dy i balkony które 

Obsenvuje się dużą pomysłowość niektórych Na Osiedlu Nr 2 wyróżniono: wyróżniono: 
właścicieli ogródków i balkonów. Często przechodzą- - mieszkańców bloku przy ul. Wolskiej za pięk- Ogrody: 
cy przystają przy ciekawie zakomponowanej działce. nie zagospodarowane wejścia do klatek schodo- - D. i W. Czyżewskich, ul. Krakowska 1 
zastanawiają się i pytają: "co też to tam rośnie, co to wych, - K. Drewnickiego, ul. Wojska Polskiego 2 
kwitnie, gdzie to można kupić. To dobrze. To dobrze, - mieszkańców ul. Armii Krajowej za zadbane - H. i S. Frankiewiczów, ul. Obrońców Pokoju 36 
to znak, że w roku przyszłym jeszcze więcej będzie obejścia przed posesjami oraz ukwiecone place - C. i S. Fryców, ul. Mickiewicza 13 
ciekawych ogródków i balkonów. zabaw dla dzieci ciąg dalszy na następnej stronie 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-19 



W pierwszą roczn icę śmierci Józefa Mieczysława Wilka ps. #Brzo
za" [1924-1996) 

26 m aja 1996 roku odszedł nagle Józef Mie
czysław Wilk pogrążając w poczuciu największej 
stra ty rodzinę i liczne grono przyjaciół-kombatan
tów, byłych członków Armii Krajowej Kolbuszow
szczyzny. Jego droga życiowa była znamienna dla 
wielu z tego pokolenia. Ale też, nie nadużywając 
znaczenia i symboliki użytych tu słów wypełniona 
była latami walki pojmowanej jako Z!")'CZajny obo
wiązek i powinność wobec ojczyzny. Byla też wy
nikiem temperamentu człowieka o wielkiej odwa
dze osobistej. 

Urodził się 11 listopada 1924 roku w Kolbu
szowej Dolnej w rodzinie rolniczej. Od la t mlodzień
czych los wyznaczył mu niełatwą drogę, wystawia
jąc go na próby czasu okupacji i dramatyczny los 
Sybiraka. Ale też od najwcześniejszych lat przyszło 
mu doświadczać trudów i konieczności ciężkiej pra
cy dla zapewnienia egzystencji rodzeństwu i całej 
rodzinie. 

Wyd1owanie w rodzinie ukształtowało w nim 
odporny charakter, poczucie odpowiedzialności, 
przysłowiowy chart ducha i wytrwałość, cechy, 
które pozwoliły mu znosić późniejsze przeciwno
ści losu. Zawsze wyróżniała go niezwyczajna siła 
woli, wytrwałość i zdolność przetrwania, radzenia 
sobie w trudnydl okolicznościach, czemu dawał 
wielokrotnie świadectwo podczas okupacji i w ła
grach sowieckidl. 

Warunki rodzinne i materialne pozwoliły mu 
jedynie na ukończenie szkoły powszeclmej. Odzna
czał się jednak naturalnymi dyspozycjami umysłu i 
licznymi zdolnościami praktycznymi. Wymienione 
cechy osobowe dopełniały wyniesione z domu jed
noznaczne zasady moralne, wraz z poczuciem od
powiedzialności wykraczającej poza wyłącznie oso
biste dążenia i potrzeby, co niewątpliwie było nie
częste wtedy w środowiskadl o podobnym statusie 
materialnym i społecznym. 

Już bowiem w kwietniu 1938 roku wstąpił do 
Młodzieżowego Koła Strzeleckiego w Kolbuszowej, 
gdzie zdobywał szersze doświadczenie społeczne, 
swoją edukację obywatelską i patriotyczną. Tam też 
zapewne rozwijały się jego młodzieńcze zaintere
sowania i aspiracje paramilitarne / atmosfera tego 
czasu była ku temu sprzyjająca/. 

Gdy wybuchła il wojna światowa znalazł się 
on w gronie licznej grupy młodych ludzi w Kolbu
szowej / i fakt ten należy uznać za charakterystycz
ny dla tego regionu I, która powodowana patrioty
zmem i młodzieńczym entuzjazmem nie przyjęła 

biernej, bezsilnej postawy wobec faktu okupacji. 
Warto tu przywołać m.in. takie nazwiska jak: St. 
Karkut, St. Biesiadecki, Fr. Biesiadecki, S. Biesiadec
ki, J. Nowicki„ A. Bryk, S. Walicki, lek. J. Własno
wolski, ks . W. Smoleń, ks. kapl. J. Kurek, E. Wił
dhirt, St. Smyrski i wielu innydl. 

W kwietniu 1942 roku w gronie innydl jeszcze 
osób J. M. Wilk został zaprzysiężony i przyjęty do 
konspiracyjnego oddziału Kolbuszowskiego Obwo
du Armii Krajowej, którym dowodził porucznik T. 
Rożek ps. "Sawa". Od tego czasu uczestniczył w 
wielu akcjach wywiadowczych i bojowych jako je
den z najodważniejszych i zdecydowanych człon
ków grupy dywersyjno-sabotażowej. 

Wyróżnił się aktywną postawą i odwagą w 
takidl m.in. akcjach jak: w przejęciu zrzutu broni 
w Klapówce; ponadto uczestniczył bezpośrednio w 
brawurowej akcji dywersyjnej w centrum miasta; w 
trudnej z punktu widzenia wojskowego akcji zdo
bycia i uwqlnienia młodzieży z obozu pracy "Bau
dienst" w Swierczowie. Wraz z innymi w ielokrot
nie brał udział w przewożeniu i konspiracji uzbro
jenia dla oddziałów AK, m.in. w rozbrojeniu jedno
stki niemieckiej w Bratkowicach i przetransporto
waniu broni do "magazynu" w gajówce u Lenar
tów. W roku 1944 uczestniczył w szeroko zakrojo
nych akcjach bojowych w ramach akcji "Burza", 
wykazując się szczególną odwagą w działaniadl na 
terenie Porąb Kupieńskich. 

W okresie od maja 1943 do czerwca 1944 na 
skutek podejrzeń o działalność w AK wcielony zo
stał przez władze niemiecki~ do przymusowej pra
cy w obozie "Baudienst" -Swierczów. Tam też z 
innymi więźniami skazany był na ciężką pracę przy 
budowie obiektów wojskowych, dróg i karczowa
niu lasów. 

Po wkroczeniu do Kolbuszowej latem 1944 
roku wojsk rosyjskich, podobnie jak wielu jego to
warzyszy broni musiał się rozstać z oddziałem i ko
mendantem kolbuszowskiego Obwodu AK /"Ke
fir" I Józefem Rządzkim-Kordyszewskim ps. "Bo
ryna". Komendant żegnał się ze swoimi przyjaciół
mi słowami, iż ich misja w obecnych warunkadl 
dobiegła końca - "Wy zaś koledzy uchrońcie się 
przed aresztowaniem przez NKWD i UB". Jak się 
później okazało "Brzoza" nie mógł tego uniknąć. 

Po ustaniu działań wojennydl zmuszony był 
zająć się rodzinnym gospodarstwem rolnym, tym 
bardziej, że ojciec jeszcze w lipcu 1943 roku areszto
wany został przez gestapo za działalność pedziem-

#Bo piękno jest po to, by zachwycało .. . " 
- K. i J. Kardysiów, ul. Partyzantów 19 - T. i B. Szafrańców, ul. Jana Pawła II 21 / 13 
- A i J. Mikluszków, ul. Zielona 10 - M. Świerk, ul. Zielona 6/8 
- B. i A. Nycków, ul. Krakowska 42 Na osiedlu Nr 3 wyróżniono: 
- L. i W. Pików, ul. Wojska Polskiego 16 Ogrody: 
- M. i A. Gikułow, ul. Piłsudskiego SO - H. iJ. Fitasów, ul. Rzeszowska 
- B. i J. Pytlaków, ul. Zielona 15 - B. i G. Puziów, ul. Sokołowska 
- E. i B. Rychlickidl, ul. Piłsudskiego 15 - D. i K. Puziów, ul. Sokołowska 
- J. i A. Skórów, ul. Piłsudskiego 83 - B. iJ. Szadkowskich, ul. Kościuszki 
- J. i M. Starców, i Krudysz ul. Obrońców Pokoju - B. i S. Wilków, ul. Sokołowska 

68 - H. i H. Wolaków, ul. Żytnia 
- M. i F. Straubów, ul. Zielona 21 - T. Zieliński, ul. Kolejowa 
- E. i R. Wilków, ul. Armii Krajowej 8 Balkony: 
- J. i W. Zielińskich, ul. Różana 3 - K. Kwolek, ul. Chrobrego 

Balkony, tarasy: - M. i A. Orzedlowie, ul. 11-Listopada 
- S. i J. Białków, ul. Zielona 4 - B. i W. Orzedlowie, ul. 11 - Listopada 
- H. i Z. Chmielowców, ul. Matejki 7 - M. i A. Głodzieniowie, ul. 11-Llstopada 
- M. Furmańskiej, ul. Zielona 6/9 - J. i Z. Suwałowie, ul. 11-Listopada 
- M. i M. Kaźmierczaków, ul. Wolska 28a/ 15 - T. i I. Wiąckowie, ul. Ks. L. Ruczki 
- G. Kosiorowskiej, ul. J. Pawła ll 21 Mamy nadzieję, że w roku przyszłym wyróż-
- M. i S. Krawczyków, ul. Partyzantów Sb/16 nień będzie jeszcze więcej, a nasze miasto p rzemieni 
- M. i K. Lipów, ul. Obr. pokoju 14/4 sięwkwitnącyogród-park. 
- J. Malik, ul. Partyzantów 1 /31 

(-) 

Józef Mieczysław Wilk 
ną I w czasie rewizji znaleziono nielegalne materia
ły I. Po a resztowaniu więziony w Rzeszowie, po
przez obóz w Pustkowie trafił do Buchenwaldu, 
gdzie zginął w roku 1945. 

Dramatyczne okoliczności sprawiły, iż także 
J. M. Wilk niedługo miał cieszyć się "wolnością" i 
spokojem. 15 października 1944 roku został zabra
ny z domu przez funkcjonariuszy NKWD i UB. W 
?St~tni0 dniach października tego roku dla niego 
I wielu mnydl kolbuszowskidl Akowców rozpoczę
ła się tragiczna odyseja. Wiodła ona z wiezienia w 
Kolbuszowej, poprzez brutalne "przesl~dlania", 
śledztwo w Bakończycadl, by ostatecznie dzieląc 
los większej grupy członków podziemia walczące
go z okupantem znaleźć się na terytorium ZSSR. 
Przebył tam gehennę nieludzkidl warunków pracy 
i żyda w lagradl jegolsk, Szebiestowo, Lesiospław 
w okręgu Borowicze. Powródl stamtąd w roku 1946 
z nadszarpniętym zdrowiem, pełen ciężkidl prze
żrć i goryczy, ale nie złamany duchowo i psychicz
rue. 

. Odmawiając pracy w organadl MO, jako czło-
wiek czynu angażuje się w działalność społeczną 
~OSP w. K?lbuszowej. Współuczestniczy w orga
mzowanm Jednostek OSP w szeregu miejscowości 
na terenie Kolbuszowszczyzny i Sokołowa. 

Od 1950 roku do przejścia na rentę inwalidz
ką (na skutek zawalu serca) pracował w Powiato
wej Straży Pożarnej w Kolbuszowej jako starszy 
ogniomistrz pożarnictwa. Był w tym czasie za nie
naganną służbę wielokrotnie odznaczony i hono
rowany na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

. Po roku 1989 wstępuje do odradzającego się 
Związku Kombatantów i organizacji Sybiraków. 
Bierze aktywny udział jako chorąży kolbuszowskiej 
organizacji w wielu lokalnydl, wojewódzkidl i cen
tralnych uroczystościach. Z jakim pietyzmem od
nosił się do swojej roli świadczy fakt, iż sztandar 
swojej organizacji przedlowywal we własnym 
domu jako symbol pamięci i tradycji minionydl lat, 
pamięci którą należy zadlować jako świadectwo 
postawy patriotycznej żyjących i już nieżyjącydl 
przyjaciół, do których ku zaskoczeniu wszystkich 
dołączył w pogodny majowy dzień, 1996 roku. 

Wśród kilkunastu odznaczeń, medali, dyplo
mów. i innych form spóźnionej satysfakcji widnieją 
podpisy gen. Wl. Sikorskiego i L. Wnł~sy. Doczekał 
się m.in. Krzyża Armii Krajowej, Odz!Jaki Pamiąt
kowej A~cji "Burza", legitymacji Swiatowego 
Związku Zołnierzy Armii Krajowej i innych dowo
dów uznania. 

Do końca plutonowy J.M. Wilk pozostawał 
człowiekiem żywotnym, pełen planów działania i 
nadziei bycia wśród bliskich, także wśród przyja
ciół, niegdyś partyzantów akowców, dziś kurczą
cego się grona prawdziwych patriotów i kombatan
tów, którzy dobro ojczyzny często przedkladali nad 
swoje zdrowie a nawet życie. 

Dr KAZMIERZ SZMYD 10 
-Cz . i F. Niezgodów, ul. Budowlanych 4 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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WSPÓLNOT A SAMORZĄDOWA 

KOLBUSZOWA 

Nagrody Burmistrza MIG Kolbuszowa z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: 
Dyrektorzy szkół; 
Julia Czachor, SP Nr 1 
Mirosław Kaczmarczyk, SP Nr 2 
Janina Sito, SP w Domatkowie 
Czesława Urban, SP w Nowej Wsi 
Nauczyciele: 
Michał Przywara, SP nr 1 
Barbara Żeglicka, SP w Widełce 
Krystyna Sochacka, SP Nr 2 
Weronika Sondej, Komunalny Zespół Przed

szkoli w Kolbuszowej. 

Uchwała Nr XXXVl/293/97Hady Miejskiej 
w Kolbuszowej z dnia 29 października 1997r. 

w sprawie ustalenia stawe~ ~odatku od nieru
chomości na rok 1998 oraz zwolni en podatkowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osa
morządzie terytorialnym (jedn. tekst: Dz. U. z 1996 
roku Nr 13 poz. 74 z późn. zrn.), art. 4 ~st. 1 pkt '1?" 
ustawy z dnia 1Ogrudnia1993 rok.u o finansowaniu 
gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 6CJ? z pózn. z~.), art. 1, art. 
2. art. 5 ust. 1 i art. 7 ust z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr poz. 31 z 
póź.zm.). . . 

Rada Miejska w Kolbuszowe1Pos1anaw1a: 
§1 

Ustalić wysokość stawek podatku od nierud10-
rności rocznie: 

1. Od budynków mieszkalnych lub im części -0,25 
zł/m2 

2. Od budynków lub id1 .części.~wiąz.anych z d~ia
łalnością gospodarczą mna ruz rolnicza 1 ub Iesna, 
z wyjątkiem budynków lub im części przydzie
lone na potrzeby bytowe osób zajmu jący<;h loka
le mieszkalne oraz od części budynków mieszkal
nych zajętych na prowadzenie działalności gospo
darczej-9,50 zł/m' 

3. Od budynków lub im części zajętym na prowa
dzenie działalności gospodarcze1 w zakresie obro
tu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,40 
zł/m2 

4. Od pozostałym budynków lub ich części-2,00 
zł/m2 

5. Od budowli - 2 zł/m2 

6. Od gruntów związanych z dział~lnością gi:spo
darcza inna niz. działalność rolnicza lub lesna z 
wyjątkiem ~wiązanym z budynkami mieszkalny
mi - 0,34 zł/m' 

7. Od grw1tów: 
a). będących użytkami rolnymi nie wdic?z~cyrni w 

skład gospodarstw rolnych w rozumieniu prze
pisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 
podatku rolnym (Dz. U. Nr 95, poz. 431, z 1994 
roku Nr 1, poz. 3 i z 1996 roku Nr 91, poz. 409) 
wykorzystywanym na cele r~lnic~~ - 0,01 zł/m' 

b). nad jeziorami, zajętych na zb10rruk1 wodne, re
tencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł/ha 
pow. 

c). pozostałych - 0,02 zł/m'. 
§2 

Należność z tytułu podatku określonego w§ 1 
uiszcza się: 

- w drodze inkasa u sołtysa lub inkasenta, osoby 

fizycznej lub prawnej z którą Zarząd Miasta i 
Gminy zawrze stosowną umowę. 

- w kasie UMiG 
- na radiunek bankowy UMiG. 

§3 
1. Zwalnia się z podatku od nierudiorności, po~o

stające w użytkowaniu Biblioteki Miejs~o-Grnm
nej w Kolbuszowej, Dornu Kultury ~1G w Ko.1-
buszowej, Ochotniczej Straży Pozame1.na terema 
miasta i gminy Kolbuszowa, Fundag1 na ~ecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, Fun~ 
dacji na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Kolbuszowej oraz Zakładów i Jednostek 
Budżetowych Gminy, nierudiomości gruntowe i 
ich części składowe. . . 

2. Zwalnia się od podatków od nieruchomości 
grunty stanowiące mienie wiejskie oraz mienie 
wspólnot gruntowych, ujawnionym w księgam 
wieczystyd1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy 
w Kolbuszowej. 

3. Zwalnia się z podatku od nieruch~rności grun~~ 
oraz ich części składowe stanowiące wlasnosc 
gminy, a nie pozostające w posiadaniu ~ależnym 
osób prawnych, osób fiz.ycz~ych lub 1ednost~~ 
organizacyjnych nie pos1adaiących osobowoso 
prawnej. . •. 

4. Zwalnia się z podatku od nieruchornosc1 ~nty, 
budynki oraz im części oraz budowle poloz?ne 
na terenie gminy Kolbuszo~a, ~będące""'. uzyt
kowaniu wieczystym Przeds1ęb10rs~a Panstwo
wego Polskie Koleje Państwowe 1 poprzez to 
Przedsiębiorstwo użytkowane. 

§4 
Wykonanie uch waty zleca się Zarządowi Mia

sta i Gminy Kolbuszowa. 
§5 

Umwala wmodzi w życie z dniem ogłoszenia i 
obowiazuje od dnia 1stycznia1998 rok. 

Uchwała Nr XXXVl/295/97 Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej z dnia 29 października 1997 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podat
ku od środków transportowych na rok 1998 oraz zwol-
nień podatkowyd1. . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ~art. 40 us.t. 1 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzte terytonal
nym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74. z 
późn. zrn. (art. 1, art. 10 i art. 12 ust..4 ustawy z drua 
12 stycznia 1991 roku o podatkach 1 opłatach lokal
nych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm). 

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: 
§1 

Ustalić wysokość stawek podat~u od jednego 
środka transportu na rok 1998 w kw.ocie; . 

1. Od sarnodiodów ciężarowym, aągruków siodło
wych, o ładowności samochodu lub nacisku na 
siodło ciągnika: 

a). od 2 do 4 ton - 350,00 zł 
b). od 4 do 6 ton - 477,00 zł 
c). od 6 do 8 ton - 564,00 zł 
d). od 8 do 10 ton - 833,00 zł 
e). powyżej10 ton-1.095,00 zł 
2. Ciągniki balastowe - 1,095,00 zł • . 
3. Przyczepy i naczepy o ładownosc1 

a). od 5 do 20 ton - 159,00 zł · 
b). powyżej 20 ton - 278,00 zł 
4. Autobusy 

a). do 15 miejsc- 239,00 zł 
b). od 15 do 30 miejsc - 437,00 zł 
c). powyżej 30 miejsc - 961,00 zł 

§2 
Należność z tytułu podatku określonego w§ 1 

uiszcza się 
- w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa 
- na rachunek bankowy Miasta i Gminy Kolbusza-

wa 
§3 

Zwalnia się z obowiązku płatności przedmio
towego podatku, środki transportowe będące w po
siadaniu: 

- Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
obszarze MiG Kolbuszowa 

- Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa 

buszowa ... 

§4 . " 
Wykonanie udiwały zleca się Zanądowi MiG -. 

Kolbuszowa Ili 
§5 

Uchwała wmodzi w życie z dniem jej ogłosze- • 
nia i obowiązuje od dnia 1stycznia1998 rok. • 

Uchwała Nr XXXVl/301/97Rady Miejskiej -. 
w KolbuszoweJ z dnia 29 października 1997 r. 1111. 

w sprawie zmiany umwa!y.Rady Miejskiej w ~ 
Kolbuszowej Nr XX.V / 204/96 z drua 8 listopada 1996 
roku w sprawie wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na 1997 rok 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art. 4~ ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnorządzte tery
torialnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 
roku z późn. zrn. (art. 1, art. 10, a rt. 12 ust. 4, art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku, o pod~t
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 z pózn. 
zm.) 

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: 
§1 

Zmienić treść paragrafu 2 powołanej umwały, 
nadając mu nowe brzmienie: 

1. Należność z tytułu podatku określonego w para-
grafie 1 uiszcza się.: . . 

- w kasie Urzędu Miasta 1 Gminy, 
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, 
- u irtkasenta 

2. Inkasentem może być osoba prawna lub osoba 
fizyczna z którą Zarząd MiG zawrze stoso:vną 
umowę. Inkasentów z przyjętej wpłaty rozlicza 
się Urząd Miasta Gminy wystawiając stosowne 
pokwitowanie. . . 

3. Wysokość inkasa ustala się na 103 od zebranep 
wpłaconej kwoty. 

§2 
Pozostała treść u di wały Rady Miejskiej w Kol-

buszowej Nr X.XV / 204/96 . 
z dnia 8 listopada 1996 roku w sprawte wyso

kości stawek podatku od środków transportowym na 
1997 rok pozostaje bez zmian. 

§3 
Wykonanie umwaly powierza się Zarządowi 

Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 
§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała Nr XXXVl/292/97Hady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia 29 października 1997 r. 
W sprawie ustalenia opłat za dostarczon~ wod~ 

i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyj
nych miasta eksploatowany~ przez Zakład Wodno-
Kanalizacyjny w Kolbuszowe1. . 

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie terytońalnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z p~źn. zrn.-. 
oraz Rozporządzenia rady M1rustrów z dnia 18 ~
dnia 1996 roku w sprawie urządzeń zaopatrzerua w 
wodę i urządzeń kanalizacyjnym oraz zasad ustale
nia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków (Dz. U. 
Nr 151. z 21 grudnia 1996 roku poz. 716 § 3, ust. 1 
pkt.1). 

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: 
§1 

Zobowiązać dyrektora Zakładu Wodno- K'.illa
lizacyjnego w Kolbuszowej do pobierania od 1 listo
pada 1997 roku opłat za wodę, pobiera~a z Ujęcia 
Wody w Cmolasie i Ujęcia wody .w W1~ełce. oraz 
wprowadzenie ścieków do Ur~~en kanalizacy)nydi 
miasta Kolbuszowa w wysokosa: 
a). za 1 rn3 dostarczonej wody -1,50 zł. 
b). za lrn3wprowadzonychścieków - 0,95zt 

§2 
Opłatę za pobranie wody z wod~ąg~w i wpro

wadzenie ścieków do urządzeń kanalizacYJnych wg. 
cen określonych w § 1 niniejszej uchwały nal~cza i 
pobiera Dyrektor Zakładu Wodno - KanalizaCYJ11ego 
w Kolbuszowej. 

§3 
Wykonanie niniejszej umwały zleca się Dyrek

torowi Zakładu Wodno - Kanalizacynego w Kolbu-
szowej. 

§4 
Traci moc Uchwala Nr XXVIII/229 / 97 Rady 

Miejskiej w Kolbuszowej a dnia 191 u tego 1997 roku. 
§5 

Umwala podlega ogłoszeniu w sposób zwycza- 11 
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~o przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogło-

c szeń rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Kol
buszowa i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1997 

._roku. 
Uchwała nr XXXBl/297/97Rady Miejskiej E w Kolbuszowej z dnia 29.10.1997 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu Ili targowiska przemysłowo-rolnego na placu położo
._ nym w Kolbuszowej przy ul. Zielonej (strona Zacho
lllllii.I dnia), pomiędzy osiedlem domków jednorodzinnych 
f"'lllllll bliźniaczych, a zabudową mieszkaniową wielorodzin-

ną. 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt15, art 40 ust. 1 
i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust 1 oraz 42 ust. 1 i ust. 2 usta
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie teryto
rialnym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74, z późn. 
zm.) w związku z art. 5 dekretu z dnia 2.08.1951 o 
targach i targowiskach (Dz. U. z 1951 r. Nr 41 poz. 
312, zm. Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198). 

Rada Miejska w Kolbuszowef uchwala 
co następuje: 

§1 
1. Ustala się lokalizacje targowiska przemysłowo -

rolnego na placu położonym w Kolbuszowej przy 
ul. Zielonej (strona zachodnia), pomiędzy osie
dlem domków jednorodzinnych bliźniaczych, a 
zabudową mieszkaniową wielorodzinną. 

2. Szczegółową lokalizację targowiska określa za
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 
1. Ustala się regulamin targowiska zlokalizowane

go na podst.§ 1 pkt. 1 niniejszej uchwały. 
2. Regulamin targowiska określony w§ 2 pkt. 1 sta

nowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie 
Kolbuszowa tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogło
szeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej oraz 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

Regulamin targowiska 
1. Targowisko przemysłowo - rolne w Kolbuszowej 

przy ul. Zielonej prowadzone jest przez gminę 
Kolbuszowa. 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska spra
wuje Zarząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej po
przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Gospo
darki Przestrzennej. 

3. Targowisko czynne jest w każdy wtorek oraz so
botę od świtu do godz. 1400• 

4. Plac Targowy przeznaczony jest do prowadzenia 
działalności handlowej na wyznaczonych stano
wiskach, bezpośrednio z samochodów, przyczep 
oraz wozów konnych. 

5. Za prowadzenie handlu pobierana jest opłata tar
gowa wg. stawek określonych przez Radę Miej
ską. 

6. Opłatę Targową pobiera upoważniony przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa inkasent, 
który zobowiązany jest do wydawania pokwito
wań stwierdzających wysokość uiszczanej opła
ty. 

7. Inkasent targowiska wyznacza stoiska handlowe. 
8. Wszystkie osoby prowadzące działalność handlo
wą na targowisku zobowiązane są do: 

- podporządkowania się poleceniom inkasenta do
tyczących lokalizacji poszczególnych stanowisk 
handlowyd1, 

- zachowania do kontroli pokwitowań uiszczenia 
opłaty targowej, 

- zachowania czystości, ładu i porządku na targo
wisku, 

- bezwzględnego przestrzegania przepisów sani
tarnych obowiązujących w handlu artykułami 
spożywczymi, 

- używania legalizowanych jednostek miary, wag 
i odważników. 

9. Na targowisku nie wolno prowadzić sprzedaży: 
- mleka nie pasteryzowanego, 
- dziczyzny, 
- środków leczniczych, 
- broni, amunicji oraz artykułów pirotechnicznych 

i wybuchowych, 

Niw iska R anitow S t a r y 

- artykułów którymi handel jest zabroniony p rze
pisami szczegółowymi. 

10 Na targowisku obowiązuje zakaz sprzedaży i 
s_pożywania napojów alkoholowych z piwem 
łącznie. 

11. Kiosk, stragan. stoisko winny posiadać oznacze
nie: imię, nazwisko i adres firmy prowadzącej 
działalność handlową. 
Uchwała XXXVl/303/97Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia 29 października 1997 r. 
w sprawie us talenia stawek podatku od po

siadania psów na 1998 rok. 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 

1, art 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 
późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt "g ustawy z dnia 10 gru
dnia 1993 roku o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129 
poz. 600 z późn. zm.), art. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo
kalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późń. zm.). 

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: 
§ 1 

Ustalić stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości 8,00 zl od każdego psa podlegającego opo
datkowaniu na 1998 rok. 

§2 
Ustalić wysokość prowizji za inkaso z tytułu 

pobrania podatku, z tytułu posiadania psów na 10-3 
od zebranej kwoty. 

§3 
1. Podatek określony w§ 1 jest płatny w dwóch ra

tach, w ternlinach do 15 maja i do 15 listopada. 
2. Posiadanie psa przez okres krótszy niż 6 miesie

cy powoduje zmniejszenie stawki podatku okre
ślonego w§ 1 o 503. 

3. Należność z tytułu podatku, określonego w§ 1 
uiszcza się: 

- w drodze inkasa u sołtysa lub inkasenta, osoby 
fizycz nej lub p rawnej z którą Zarząd Miasta i 
Gminy zawrze stosowną umowę 

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy. 

§4 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Mia

sta i Gminy w Kolbuszowej. 
§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 1998 roku. 

Uchwała XXXVl/298/97Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej z dnia 29.10.97 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu 
targowiska przemysłowego na placu położonym w 
Kolbuszowej przy ul. Sportowej i Wolskiej. 

Na podstawie art. 18. ust. 2pkt15, art. 40 ust. 
1 i ust. 2 art. 41ust.1 oraz art. 42 ust. i ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorial
nym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) 
w związku z art. 5 dekretu z dnia 2.08.1951 r., o tar
gach i targowiskach (Dz. U. z 1951 r., Nr 41 poz. 312, 
zm. Dz. U. z 1990 roku, Nr 34 poz. 198). 

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala 
co następuje: 

§1 
1. Ustala się lokalizacje targowiska przemysłowe

go na placu położonym w Kolbuszowej przy ul. 
Sportowej i Wolskiej. 

2. Szczegółową lokalizację targowiska określa za
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 
1. Ustala się regulamin targowiska zlokalizowane

go na podst.&. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały. 
2. Regulamin targowiska określony w&. 2 pkt. 1 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§3 

Wykonanie uchwały pov.rierza się Zarządowi 
Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie 
Kolbuszowa, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogło
szeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolbuszowej oraz 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

Regulamin targowiska 
1. Targowisko przemysłowe w Kolbuszowej przy 

ul. Sportowej i Wolskiej prowadzone jest p rzez 
Gminę Kolbuszowa. 
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2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska spra

wuje Zarząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej po
przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Gospo
darki Przestrzennej. 

3. Targowisko czynne jest w każdy wtorek od świ
tu do godz. 1430

• 

4. Plac targowy przeznaczony jest do prowadzenia 
działalności handlowej na wyznaczonych stano
wiskach, bezpośrednio z samochodów, przyczep 
oraz wozów konnych. 

5. Za prowadzenie handlu pobierana jest oplata tar
gowa wg stawek określonych przez Radę Miej
ską. 

6. Opłatę targową pobiera upoważniony przez Bur
mistrza MiG Kolbuszowa inkasent, który zobo
wiązany jest do wydawania pokwitowań stwier
dzających wysokość uiszczanej opłaty. 

7. Inkasent targowiska wyznacza stoiska handlowe. 
8. Wszystkie osoby prowadzące dzialalność handlo-. 
wą na targowisku zobowiązane sa do: 

- podporządkowania się poleceniom inkasenta do
tyczącym lokalizacji poszczególnych stanowisk 
handlowych, 

- zachowania do kontroli pokwitowań opłaty tar
gowej 

- zachowania czystości, ładu i porządku na targo
wisku, 

- bezwzględnego przestrzegania przepisów sani
tarnych obowiązujących w handlu artykułami 
spożywczymi, 

- używania legalizowanych jednostek miary, wag 
i odważników. 

9. Na targowisku nie wolno prowadzić sprzedaży: 
- mleka nie pasteryzowanego 
- dziczyzny 
- środków leczniczych 
- broni, amunicji oraz artykulów pirotechnicznych 

i wybuchowych 
- artykulów którymi handel jest zabroniony prze

pisami szczegółowymi. 
10. Na targowisku obowiązuje zakaz sprzedaży i 

spożywania napojów alkoholowych z piwem 
włącznie. 

11. Kiosk, stragan, stoisko winny posiadać oznacze
nie: imię, nazwisko i adres firmy prowadzącej 
działalność handlową. 

Ogłoszenie 
Urząd Miasta i Gminy Kolbuszowa 

zawiadamia, ze w dniu l sierpnia 1997r., została po 
raz kolejny znowelizowana ustawa z dnia 26.10.1992 
r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 roku z 
późn. zm.). Nowelizacja ta zostala zamieszczona w 
Dzienniku Ustaw Nr 113 poz. 732 z 1997 roku i 
obowiązuje od dnia 10 października 1997 r. 

Na podstawie artykułu 2 cytowanej ustawy 
podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych obowiązany jest w 
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 
dnia 10 listopada 1997 r. wnieść opłatę (za zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych) za rok 1997 roku 
pomniejszoną o wysokość opłaty skarbowej pobranej 
przy wydaniu zezwolenia. należność płatna jest w 
Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

Następna oplata roczna wraz z pisemnym 
oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku poprzednim tj. 1997 roku winna 
być uiszczona w Kasie UMiG w Kolbuszowej w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31stycznia1998 
roku. 

Nieuiszczenie opłaty za rok 1997 spowoduje 
wygaśniecie zezwolenia. 

W stosunku do p rzedmiotów u których 
zezwolenie wygasło, a nie wniosą opłaty w 
powyższym terminie - dochodzenie jej będzie 
egzekwowane na drodze sądowej. 

Takie same konsekwencje poniosą podmioty w 
przypadku niedokonania opłaty rocznej za rok 1998. 

Informuję ponadto, ze wyjaśnienia dotyczące 
powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Kolbuszowej pokój Nr 24, Il piętro 
w godzinach pracy Urzędu. 
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NIWISKA 

Turniei Piłki nożnei 
o puchar wójta 

15 czerwca amatorskie drużyny piłki 
nożnej z prawie każdej wioski, wystartowały 
do turnieju o "Puchar Wójta gminy Niwiska". 

Rozgrywki prowadzone w grupach, każ
dy z każdym. 

W meczu finałowym spotkały się druży
ny z Trześni i Siedlanki. 

Wygrała drużyna z Trześni i ona zdoby
ła Puchar oraz I nagrodę: komplet koszulek 
sportowych i trzy piłki. Zdobywcy pozosta
łych miejsc oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali korkotrampki i piłki. Wymyślona 
przez pasjonatów sportu impreza będzie kon
tynuowana co roku. Wśród osób, którzy szcze
gólnie dużo czasu poświecili tej imprezie na
leży wymienić: Bronisława Kuca, Stanisława 
Saja i Bogdana Albina. 

Naprzeciw sportowcom -
amatorom 

Samorząd nie szczędzi pieniędzy na 
gminny sport. Nie są to oczywiście kwoty ade
kwatne do potrzeb, ale pozwalają realizować 
spontaniczne akcje sportowe jak turnieje, roz-

Kolbuszowa N iw i ska Rani tow · Stary Dzikowiec -

grywki i utrzymywać drużyny piłkarskie: Za to od wojewody, gmina otrzymała • 
Strażak Niwiska (liga okręgowa), drużyny z nagrodę w wysokości 300 mln st. zł.Są duże .._. 
Siedlanki i Przyłęka (B-klasa) i II drużynę Ni- szanse otrzymania również dotacji w wyso- 1"'111 
wisk (C-klasa). Dotowany jest sprzęt, dowóz kości 2,5 mld st. zł., z Kredytu Kultury Fizycz- -.

111 na mecze, modernizacja i budowa stadionów. nej na budowana przy szkole sale gimnastycz-
Marzeniem jest aby w każdej wiosce był w ną. „ 
dobrym stanie stadion i kryty obiekt sporto- • 

wy(np.salagimnastyczna). Pomoc rolnikom = 
uNaszagmina niejest!J'!ga- ~ 

~ tą gminą. Dochody sąmi?J 'mal-
" n_e. Ale jeżeli wszyscY,, c 
tćowqć z myślą o ao~" 
r środowisk, to są duż 
' tak-wydajemisię-:je ... ,' i:·ł 
· nie Niwiska. Nie ma skłó}eniil, 
widzę dużą jedność,' takźe ·w 
radzie i być może dlatego mo
żemy być zadowoleni z tego, co 

: zrobiliśmy i co jeszcze zostanie 
: wykonane - bo plany samorząd 

ma ambitne „. 
PIOTR SKIBA 

wójt gmin ' :;~J 

środki z zewnątrz 
Właściwie każda gmina chcąc realizo

wać niezbędne inwestycje musi pozyskiwać 
środki z zewnątrz. Im samorząd (a właściwie 
burmistrz bądi wójt) operatywniejszy tym 
środków z zewnątrz więcej. Jak mówi wójt 
Niwisk, Piotr Skiba, w tym roku gmina z ze
wnątrz uzyska około 5 mld st. zł., w tym: 3,5 
mld - Kurator Oświaty (na szkołę), 500 mln 
st. zł., z Agencji Restrukturyzacji, pozostałe 
pieniądze z innych agend. Warto wspomnieć, 
że w gminie Niwiska była druga co do wiel
kości w województwie frekwencja w wybo
rach delegatów do Rzeszowskiej Izby Rolni
czej. 

Prawie 10 lat nie było w gminie wymia
ny ziemniaków, w tym roku przeprowadzo
no wymianę. Wymieniono 53 tony, właściwie 
każdy kto chciał z niej skorzystać - skorzystał. 
Również na wiosnę wymieniono zboże. Do 
każdego kwintala zakupionego przez indywi
dualnych rolników gmina dopłaciła znacząca 
kwotę. Stale gotuje się inseminację (10 zł do 
sztuki). 

(-) 

Piotr Skiba, wójt gminy Niwiska 

80 groszy 
za 1m3 

Szkoła na miarę marzenia ... Wody pitnej z centralnych ujęć w gmi
nie Niwiska nie zabraknie. Są dwa ujęcia głę
binowe (Przyłęk i Niwiska) połączone w je
den system. Ich wydajność to ponad 1000 m3 

na dobę. 

NOWI) budynek szkolny w Niwiskach 

Nowy budynek szkolny w Niwiskach na pewno 
zostanieoddanydzieciom 1września1998roku. Wraz 
z nim realizowana jest piękna sala gimnastyczna. Pra
ce weszły w ostatnią fazę. Są prowadzone bardzo 
starannie i niezwykle czysto. Białkowane aktualnie 
klasy są bardzo obszerne, (każda ma znacznych roz
miarów zaplecze), przestronne korytarze. Wokół 
szkoły rozległy teren, który odpowiednio zagospo
darowany sprawi, że niwiski kompleks szkolny może 
okazać się modelowym rozwiązaniem dla podobnej 
wielkości środowisk. Warto również podkreślić, że 
ta inwestycja warta dzisiaj ponad 30 miliardów st. zł 
pochłonęła dotąd z budżetu gminy i kuratora oświaty 
około 12 miliardów. Wszystkie prace wykonywane 
są przez tutejszych mieszkańców albo społecznie albo 
w ramach (dotowanych) prac publicznych i inwesty-

cyjnych. (-) 

A zużycie bardzo małe: np. 100-180 m3/ 

24h (Przyłęk) i około 200 m3 /24 h w Niwi
skach. Do pozyskiwania i rozprowadzenia 
wody, samorząd dopłaca b. mało, a cena za 
1 m3 (dla odbiorców indywidualnych) wynosi 
80 groszy. 

Trwają prace, które sprawią, ze w 1988 
roku każda wioska będzie mieć wodociąg. A 
zamierzona w nieodległym czasie moderniza
cja ujęć (wymiana starych silników i pomp) 
uczyni wydobycie wody bardziej ekonomicz-
ne. 

(-) 13 
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c Czy te niedogodności warte są 37 złotych? 
._ Wywiad z dyrektorem BOK w Kolbuszowej - Markiem Ulatowskim E Panie Dyrektorze, niedawno oglą- finansowym i wypływa tam, gdzie jest na Ili daliśmy w telewizji kolejki pod kasami niego zapotrzebowanie. Mówiąc wprost, 
._ NBP. Co się stało? pojawia się tam, gdzie może generować do
._. OO NBP zaproponował społeczeństwu Io- chody. A drogi kredyt to nieopłacalność inf"lllll katy terminowe 6 i 9 miesięczne nieco wy- westycji i rozwoju ze wszelkimi tego kon-

żej oprocentowane niż czyniły to dotąd inne sekwencjami np. bezrobocie. 
banki. Oferta wywołała zainteresowanie, Czy wasza oferta, BDK, jest mniej 
które w dużym stopniu zaskoczyło NBP. korzystna? 
Ograniczona ilość rozmieszczonych wyłącz- OO Zestawiając tylko cyfry niewątpliwie 
nie w miastach wojewódzkich oddziałów tak, bo przecież 19 to mniej niż 21,5. Ale po 
NBP, w dodatku nieprzystosowana do ob- staranniejszej analizie te korzyści w sposób 
sługi klientów indywidua!I\}'ch, z dużym zasadniczy topnieją. Typowa lokata 3.000 zł, 
trudem podołała temu zadaniu. Stąd kolej- daje po pół roku w NBP odsetki w wysoko
ki, konieczność nieraz kilkakrotnych przy- ści 322, 50 zł., w BDK 285, OO zł - różnica 
jazdów, wpłaty tylko gotówką łączące się z wynosi 37,50 zł. 
ryzykiem okradania, rozboju itp. By lokatę założyć i potem zlikwidować 

Co spowodowało tę decyzję banku (bo lokaty nie będą przedłużone) trzeba co 
centralnego? najmniej dwukrotnie odbyć podróż z gotów-
00 Każdy ma swoje zadania do wypełnie- ką do NBP w Rzeszowie (koszty dojazdu i 
nia. NBP konsekwentnie realizuje politykę ryzyko). Pozostawienie lokaty w NBP po ter
trudnego pieniądza, ochrony złotówki i minie powoduje każdego dnia stratę w wy
zdławienia inflacji. Stąd kroki zmierzające sokości 1,80 zł, a podjąć pieniądze będzie 
do lepszego opłacenia oszczędności i utru- równie trudno, jak wpłacić. W wypadku ko
dnienia, poprzez cenę, dostępu do kredytu nieczności zerwania lokaty bez względu na 
przeznaczonego na zakupy towarów kon- okres przechowywania, nie przysługuje 
sumpcyjnych. Takie są cele makro i ich siu- żadne oprocentowanie. Czy te wszystkie 
szności nie da się niczego zarzucić. Jednak niedogodności warte są 37 złotych? Klient 
pieniądz jest jeden, krąży w całym systemie musi ocenić to sam. BOK w Kolbuszowej 

Dziewczęta kopią 
w UKS-ach 

Na głównej płycie kolbuszowskiego stadio
nu 18 września rozegrany został Turniej Piłki 
Nożnej "Szóstek" Dziewcząt, w którym 
startowały Uczniowskie Kluby Sportowe. Z 
czterech zarejestrowanych UKS-ów z gminy 
Kolbuszowa grały trzy - Kolbusz Nowa Wieś, 
Dwójka Kolbuszowa i Sokół Kolbuszowa Dolna. 

W turnieju grafa także Iskierka Baranów 
Sandomierski, która jest aktualnym mistrzem 
województwa tarnobrzeskiego i vicemistrzem 
makroregionu "Wschód". Ona też była fawory
tem turnieju, jednak w ostatnim meczu uległa 
drużynie Kolbusza. Dziewczęta z Nowej Wsi 
zagrały bardzo dobrze i w całym turnieju nie 
straciły nawet bramki. Po raz pierwszy na boisku 
piłkarskim wystąpiły dziewczęta z kolbuszow
skiej Dwójki. 

Wyniki: 
Kolbusz Nowa Wieś- Dwójka Kolb. 5:0 
Iskierka Baran. Sand. - Sokół Kolb. Din. 5:0 
Kolbusz Nowa Wieś - Sokół Kolb. Din. 3:0 
Iskierka Baran. Sand. - Dwójka Kolbusz. 2:1 
Dwójka Kolbuszowa - Sokół Kolb. Din. 1 :O 
Kolbusz Nowa Wieś - Iskierka Baranów 1 :O 

Tabela końcowa turnieju: 
1. UKS Kolbusz Nowa Wieś 9 9-0 
2. UKS Iskierka Baranów Sand.6 7-2 
3. UKS Dwójka Kolbuszowa 3 2-7 
4. UKS Sokół Kolbuszowa Dolna O 0-9 

Za zwycięstwo w turnieju dziewczęta z 
Nowej Wsi otrzymały puchar i dyplom, zaś 
pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy. 

UKS Kolbusz Nowa Wieś: Ewelina Sera
fin, Alina Jamróz, Grażyna Schab, Ewelina 
Rozmus, Katarzyna Urban, Izabela Kamińska, 
Edyta Klubek, Ewelina Kasza, Renata Kosiorow
ska i Edyta Noga. Opiekun: Bogdan Blat. 

UKS Dwójka Kolbuszowa: Katarzyna 
Płaza, Magdalena Darłak, Iwona Wachnicka, 
Anna Gniewek, Kamila Romaniuk, Maria Wik
tor, Monika Wasyłeczko, Paulina Płaza, Ewa 
Data, Monika Pelc, Magdalena Chmielowiec, 
Aleksandra Płudowska, Małgorzata Saj, Natalia 
Brzoza, Elżbieta Trębińska, Marta Wojda, Iwona 
Gul, Jadwiga Książek i Karolina Książek. 
Opiekun: Michał Franczyk. 

Organizatorem turnieju były UKS-y z 
Nowej Wsi i Kolbuszowej Dolnej. Turniej sponso
rowali dyrektorzy Szkól Podstawowych w 
Nowej Wsi i Kolbuszowej Dolnej (puchar, napo
je i pączki) oraz Fundacja na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu (transport, boisko, dyplomy). 

proponuje w swoich 3 a niedługo 4 punk
tach obsługi klienta w mieście otwieranie 
lokat przez 6 dni w formie gotówkowej bądź 
bezgotówkowej, zachowanie części opro
centowanfa w wypadku zerwania lokaty, 
tani kredyt bądź pożyczkę pod zabezpiecze
nie lokatą bez żyrantów a ponad to odna
wianie lokaty automatycznie po upływie ter
minu. 

Czy są przypadki, że klienci likwi
dują u Was depozyty i przenoszą do 
NBP? 
OO Okazuje się, że nasi klienci potrafią 
bardzo rozważnie gospodarować swoimi 
zasobami. Nie odnotowaliśmy istotnego od
pływu lokat, aczkowiek obserwowane przy
rosty nas nie zadawalają. Myślę, że sytua
cja się ustabilizuje, gdy opadną emocje wy
wołane agresywną reklamą. Poza tym po
woli do społeczeństwa przebija się świado
mość, że bankowa lokata w tutejszym od
dziale dokonana przez ojca pozwala sfinan
sować w kredycie działalność gospodarczą 
syna oraz kupić na raty telewizor przez 
dziadka. Nie wszystkie kolbuszowskie pie
niądze muszą trafiać do Warszawy, wystar
czy, że trafią tam podatki. 

Dziękuję za rozmowę. 

Z. LENART 

"UKS Dwójka Kolbuszowa" 

"UKS Kolbusz Nowa Wieś" 

Skład drużyn: 
"UKS Iskierka Baranów Sandomierski" "UKS Sokół Kolbuszowa Dolna" 14.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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. - 3. SP Wólka Niedźwiedzka Mecz o III miejsce; Ili 
Piłka ręczna 

KOLBUSZOWA. Na boisku kolbuszowskiej 
'1edynki" rozegrane zostały Gminne Igrzyska Mło
dzieży Szkolnej w piłce ręcznej. 

W turnieju dziewcząt, rozegranym 17 września 
, startowały trzy drużyny. 

Wyniki: 
SP Kolbuszowa Górna -SP Werynia 5:4 
SP 1 Kolbuszowa -SP Kolbuszowa Gm 10:4 
SP 1 Kolbuszowa -SP Werynia 13:3 

Tabela końcowa turnieju: 
1. SP 1 Kolbuszowa 4 23-7 
2. SP Kolbuszowa Górna 2 9-14 
3.SPWerynia o• 7-18 

Piłkarki "Jedynki" grały w składzie: Ewelina 
Kurdziel, Beata Wilk, Magdalena Borowiec, Justyna 
Mucha, Teresa Widuchowska, Ewa Rudny, Olga Mi
kołajczyk, Katarzyna Zawisza, Kinga Rząsa, Anna 
Szadkowska, Iwona Kwietniewska, Nadia Rokosz, 
Agnieszka Bieleń i Magdalena Snopkowska. 

Turniej chłopców rozegrany został 24 września. 
Startowały w nim tylko dwie drużyny, które roze
grały jeden mecz między sobą. Młodzi handbaliści 
'1edynki" zdecydowanie pokonali swoich kolegów z 
Kolbuszowej Górnej 19:4. 

Skład drużyny chłopców z SP 1 Kolbuszowa: 
Marcin Grabiec, Wojciech Szydło, Rafał Magda, Mi
kołaj Popielarz, Paweł Kiwak, Rafał Kotula, Paweł 

Tokarz, Jakub Wróbel, Łukasz Puzio, Michał Tokarz, 
Łukasz Cetnarski, Marcin Wilk, Marcin Plis, Krzy
sztof Wachnicki, Michał Halibart i Tomasz Kopeć. 

Do zawodów rejonowych awansowały druży
ny dziewcząt i chłopców SP 1 Kolbuszowa. 

Lekkoatletyka 
KOLBUSZOWA. Indywidualne biegi przełajo

we w ramach GIMS rozegrane zostały 22 września 
na stadionie Kolbuszowianki. W zawodach startowało 
72 uczestników ze szkół podstawowych z Przedbo
rza, Bukowca, Weryni, Zarębek, Widełki oraz SP 1 i 
SP 2 z Kolbuszowej. 

Kolejność czołowej dziesiątki: 
Dziewczęta - dystans 1500 m 

1. Agnieszka Stypa Przedbórz 
2. Joanna Mazur Bukowiec 
3. Alicja Niedzielska SP 2 Kolb. 
4. Barbara Sukiennik Werynia 
5. Dominika Wilk Werynia 
6. Anna Zielińska Werynia 
7. Anna Feret Przedbórz 
8. Małgorzata Wit SP 2 Kolbuszowa 
9. Iwona Pytlak Werynia 
10. Agnieszka Kus Widełka 

Chłopcy- dystans 2000 m 
1. Paweł Tokarz SPl Kolbuszowa 
2. Tomasz Dra us Werynia 
3. Daniel Reguła Widełka 
4. Łukasz Orzech Przedbórz 
S. Stanisław Pastuła SP 1 Kolbuszowa 
6. Damian Serafin SP 1 Kolbuszowa 
7. Wojciech Książek SP 2 Kolbuszowa 
8. Marcin Grabiec SPl Kolbuszowa 
9. Łukasz Poborca Zarębki 
10. Rafał Bujak Werynia 

Do zawodów wojewódzkich awansowało po 5 
najlepszych zawodników i zawodniczek 

KOLBUSZOWA. GIMS w sztafetowych bie
gach przełajowych rozegrane zostały 1 października 
na stadionie Kolbuszowianki. Startowało pięć drużyn. 

W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna SP 
2 Kolbuszowa, która wyprzedziła SP Kolbuszowa 
Górna i SP Widełka. 

Wśród chłopców startowały tylko dwie druży
ny. I miejsce zajęła SP Kolbuszowa Górna, która wy
przedziła SP Widełka 

Do zawodów rejonowych awansowały dziew
częta z kolbuszowskiej "Dwójki" i chłopcy z Kolbu
szowej Górnej. 

4.SPKamień-KrzywaWieś SPSiedlanka-SPHucisko 2:1 :I 
Chłopcy: Mecz o I miejsce; 

1. SP Kamień - Krzywa Wieś SP Niwiska -SP Przyłęk 0:0 rz. karne 8:7 
2. SP Wólka Niedźwiedzka Do zawodów rejonowych awans uzyskała dru- -.„ 
3. SP Ostrowy Tuszowskie żyna SP Niwiska. 
4.SPKopcie 
5. SP Kolbuszowa Górna 

Do zawodów wojewódzkich awans uzyskały 
dziewczęta ze Starego Dzikowca i chłopcy z Kamie
nia - Krzywej Wsi. 

Piłka notna 
TRZEŚŃ. Na stadionie KS Strażak Niwiska 24 

·września rozegrane zostały GIMS w piłce nożnej. W 
turnieju startowały, co jest warte szczególnego pod
kreślenia wszystkie szkoły podstawo we z gminy Ni
wiska. Turniej rozegrany został w dwóch grupach. 

Wyniki: 
Grupa I 

SP Przyłęk - SP Hucisko 
SP Trześń- SP Hucina 
SP Przyłęk SP Trześń 
SP Hucisko -SP Hucina 
SP Przyłęk -SP Hucina 
SP Hucisko -SP Trześń 

Tabela grupy! 
1. Przyłęk 
2.Hucisko 
3. Trześń 
4. Hucisko 

Grupa II 
SP Niwiska -SP Siedlanka 
SP Niwiska - SP Kosowy 
SP Siedlanka - SP Kosowy 

9 
6 
3 
o 

3:0 
1:0 

10:0 
5:0 
8:1 
2:0 

21-1 
7-3 

1-12 
1-24 

3:0 
12:0 
6:0 

Wielski ping pong 
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", działa

jący przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. K. Baczyń
skiego w Kolbuszowej, był organizatorem gminnego 
turnieju tenisa stołowego do lat 17. Turniej rozgry
wany był w ramach lII Edycji Współzawodnictwa 
Gmin Wiajskich w Sporcie Młodzieżowym. 

W zawodach rozegranych 7 października star
towało 21 u,czestników -6 dziewcząt i 15 chłopców, z 
Bukowca, Swierczowa, Kolbuszowej Dolnej, Kolbu
szowej Górnej, Domatkowa i Huty Przedborskiej. 

Czołowe lokaty zajęli: 
Dziewczęta: 

1. Magdalena Dubicka 
2.Justyna Oeśla 
3. Anna Trojan 
4. Iwona Brożyna 
Chłopcy: 

Kolb. Dolna 
Kolb.Górna 
Bukowiec 
Kolb.Górna 

1. Marek Mycek Huta Przedborska 
2. Tomasz Dubicki Kolb. Dolna 
3. Marek Kret Kolb. Górna 
4. Łukasz Wojda Bukowiec 

Zdobywcy trzech czołowych miejsc otrzymali 
dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, które ufun
dował Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

Pamiątkowe zdjęcie medalistów turnieju. Od lewej stoją; Michał Franczyk - organizator turnieju, 
Marek Mycek, Tomasz Dubicki, Marek Kret, Magdalena Dubicka, Anna Trojan i Justyna Cie
śla". 

Puchar dla nauczycieli 
SP 2 Kolbuszowa 

Zarządy Oddziałów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Starym Dzikowcu i Kolbuszowej oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowcu -
Zygmunt Skowroński, byli organi7..atorami Turnieju 
Piłki Nożnej Nauczycieli i Pracowników Oświaty 
"Szóstek" o "Memoriał im. Bogusława Adamowicza". 

Starszym kibicom piłki nożnej w Kolbuszowej 
znana jest postać Bogusława Adamowicza. Prowadził 
on dwukrotnie piłkarzy Kolbuszowianki. Po raz 
pierwszy w sezonie 1985 I 86 wywalczył wraz z dru
żyną awans do klasy A i zapoczątkował marsz w górę 
kolbuszowskiego piłkarstwa. Po rocznej przerwie 
prowadził kolbuszowskich piłkarzy ponownie w se-

ku swojego życia. Był także trenerem m.in. Ceramika 
Przybyszówka i Korony Załęże. 

W turnieju startowały trzy drużyny nauczycieli, 
które na boisku Zrywu Dzikowiec grały systemem 
"każdy z każdym". 

Wyniki: 
ZNP St. Dzikowiec - Naucz. SP 2 Kolb. 2: 10 
ZNP Stary Dikowiec - ZNP Niwiska 6:8 
Nauczyciele SP 2 Kolb. - ZNP Niwiska 6:3 

Tabela końcowa turnieju: 
1. Nauczyciele SP 2 Kolbuszowa 6 16-5 
2.ZNPZNPNiwiska 3 11-12 
3. ZNP Stary Dzikowiec O 8-18 

Piękny Puchar, ufundowany przez Romana Pła
zę, wywalczyli więc nauczyciele kolbuszowskiej 
"Dwójki". 

Składy drużyn: 

Nauczyciele SP 2 Kolbuszowa: Andrzej Cza
chor - Michał Franczyk. Mirosław Kaczmarczyk, Ry-

KOLBUSZOWA. Również na stadionie Kolbu- zonie 1987 /88 i był o krok od wywalczenia kolejnego 
szowianki rozegrane zostały 10 października rejono- awansu, tym razem do klasy międzyokręgowej-dzi
we IMS w sztafetowych biegach przełajowych. Star- siejsza IV liga. W latach mlodzieńczych był czołowym 
towalo 9 drużyn. piłkarzem Stali Rzeszów, której prezesował u schyl-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- 15 



Cmolas 

Roman Płaza wręcza puchar kapitanowi drużyny Nauczycieli SP. 2 
Kolbuszowa -Mirosławowi Kaczmarczykowi. 

N~11czyciele SP 2 K~lbuszowa . Stoją od lewej; Kazimierz Gomułka, 
Michał Franczyk, Mirosław Kaczmarczyk, Andrzej Czachor i Stani
sław Gorecki.Kleczą od lewej: Jerzy Sitko, Jacek Kuras, Maciej Cicho1i, 
Grzegorz Gębarowski i Ryszard Haptaś. 

Futboliści ZNP Niwiska . Od lewej: Bogusław Kuna, Andrzej Świątek, 
Tomasz Zygmunt, Jacek Kret, Grzegorz Cieśla. 

Dr~żyn~ ZNP Stary Dzikowiec. Od lewej: Jan Trześn iowski, Piotr 
B111ak, Piotr Panek, Mirosław Drżał, Bogdan Romaniuk, Bogusław Cie
śla i Bogdan Jagielski. 

szard Haptaś (strzelił 3 bramki), Maciej Cichoń (6), 
Grzegorz Gębarowski (4), Jerzy Sitko i Jacek Kuras 
(3). Trenerzy Kazimierz Gomułka i Stanisław Gorec
ki. 

ZNP N iwiska: Andr~ej Czachor, Jan Paśko -
Tomasz Zygmunt, Andrzej Swiątek (1). Jacek Kret (4), 
Grzegorz Cieśla (5) i Bogdan Kuna (1). 

ZNP Stary Dzikowiec: Bogdan Jagielski (1), 
Mariusz Bogacz - Piotr Bujak, Bogusław Cieśla (4), 
Bogdan Romaniuk (3), Jan Trześniowski, Piotr Panek 
i Mirosław Drżał. (Fot. na następnej stronie) 

Turniej sędziował Antoni Zygmunt. 
Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się 

przy ognisku, gdzie degustując piwo i jedząc pieczo
ną kiełbasę, dzielili się wrażeniami z turnieju i uma
wiali są na rewanż, tym razem na hali. 

Liga tenisa stołowego 
UKS "Dwójka" przy ZP Nr 2 w kolbuszowej 

organizuje ligę indywidualną w tenisie stołowym, 
w której startować mogą kobiety i mężczyźni od 
18 roku życia. Liga rozgrywana będzie raz w mie
siącu. I Turniej rozegrany zostanie 25 listopada 
(wtorek) o godz. 1530 w SP Nr 2. 

Wpisowe wynosi 1 zł. Szczegółowych in
formacji udziela Michał Franczyk - tel. do pracy 
2271930. 

Obowiązuje obuwie zmienne. Chętnych za
praszamy do udziału w turnieju. 

Tekst i zdjęcia 
MICHAŁ FRANCZYK 

16 -

MIĘDZY MAGIĄ A MEDYCYNĄ ... 
Horoskop kolorów 

Camille Flammarion 
.Granat 11-20 maja Prawie wszyscy uro

dzem w tym okresie odznaczają się inteligen
cją, ambicją i pracowitością. Nieomal od dzie
ciństwa snują wielkie plany na przyszłość i 
wiele też czynią aby je zrealizować. Większość 
z nich udaje się to, bodaj w pewnej mierze. 
Wśród granatowych nie brakuje ludzi przewyż
szających swoich rodziców pozycją materialną 
czy społeczną. Dobra doczesne, acz nie lekce
ważone mają dla nich znaczenie drugorzędne. 
Naprawdę ważne są dla nich: wiedza i władza 
(rozumiana bardziej w duchowym niż w 
potocznym znaczeniu tego słowa). Granaty 
marzą nieraz o sprawowaniu w swoim 
otoczeniu rządów umyslów i dusz, lubią nau
czać i pouczać. Pragną aby liczono się z ich zda
niem. Ale także trzeba przyznać, że inteligen
cja tych ludzi służy dobrze zarówno im jak i oto
czeniu. Dlatego też warto wysłuchać co mają do 
powiedzenia w jakiejś sprawie, a nawet 
postąpić zgodnie z ich sugestiami. Umiłowanie 
wiedzy jest druga bardzo silnie zaznaczoną 
cechą tych osób. Interesują się wieloma rzecza
mi, wybierając jednak potem jedną lub kilka po
krewnych dziedzin i starają się zgłębić je jak naj
dokładniej. Wielu spośród Granatów to lumi
narze różnych gałęzi nauk, uczeni i odkrywcy. 
Jeśli jakiś problem zainteresuje ich naprawdę, 
potrafią wyrzec się wszystkiego i wszystko 

odsunąć na bok, aby go zgłębić. Czynią to dość 
często nie dla przyszłej sławy, rozgłosu czy for
tuny, lecz z czystej miłości do nauki i prawdy. 
Bywają wśród nich osoby mające dar wymowy 
sięgający poziomu krasomówstwa. Cecha ta 
sprawia, że nieraz wybierają profesje, gdzie po
trzebna jest umiejętność przekonywania. 
~ożna ich spotkać wśród palestry, w gronie po
hty ków czy duchownych. Dość często wśród 
Granatów zdarzają się osoby z uzdolnieniami 
czy nawet talentami literackimi. Piszą pamięt
niki i wspomnienia z własnego życia. Lubią też 
prowadzić z przyjaciółmi ożywioną korespon
dencję. Także rozmowy na poważne tematy. 
należą do ulubionych zajęć tych Judzi. Umieją 
ciekawie mówić, potrafią też słuchać. Zwykle 
nie przepuszczają żadnej okazji, aby poznać 
wszelkie nowinki, lecz nie plotki z życia towa
rzyskiego, ale dotyczące poważnych tematów. 
W dziedzinie uczuć Granaty sprawiają wraże
nie dość oschłych i pełnych rezerwy, lecz są to 
pozory. Osoby te są zdolne do głębokich i trwa
łych uczuć, lecz jednakże dość trudno u nich na 
te uczucia zasłużyć. Wybranki lub wybrańcy 
Granatów muszą odznaczać się niepowszednią 
umysłowością, podzielać ich zainteresowania i 
p~glądy. Granaty nie są przesadnie towarzy
skie. Bardzo starannie dobierają sobie krąg osób, 
z którymi chcą się spotykać. Nie zależy im także 
na taniej popularności. kh z lekka oschły i pro
tekcjonalny sposób bycia zraża do nich niektóre 
osoby. Do spraw majątkowych nie przywiązu-
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POLMOZBYT RZESZOW S. A. ~ 

Ili 
:I „ N OWY SKLEP MOTORYZACYJNY 

Poleca: J9 
• 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 

L----------------------------------------1 
ri-----------~ 
1ZAPRASZAMY 1 
I do sklepu I 

: ''U Zógs.z~ ': 
''MANHATTAN" ul. J. Bytnara 15, 

36-100 Kolbuszowa 

Okazja! 
Trepy, półbuty, botki 

import Hiszpania 
Promocja • Atrakcyjne ceny 

na: 
• skórzane obuwie 
• elegancką bieliznę 

• kostiumy 
• spódnice 
• kurtki 
• płaszcze 

• swetry 
Na zakupy powyżej 200 zł 

- 3% binifikaty! 

L------------1 
ją nadmiernej wagi. Nie cieszy ich szczególny 
wykwint na co dzień. Nie są rozrzutni, ale też 
raczej nie bywają skąpi. Potrafią kontentować 
się tym co mają, nie narzekając na ubóstwo, ani 
nie chwaląc się materialnym szczęściem. Kobie
ty posiadają często męskie przymioty umysłu. 
Niewiele z nich ma cechy właściwe płci pięk
nej- lekkomyślność i zmienność, chociaż nieob
cy jest im swoisty rodzaj kokieterii. Sprawiają 
wrażenie istot, którym można ufać zawsze i w 
każdej sytuacji. Potrafią być oparciem w trud
nych chwilach, umieją dobrze sprawować rządy 
w rodzinie. Często są silniejszymi indywidual
nościami niż ich mężowie. Granaty bywają 
raczej wysokiego wzrostu, lecz niezbyt silnej 
budowy. Nie mają szczególnie regularnych 
rysów, ale dość często wśród tych Judzi 
zdarzają się osoby obdarzone przez naturę ory
ginalnym typem urody. Zdrowie ich nie jest 
zbyt silne, tym bardziej, że często nadwerężają 
go nadmierna praca i mała dbałość o potrzeby 
ciała. Mają Granaty najczęściej skłonności do 
chorób gardła, dróg oddechowych i migren. 

r~-.-='~,~~:·~··~:~::.-.~~ -T - - - - - t- - - - - - - - - - - - - , t;JYY,' ·· ··<:·<fi>: owarzys wo 
<~' ··„: '.· Ubezpieczeniowe 11Tuk 11 S. A. 

Agencja Ubezpieczeniowa 
Kolbuszowa Pl. Wolnosci 51. 

tel. kom. O 602 345 892 
Oferujemy swoje usługi w zakresie ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych OC, AC , ZK 
• od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzi eży 

• następstw nieszczęśl iwych wypadków 
• kosztów leczenia w kraju i za granicą 
• domów i mieszkań 
• kompleksowe ubezpieczenie firm 

Ponadto oferujemy również ubezpieczenia: 
• grupowe pracowników 
• emerytalne 
• na życie 
• posagowe 
Współpracujemy z Towarzyswem Ubezpieczeniowym "Tuk" S.A., 

"HEROS", S. A. i "HEROS-LIFE", S. A. 
Zapraszamy codziennie od 9°0 - 17°0 , sobota 9°0 

- 13°0 

LP!2~~U.;!.E~Y-0,2~~~1! ~O-G_!~T.:!. s_o~z~~~ .142~~·.;J 

Z ARCHIWUM ... 

1. Runą i łunach spłoną pożarów 
Krzyże Kościołów, krzyże ofiarne 
I w bezpowrotnym zgubi się szlaku 
z lechickiej ziemi orzeł Polaków 

2. O słońce jasne wodza Stalina 
Niech słowa Twoje nigdy nie zginą 
niech jako orłów prowadzi z gniazda 
Partia i Kremla płonąca gwiazda. 

3.Na ziemskim globie flagi czerwone 
Będą na chwałę gnały jak dzwony 
Czerwona armia i wódz jej Stalin 
Odwiecznych wrogów swoich obali. 

4. Zmienisz się n;chło w wielkie spaliny 
Polska i Twoje córy i syny 
Wiara i każdy krzyż na mogile 
U nóg nam lęgną w prochu i pyle. 

CZESŁAW MIŁOSZ, 
EUGENIUSZ JANCZYK Lwów 1939 rok. 
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Niwiska R a n i ż o ·w Dz iko w iec listopad' 9 7 r------------m 
Nie mówimy, że jesteśmy lepsi od innych. 

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

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

powstałego Zakładu Przetwórstwa Owocowo
Warzywnego 

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

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

To przecież takie proste! 
Nasze numery 

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

ul. Rzeszowska 7 
(dawna Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo

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

kontraktacyjnych. 
Czekamy, Trafisz bez trudu 

L-----------.J r-----------, r-------------------------, 
: ShtdLło : DAREV OWOCE 
: Foto YłdL.o : ~ CYTRUSOWE 

Jan Cichoń 
Kolbuszowa, ul. Wojska Pol. l O, 

tel 271-687 

I I 
I I 
I I 
I Profesjonalne I 
I Fotografowanie I 
I i Videofilmowanie I 
I wszelkich uroczystości. I 
I czołówki, montaż, napisy I 
I efekty specjalne I 
I I L-----------.J 
Z~EN~A 

KOLBt1SZOWSKA 

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. CNDEKS: 32616 X, ISSN 1232-0SlX 

••• • 

I POŁUDNIOWE 
Darex S.A. Oddział KOLBUSZOWA 

ul. J. Wiktora 2, tel./fax (0-17) 2271 900 
tel. kom. 090 34S 617 

••• • BANANY •!• POMARAŃCZE 
CYTRYNY •!• MANDARYNKI •!• 
••• • ANANASY •!• WINOGRONA 

KIWI 

Godziny otwarcia: od 8°0 do 16°0 

L-------------------------.J 
r------~-----~------------, ZESPOŁ GABINETOW LEKARSKICH 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 15°0 - 18°0 

Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 17 (budynek Apteki) , I piętro, 
wejście od ulicy Nowe Miasto. 

• pediatra, internista, lekarz chorób płuc , chirurg, dermatolog 
• neurolog, ginekolog - położnik , neonatolog, okulista 
• badania o k resowe - profilaktyczne pracowników 

USG - DZIECI I DOROŚLI 
jama brzuszna, tarczyca, przezciemiączkowe, gruczoły piersiowe 

KRIOHIRURGIA 
zmiany skórne, żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu 

BADANIA ANALITYCZNE 
pobieranie; poniedziałek, środa, piątek goo - 10°0 • 

• pełna biochemia i morfologia 
• se rologia (m .in. HBS, WR, Testy na AIDS) 
• hormony (ta rczyca, hormony płciowe , wskaź niki nowotworowe). 

GABINET ZABIEGOWY PIELĘGNIARSKI 
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1430 - 1830 

Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 17 (budynek Apteki , I piętro , 
wejście od ulicy Nowe Miasto). 

EKG 
1 zastrzyki domięśniowe, dożylne, opatrunki, pomiar ciśnienia krwi..J 
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listopad' 9 7 c m _o I a s · K o I b u s z o w a · N i w i s k a • · • A a n i t o w · s t a r y D z i k o w i e c A 
„-~-------------~i;~;-E~;;ĘB"'i~R";;"w~ -~~L~;~ ~u';~u~:;~-,--. 
I D 36-100 KOLBUSZOWA, UL STAR.A DROGA 10 I ... 
1 ~o TEL. (0-17) 2273 976 TEL. FAX. (0-17) 2271 567 1 ~ 

_ l!!!'~L..&..---11:~ ... :z..,,.4...,.g""''' BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 Ili 
li NOWOŚCI BUDOWLANE ~ KLEJE DO GLAZURY, TYNKI, ~ GONT BITUMICZNY ' 11 • 

• ZAPRAWY, FARBY, FUGI,. r~ „ 
I SIDING „ d SIATKAPODTYNKOWA ' ' llPERGo'PODLOGIPANELOWE, 1-. 
I AMERYKAŃSKICH FIRM Q•mral' SYSTEM RYNNOWY, ~ llllfi:umD PANELE BOAZERYJNE I .... 
I VIPCO ~ G WEŁNA SZKLANA I MINERALNA, ~HN. I ~ 

~ ENTEKN 1tnllln1u· I ~ PODŁOGI, PARKIETY I 

I 
Godziny otwarcia: sfYROPOL 1)TYROPIAN M-15, M- 20, FREZOWANY ""''"'" I 

pon .. piąt. ~ · 16°0
, so~ota 8°0 

:, 13°0 f IJJIDMi' /PŁYTY DACHOWE, \1!"łi8 OKNA DO PODDAS2Y 

I Sprzedaz ratalna 'LUKAS ORAZ PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE, KAMIEŃ ELEWACYJNY, CEGŁA, PŁYTKI SILIKATOWE I 
L-- - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - „ - - - - - - - - - - - - - - ..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 folii 
·kefir, maślankę, twarogi spożywcze 
Zapraszamy w siedzibie 
Spóldzielni w Kolbuszowej Górnej ; 
w godz. 600 • 1700, 

we wlasnym Sklepie Nabiałowym 
w Kolbuszowej • 
w godz. 600-1800 

L-----------..1 ,------------, 
''NIL TRANS'' 

Usługi 

Transportowe 
Roman Czachor 

ul. Tarnobrzeska 54a 
36-100 Kolbuszowa, 

tel. 2272 772, 2273 772 

Transport: 
krajowy 
i zagraniczny 

L-----------..1 „PRYWATNY GABiNETUSG, 
I Badania dzieci i dorosłych I 
I Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 17 I 
I (budynek Apteki), I piętro, I 
1 • tarczyca I 
1 • jama brzuszna I 
1 • badanie przezciemiączkowe ..I 
... __________ _ 

,_ __ , _________ , 
Handel Art. 

Spo;~ywczo-Przemvstowvmi 

''łlALMAR'' 
BOLESŁAW KARKUT 

:1&-1 oo Kolbuszowa 
ul. Handlowa 3 

Oferujemy 

cytrusy 
·w a rz yw a 
-wędliny 
- drób 
nabiał . . 

i inne 
pon.-pi. 7°0 - 15°0 

SO. 7oo - 12°0 

Zapraszamy L--,----------..1 ___________ ,,,_„, 
• Bogdan Brózda 
I Prz•HÓb Drewna, Handel I 

: "1RANS-1(0'Pv' : 
I ~ló-1 OO Kolbuszowa I 
I ul. Krakowska 72 I 
I tel/fax (0-17) 2273-108 I 
I autorywwany dealer Nadwiślańskiej Spółki I 
I Węglowej S.A. w Tychach I 

Zapraszamy do zakupu węgla. 
I Oferujeiny Państwu do sprzedaży następujący I 
I asortyment węglowy po cenach preferencyjnych I 
I (ceny kopalń+koszty transportu). I 

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

Koks 445,000 za tonę 
Miał węgielowy 200,00 zł za tonę 

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

w godzinach od 700 - do 15°0 

Dowóz węgla wliczony w cenę! - I 
Prowadzimy również sprzedaż stempli I 

budowlanych i tarcicy po bardzo I 
atrakcyjnych 

cenach. 

,------------, Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe 

Domo-Bud 
36·100 Kolbuszowa 

ul. Towarowa 1 
Tel. 2212-n2 

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

w cenach konkurencyjnychlf. a . 
Zapraszamy:od godz. 7-17, · 
soboty 7-12 

L-----------..1 ,------------, 
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: 
Płac GS-u 
godz. 730-1530 

Magazyn 
w Hyżnym 

L-----------..1 19 



Piękno zatrzymane w obrazie ... 
Fot. B. Rychlicki 


