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Radosnych i pogodnych 
Świat Bożego Narodzenia 
pracy łatwiejszej i przyjemniejszej 
zachowania dobrego zdrowia, 
wytrwałości i optymizmu 
oraz samych sukcesów 
w Nowym 1998 roku 
życzy 

Wszystkim Klientom 
Dom Handlowy "ORZECH" 

oraz 
Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe "OREX" s.c. 

• R IEX.P.H.U ..... 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO · USLUGOWE 

Świąt!!! 
By świat cały śnieżną bielą się okrtjł 
i by dzieciom Mikołaj Święty prezentów nie skąpił 
by wszyscy ludzie złość z serc wyrzucili 
i by nasi bliscy zawsze przy nas byli 
by nasze troski i smutki w dal gdzieś odpłynęłtj 
by w miłości świat stanął 
i by na Ziemi 
nie było więcej głodnych, bezdomnych i smutnych 
nie było więcej samotnych, równiejszych wśród 
równych 
bo Świąt Czas nadszedł Sutych, Miłtjch i Radosnych! 
. .. niech nie ominie Cię ta chwila! 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 1998 Roku 
życzy: 

Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego 
"ORZECH" sp. z o. o. 

z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Rzeszowska 7 

E@lił~!3:1 

• PRZEDSlęBIORSTWO WIELOBRANZOWE s.c. 
,~ ,, 

HURTOWNIA 
ART. ELEKTRYCZNYCH 

36-1 OO Kolbuszo\Na, ul. Handlo\Na 3 
ddział w Rzeszowie ul. Okulickiego I 8, t:el. (O- I 7) 62 24 48 

Dealer ELDA, PHILIPS, FK Ożarów, Farel, KONTAKT, 
POLCEMIK, POLAM Półtusk, ZAMEL, CELMA, 

Szeroki wybór oświetlenia świątecznego 
~ 
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Pamięci dokto.ra 
Stanisława Krzaklewskiego 

Kolbuszowski Oddział Polskiego Towarzy
stwa Lekarskiego, któremu przewodniczy dr Ry
szard Dutkowski, 15 listopada upamiętnił postać nie
żyjącego kolegi dr Stanisława Krzaklewskiego, leka
rza -służebnika nadając jego imię blokowi operacyj
nemu. Pamiątkową tablicę odsłoniła żona doktora 
Krzaklewskiego, pani Joanna wraz z córką, posłan
ką panią Barbarą Frączek. Wśród wspominających 

szlachetną postać lekana był także Mieczysław Ma
ziarz, z-ca dyrektora ZOZ-u, pochodzący z Ulano
wa, gdzie przez pewien czas mieszkała rodzina Krza
klewskid1. "fo pnede wszystkim jemu zawdzięczam 
- powiedział- początek pracy w Kolbuszowej, gdyż 
wiele ludzi przez ponad 20 lat podążało z Ulanowa 
do Kolbuswwej za swym najwspanialszym lekanem 
(. .. )Dr Krzaklewski był niezwykle skromnym, a za-

Od lewej: B. Frączek,]. Krzakl.ewska, R. Dutkowski, Z. Strzelczyk, M. Maziarz (fot. ]. Cichoń) 

Wigilijne 
"(.„)Weź do ręki biały opłatek, 
Choćbyś nawet nie miał go 
z kim dzielić, 
I życz całemu światu, 
Niech się wszystkie 
serca rozweselą(. .. )" 

Z. Kustman 
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są 

w Polsce zawsze wesoło i syto. Postna wieczerza 
wigilijna to najważniejsze wydarzenie, na które 
licznie przybywają członkowie rodzin, często z 
różnych stron kraju, ażeby chociaż przez ten je
den, tak szczególny, dzień w roku połamać się 
opłatkiem i razem spożyć posiłek. Z rozpoczę
ciem wieczerzy wszyscy czekają na ukazanie się 
pierwszej gwiazdki. Po wspólnej,modlitwie, ojciec 
rodziny czyta fragment Pisma Sw. i wszyscy ła
mią się opłatkiem składając sobie życzenia. 

• zwycza1e 
Zasadą przestrzegana przy wigilijnym sto

le jest pozostawienie jednego miejsca wolnego dla 
niespodziewanego gościa. W czasie posiłków nie 
powinno się odchodzic od stołu, bo to wróży nie
szczęście. Liczba dań powinna być nieparzysta. 
Według staropolskiego zwyczaju na stołach pań
skich podawano 11 dań, na szlacheckich-9, a na 
chłopskich-7. Wieczerzę zaczyna się od podawa
nia zup. Na naszym terenie, tradycyjne, podawa
ny jest barszcz biały z grzybami lub barszcz czer
wony z uszkami. W innych regionach podaje się 
zupę rybną lub polewkę z siemienia lnianego, rza
dziej- zupę migdałową z rodzynkami. Główną 
a trakcją stołu są ryby przyrządzane na różne spo
soby/ najpopularniejszy jest karp smażony lub 
szczupak w szarym sosie/. Zestaw potraw różni 
się w poszczególnych domach. Jedni zajadaja się 
pierogami, inni kluskami z makiem, jedni jedzą 
groch z kapustą inni śledzie albo kasze. Posiłek 
kończą ciasta- na ogół pierniki, baby lub placki na 

Tablicę odsłania Joanna Krzaklewska 

razem wspaniałym człowiekiem o kryształowym 
charakterze, był wyjątkowym lekarzem, Judymem 
pracy, niezłomnym w służeniu swoim pacjentom i 
w ogóle drugiemu człowiekowi. Cieszył się niezwy
kłym autorytetem moralnym i zawodowym „ . był 
niezwykle czuły i wrażliwy." .„ 

Dr Stanisław Krzaklewski w środowisku kol
buszowskim stał się już legendą, którą przywołuje 
się także po to, by pokazywać jakim powinien być 
człowiek, jakim powinien być lekarz. 

Zaś rodzina Joanny i Stanisława Krzaklew
skich stawiana jest jako wzór polskiej, katolickiej ro
dziny, w której Bóg i drugi człowiek byli wartościa
mi podstawowymi. 

Pnypornnę: Stanisław Krzaklewski ur. się w 
1910 roku w Zabłotowicach k/ Lwowa, studia lekar
skie ukończył na Uniwersytecie im. Jana Kazimiena 
we Lwowie. W 1939 roku uczestniczył w wojnie jako 
lekarz frontowy (oddziały kawalerii). W czasie woj
ny był dowódcą Wojsk Sanitarnych Annii Krajowej 
- obwodu lwowsko-stanisławowskiego, za w 1948 
roku był więziony pnez UB na zamku w Rzeszowie. 
Po wojnie pracował w Ulanowie i Kolbuswwej (był 
dyrektorem Szpitala Powiatowego i ordynatorem 
Oddziału Chirurgicznego). Zmarł w czasie pracy 12 
czerwca 1974 roku, mając 64 lata. 

Z.LENART 

miodzie. Po wigilii w większości domów śpiewa 
się kolędy a, o północy idzie się na pasterkę. 

Ze Swiętami Bożego Narodzenia łączą się 
przeróżne zwyczaje, które, niestety, coraz bardziej 
zapominamy. Do powszechnych należało rozście
lanie pod obrusem słomy lub siana. Dawniej mło
dzi ciągnęli źdźbła i w ten sposób przepowiadali 
sobie co ich czeka: zielone źdźbło to ślub w tym 
karnawale i szczęście w życiu, długie to wróżba 
długiego życia, zwiędłe to brak powodzenia, żół
te oznaczało staropanieństwo. Słomą ze stołu ob
wiązywano drzewka owocowe, co miało zapew
nić obfitość w czasie zbiorów.W czasie jedzenia 
kaszy domownicy nawzajem wybijali sobie łyż
ki, co w rezultacie doprowadzao do wysypania 
całej zawartości z talerza. Miało to chrobnic przed 
głodem w nowym roku i odganiać ptactwo od 
zasianej kaszy i zboża. 

Tradycją było także gotowanie pierogów 
z niespodzianką. Podczas przygotowania do jed
nego wkładano wraz z farszem pieniążka lub 
orzecha. Osobie, która go znajdowała wróżyło to 
bogactwo przez cały rok. Podobnie łuska z kar-
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Ili 
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ciąg dalszy na stroni,e 4 
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Francuskiej dla Jo a nny Zioło c „ 

I: 
Ili „ 
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W Merostwie PIOermel 
Urodziła się w Paryżu. Tam uczęszczała 

do prywatnej szkoły katolickiej im. Joanny Dar' c. 
Latem 1939 roku przyjechała do Polski, aby spę
dzić wakacje w r9dzinnej miejscowości swojej 
matki. Il Wojna Swiatowa przeszkodziła jej w 
powrocie do Francji, gdzie pozostał jej ojciec. 
Szkołę Podstawową ukończyła u SS Dominia
nek w Wielowsi, maturę zdawała w Liceum 
Ogólnoształcącym w Tarnobrzegu, filologię ro
mańską studiowała w Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim. 1 września 1958 roku przyjęta 
do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kol
buszowej, uczyła jęz. francuskiego do 1989 roku. 
W pracy zawodowej interesowała się szczegól
nie nowymi metodami nauczania języków ob
cych oraz problemami dotyczącymi wychowa
nia młodzieży, co zostało zauważone i pozytyw
nie ocenione przez Kuratorium i Instytut Kształ-

ciąg dalszy ze str. 3 

cenia Nauczycieli w Rzeszowie. Za przesłany 
na konkurs odczyt pedagogiczny, który był wy
nikiem wieloletniej pracy wychowawczej, uzy
skała nagrodę I stopnia. Dzieliła się z nimi do
świadczeniami zawodowymi, pisząc artykuły 
do "Głosu Nauczycielskiego". W odniesieniu do 
nauczanego przedmiotu, wzięła udział we 
wszystkich możliwych kursach krajowych i za
granicznych. Całokształt jej pracy jako nauczy
cielki języka francuskiego został podsumowa
ny i oceniony na konferencji zorganizowanej w 
LO w Kolbuszowej, na która przybyli eksperci 
w zakresie nauczania j. franc. z Warszawy, Kra
kowa, Rzeszowa oraz nauczyciele z woje
wództw: rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, kro
śnieńskiego i przemyskiego. 

Pełniła również różne funkcje na terenie 
swojej szkoły. Była opiekunem Samorządu 
Szkolnego, wchodziła w skład Zespołu Wycho
wawczego, Komisji Stypendialnej. Nie szczędzi
ła nigdy czasu na dodatkowe przygotowanie 
uczniów w zakresie swojego przedmiotu do eg
zaminu maturalnego czy studiów wyższych. 

Dzikowiec grudzień' 9 7 
Należy nadmienić, że w tym czasie około 25 
uczniów wybrało filologię romańską jako kie
runek swoich studiów. Dziś sa nauczycielami 
języka francuskiego w kraju i za granicą, w Tu-. 
nezji, Niemczech, we Francji. Nie znalazła cza
su, aby skorzystać z urlopu dla tzw. podrato
wania zdrowia, chociaż miała poważne powo
dy, aby się o niego ubiegać. Wbrew zdrowemu 
rozsądkowi, zwyciężało zawsze dobro szkoły i 
ucznia. 

W roku 1989 przeszła na emeryturę, ale 
jeszcze przez pięć lat uczyła języka francuskie
go, kolejno w Szkole Podstawowej Nr 1 w ZSR 
w Weryni, w Szkole Podstawowej w Kupnie. 

W 1990 roku w ramach partnerstwa miast, 
Kolbuszowa nawiązała kontakt z miastem fran
cuskim Ploermel. W związku z tym powstała 
Komisja do Spraw Współpracy z Zagranicą 
Rady Miejskiej w Kolbuszowej, której przewo
dniczącą została radna, pani Joanna Zioło. Dzię
ki tej współpracy doszło do nawiązania kontak
tów szkół kolbuszowskich ze szkołami w Ploer
mel, Miejsko -Gminny Ośrodek Opieki Społecz
nej w Kolbuszowej otrzymał 6 transportów z 
darami dla rodzin znajdujących się w trudnych 
warunkach materialnych. Szkoły, przedszkola 
otrzymały pomoce naukowe. Co roku w mie
siącu październiku, z regionu kolbuszowskiego 
wyjeżdżają nauczyciele, którzy znają język fran
cuski na staż do szkół w Bretanii. Zapraszani 
byli nasi biznesmeni, którzy w wielu wypadkach. 
korzystali z doradztwa, oraz mieli okazję zwie
dzić przedsiębiorstwa i zapoznać się z działal
nością bretońskich biznesmenów. 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy mo
gli na miejscu zapoznać się z działalnością fran
cuskiego samorządu lokalnego. To tylko niektóre 
aspekty tej współpracy, która została bardzo 
wysoko oceniona przez partnera francuskiego. 
Za całokształt pracy jako nauczycielki j. francu
skiego oraz zasług jakie wniosła w dzieło tej 
współpracy, pani Joanna Zioło na wniosek Mi
nistra Spraw Zagranicznych Francji, dekretem 
prezydenta JaquesChirac' a została udekorowa
na Kawalerskim Orderem Zasługi dla republiki 
Francuskiej, który otrzymała w dniu 18 paź
dziernika z rąk mera miasta Ploermel, pana Paul 
Anse lin. 

Serdecznie gratulujemy! 
REDAKCJA "ZIEMI" 

pia, noszona w portfelu miała zapewnić dobro
byt przez cały rok. Ze wschodnich terenów przy
wędrował do nas zwyczaj przyrządzania kutii. 
Jest to danie przygotowane z pszenicy z miodem 
i bakaliami (w zależności od zamożności rodzi
ny). Gdy kutia podrzucona do góry przykleiła się 
do sufitu, to darzyło się temu domowi przez cały 
rok. Promocja kolbuszowskiej kultury 

W wigilijny wieczór nawet zwierzęta za
chowują się inaczej. Jak mówi stare porzekadło, 
w tym dniu, o północy, zwierzęta posiada ja zdol
ność mówienia ludzkim głosem. Nie wolno jed
nak podsłuchiwać, aby nie dowiedzieć się, co 
mówią o gospodarzu. 

Prastarą tradycja jest zawieszanie pod su
fitem jemioły. Wierzono,że życzenia składane pod 
jej gałązkami mają szczególna siłę i zawsze się 
spełniają. Jemioła ma pdobno magiczną moc od
pędzania złych duchów. Dawniej uważano, że jest 
ona rośliną świętą, a jej nasiona spadają z nieba. 
Zwyczaj strojenia choinki jest dosyć mody, bo 
przywędrował do nas n Niemiec około 200 lat 
temu. Wcześniej zawieszano u sufitu słmiane, 
pięknie zdobione pająki. Kolorowe zabawki ozna
czają łas!<l Boże. 

Swięta Bożego Narodzenia są czasem 
szczególnym w calym roku. Spotkanie wszystkich 
przy wigilijnym stole, zapach igliwia z prawdzi
wej choinki (albo ze stroika), blask świec, a nade 
wszystko wzajmna serdeczności życzliwość spra
wiają, że jest to czas bardzo oczekiwany przez 
wszystkich. 

W dniu 29 listopada w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie uroczyście za
mknięto tygodniową wystawę prac plastycz
nych dzieci Miasta i Gminy Kolbuszowa. Była 
to okazja do szerszego pokazania osiągnięć 
Kolbuszowej w dziedzinie kultury. Przyjecha
li chór "Accordare" pod dyrekcją Aleksandry 
Niezgody oraz Kapeli;l Ludowa Władysława 
Pogody działający przy MDK. Towarzyszyli 
im przedstawiciele władz samodządowych 
Kolbuszowej. Gośćmi byli przedstawiciele ku
ratorium oraz inspektor kultury i sztuki przy 
UW w Rzeszowie. 

Dyrektor WOK S. Wais bardzo miło 
witał grupę kolbuszowską i gratulował 
wszechstronnego rozwoju. Wiele słów uzna
nia kierował pod adresem dzieci- autorów 
pięknych jesiennych stroików. "Przy zalewa
jącej nas brzydocie i tandecie, młodziez po
kazała jak można inaczej spojrzec na świat, by 
ujrzeć go piękniejszym i lepszym" - podkre
ślił dyrektor Wais. 

Należy wspomnieć, że wystawa w 
Rzeszowie była przeniesiona z MDK w Kol-

buszowej, gdzie przez większą część listopa
da można było podziwiać prace konkursowe. 
I nagrodę zdobyła Anna V\'.ojton z Przedbo
rza, II - dzieci z kl.I SP w Swierczowie, IlI -· 
Katarzyna Urban z Nowej Wsi. Było także pięć 
wyróżnień : Tomasz Cetnarski, Piotr Koń i 
Mariusz Wroński, Karolina Blicharz, Marcin 
Biestek i Daniel Tarnawski, Kazimiera Wie
wióra i Justyna Wiącek. 

Aleksandra Niezgoda- dyrektor MDK 
w Kolbuszowj przypomniała, że jest to Il edy
cja prac plastycznych dzieci. W ubiegłym 
roku, podczas I edycji, były cztery etapy kon
kursowe, odpowiadające czterem porom roku. 
Z kolei Sekretarz Gminy pani B. Bochniarz 
podkresliła, że działalność kulturalna w Kol
buszowej jest bardzo ożywiona, a dowodem 
jest prezentowany poziom chóru i kapeli. Bi
blioteka MiG pomaga w lansowaniu kultury 
regionalnej wydając "Varia Kolbuszowskie". 

Występy chóru i kapeli spotkały się z 
owacyjnym, przyjęciem. 

MAŁGORZAT A SERAFIN 
ANNA BYCZEK 

4 .__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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rek Miłości, które liczy obecnie 4600 sióstr f"lllll 
pracujących w 107 krajach, również w Pol- • Bóg myśli o Tobie, abyś Ty myślał o innych ... 

Teraz trwają: wiara, nadzieja, miłość -
Tych troje a z tych największa jest miłość „. 

MATKA TERESA - te dwa słowa stały 
się symbolem znanym pod różnymi szero
kościami geograficznymi. 

We wrześniu br. pożegnaliśmy kobie
tę o wielkim sercu, która za podstawową za
sadę życia przyjęła bezwzględne ubóstwo i 
służbę najuboższym z ubogich Agnes Ga
nxhe Bojaxiu czyli Matka Teresa. 

Jej śmierć wielu skłoniła do głębokie
go rozmyślania i refleksji na temat postępo
wania człowieka, wobec bliźniego potrzebu
jącego pomocy i miłości z naszej strony. My
ślę, że w naszym świecie panuje znieczule
nie na takie obrazy jak widok biednych, cho
rych, posiadujących na ulicach, peronach i 
tunelach. Przechodząc obok nie zwracamy 
szczególnej uwagi, zajęci swoimi małymi 
sprawami. Matka Teresa niosła im pomoc, 
a także angażowała się emocjonalnie w swo
ją misję, określała ich mianem swoich dzie
ci. Jej pracy towarzyszyła miłość szczera i 
bezinteresowna. Wiedziała, że ludziom bra
kuje nie tylko chleba, ale odczuwają potrze
bę bezpieczeństwa i miłości. Matka Teresa 
karmiła nie tylko słowem, lecz pomagała 
czynem, kosztem własnych wyrzeczeń. 

Już się szynki moczą w chemikaliach. Już oj
cowie nastawili zacier. Już karpie piszą testament. 
Już mieszkający przy lesie naostrzyli siekiery. Już 
zwierzęta studiują słowniki ludzkiej mowy. Już 
wątroby ubezpieczyły się na życie, czyli chyba nie
długo będą Święta. Ludzie biorą świąteczne kredy
ty w bankach, aby najeść się i napić na zapas. Od 1 
stycznia będą podwyżki na paliwo do samochodów 
i paliwo 40 oktanowe dla ludzi. Zapewne pójdą w 
górę ceny zakąski i popitki, więc teraz hulaj dusza, 
a potem choćbtJ jagodzianka na kościach przez chleb. 

Jedni w Swięta będą pić zdrowie towarzy
stwa Oleksego, inni zdrowie ojca Rydzyka, jeszcze 
inni pić będą swoje zdrowie, o ile takowe będą je
szcze posiadać. 

Witryny niektón;ch kolbuszowskich sklepów 

Starała się nie odmawiać pomocy po
trzebującym , angażowała w te pomoc in
nych . . Uczulała na krzywdę, bezprawie, 
biedę i wyzysk. Uczyła współczucia, altrui
zmu, a także namawiała do pracy na rzecz 
innych. Mówiła - "Jeśli macie dziecko, które
go nie chcecie, albo nie możecie wyżywić 
lub wychować, dajcie go mnie". Wypowia
dając te słowa zakładała sierocińce, które 
stały się nadzieją setek osieroconych dzie
ci. Matka Teresa co raz częściej podróżo
wała po całym świecie. Stała się osoba zna
ną i szanowaną, organizowała pracę dla 
biednych, przesiadujących na ulicach, w ten 
sposób przywracała ich godność. 

Matka Teresa swą wielką miłość do lu
dzi wyniosła z domu rodzinnego w mia
steczku Skopie w Macedonii. Kiedy miała 18 
lat opuściła swój rodzinny dom i udała się 
do Dublina, gdzie wstąpiła do Zgromadze
nia Sióstr Loretanek. następnie poprosiła o 
przeniesienie do pracy misyjnej w Indiach, 
gdzie pracowała przez 20 lat, jako nauczy
cielka i kierowniczka szkoły misyjnej dla 
dziewcząt w Kalkucie. W 1946 roku opuści
ła miasteczko Loreto i wyruszyła na ulice 

przystrojono na świąteczną okoliczność, tak, że da 
się już rozróżnić, że nie jesteśmy w jakimś Homlu 
czy Pskowie. Choinka na rynku pięknie oświetlo
na, jeszcze żeby śnieg przykn;ł gljnę, która tam 
leży, to byłoby już całkiem odświętnie. Radni kol
buszowscy przed Świętami odwalili kawał roboty i 
już po 20 latach z górą zauważyli, ze handel arti;
kułami rolno - spożywczymi odbywa się na placu 
przy ul. Zielonej. Ustalono lokalizację tegoż placu 
handlowego tak jak gdyby do tej pon; sprzedaż 
pietruszki, kapusty czy innych jaj odbywała się na 
Księżycu, a nie tamże. Ustalono także, że psy w 
Kolbuszowej i okolicy mogą szczekać już za 8 zło
ti;ch rocznie. Ciekawe kto zostanie rakarzem vel 
hyclem i będzie wyłapywał pieski, które nie zapła-

. ciły. Mam osobiście, na stanowisko, kilku kandy-

J~~t „Cl~ 

więcej 
Z satysfakcją trzeba podkreślić, że tego

roczne uroczystości Święta Niepodległości 
11 lisfopada zgromadziły bardzo dużo Kol
buszowian, na mszy Św. i później podczas 
składania wiązanek na grobach powstańców. 
Ta dobra tradycja z roku na rok angażuje rów
nież coraz więcej młodzieży z kolbuszowskich 
szkół, jest Io dobry znak dla Polski i lego śro
dowiska. 

sce. Istotą tego zgromadzenia była i jest Ili 
szczera miłość do ludzi chorych, ubogich, • 
uchodźców ofiar wojennych i kataklizmów. • 

Matka Teresa przenosiła ich z ulicy do • 
polowego szpitala, po to, aby mogli przy- 11111111 

najmniej gdzie umrzeć. „ 
Jest obsypana licznymi nagrodami z 

nagrodą Nobla włącznie, chwalona i poka
zywana przez prasę na całym świecie, nie 
zatraciła tego, co najważniejsze - ducha 
służby i prostoty. , 

Przygotowując się do Swiat Bożego Na
rodzenia, które spędzamy w gronie najbliż
szej rodziny, pamiętamy o tych, którzy 
przez ten okres nie poznają uczucia miłości 
i ci~pła rodzinnej atmosfery. Ludzie, którzy 
te Swięta spędzą pod murami budynków, na 
dworcach. pomóżmy im. Idźmy w ślad za 
Matką Teresą, która zachęca nas do umiło
wania bliźniego wedle przykazania Jezusa 
Chrystusa. "Kochaj bliźniego swego, jak sie
bie samego". 

Wkraczając w XXI wiek, niech towa
rzyszy nam Matka Teresa jako autorytet i 
wzór do naśladowania dla każdego z nas. 

Agnieszka Kus 
Widełka kl. VIII 

datów, którzy w swej młodości podobnie traktowa
li ludzi. Tradycje parti;zanckie u nas ciągle silne. 
Tyle lat po wojnie, a konspiracja kolbuszowskich 
radnych jest wciąż na najwi;ższym poziomie. Wy
śledzić kiedy i po co zbierają się nasi radni jest nie 
lada sztuką. Karteczka wywieszona, "za pięć dwu
nasta", na tablicy ogłoszeń urzędu i po sprawie. A 
może tak ogłoszenia rozwieszać w dużym forma
cie, na n;nku i to na ti;dzień wcześniej? Nie ma 
strachu, żaden kłopotliwy gość nie przyjdzie. Chy
ba, że emen;t, bo inni w ti;m czasie (przeważnie 
przed południem) normalnie pracują. Ale co tam 
przyziemne sprawy. Nunc est bibendum! W nad
chodzące Święta Bożego Narodzenia oraz w Nowi;m 
Roku wszystkim Szanownym Czytelnikom życzę, 
... Tu każdy sobie wpisze to, co uważa dla siebie za 
najlepsze. Nie chcę, abt; w Święta komuś ość, kość 
czy co innego stanęło w gardle. Choć niektórzy to 
lubią. 

PROWOKATOR 
P.S. Jedynie chochlikowi drukarskiemu życzę 

marskości wątroby. P. 
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obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpa
dów zobowiązani są do udokumentowania ko
rzystania z usług wykonywanych przez zakład c „ 

I: 
Ili „ 
.... 

KOLBUSZOWA 

• 
W imieniu mieszkańców gminy Borowa do· 

tkniętych klęską powodzi w lipcu br. składamy ser
decZ11e podziękowanie w szystkim darczyńcom za 
udzieloną pomoc. W tljch tn1dnych chwilach bezna
dziei i zwątpienia okazana pomoc uświadomiła nam 
fakt, że nie jesteśmy osamotnieni w swoim nieszczę· 
ściu. 

Dzięki życzliwości i ofiarności Państwa prze
trwaliśmy najcięższe chwile w czasie powodzi, a w 
obecnej sytuacji poczucie solidaryzmu w naszym nie-
szczęści u i chęć niesienia pomocy w różnej postaci 
utwierdza nas w przekonaniu, że powrót do normal
nego życia szybko nastąpi. 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowaną 
pomoc, poświęcony czas i dar serca. 

Z wyrazami szacunku i poważania 
Wójt-mgr inż.Stanisław Mieszkowski 

będący gminną jednostką organizacyjną lub 
ki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot posiadający zezwolenie na wykonywa-. 
placówki kulturalno-oświatowe, zakłady po- nie usług usuwania odpadów komunalnych przez 
prawccze i schroniska dla nieletnich, obiekty wy- okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi 
korzystane na cele działalności handlowo-pro- lub okazanie za i.ądanie Burmistrza Miasta i Gmi-
d ukcyjno-usługowej i innej, ny Kolbuszowa dowodów płacenia za usługi lub 

4. gminne jednostki organizacyjne-należy przez to okazanie na składowanie odpadów na składowi-
rozumieć Zakład Usług Komunalnych oraz Za- sku odpadów komunalnych. Dowody powyższe 
kład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej. mają być przechowywane przez właściciela nie-

§ 3 ruchomości przez okres 2 lat. 
Zadania MIG Kolbuszowa 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w 

W celu stworzenia właścicielom nieruchomości odniesieniu do dróg publicznych należy do za-
położonych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa rządu drogi. 
warunków do wykonywania prac związanych z 5. Wykonanie obowiązków określonych w pkt.2a-<: 
utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieru- na terenie budowy należy do kierownika budo-
chorności Miasto i Gmina Kolbuszowa zapewnia: wy . 

1. pomoc w wyposażeniu nieruchomości w urządze- 6. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości 
nia służące do gromadzenia stałych odpadów dotychczasowy właściciel jest zobowiązany o 
komunalnych na podstawie umowy cywilnej wła- powyższym powiadomić jednostkę prowadzącą 
ściciela nieruchomości z gminną jednostką orga- wywóz odpadów. 
nizacyjną prowadzącą działalność polegającą na § 5 
usuwaniu odpadów komunalnych stałych. Gromadzenie odpadów komunalnych stałych 

2. organizowanie odbioru odpadów z urządzeń, o I Ich usuw an le 
których mowa w pkt.1, przez gminną jednostkę 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na te--
organizacyjną lub podmiot posiadający zezwo- renach nieruchomości wyodrębnić miejsca na 
lenie na wykonywanie usług usuwania odpad- urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów 
ków komunalnych. stałych z uwzględnieniem możliwości ichsegre-

3. budowę, utrzymanie i eksploatację własnego lub gacji. 
wspólnego z innymi gminami składowiska od- 2. Miejscami, o których mowa w ust.1 mogą być: 
padów komunalnych i obiektów wykorzystania a I zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ściana-
i unieszkodliwiania tych odpadów. mi pełnymi bądż ażurowymi, 

4. utrzymywanie czystości i porządku na drogach b /utwardzone place do ustawiania kontenerów z. 
publicznych i ulicach, których zarządcą jest Mia- zamykanymi otworami wyrzutowymi. 
sto i Gmina Kolbuszowa, porzez 3. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych w za-

UCHWALA Nr. XXXVl/309/97 - sprzątanie jezdni, ulic, placów i terenów otwar- budowie wielorodzinnej powinny być dostępne 
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ tych, dla osób niepełnosprawnych. 

z dnia 03.Xll.1997r. - ustawienie koszy ulicznych na odpady w miej- 4. W przypadku braku możliwości wyznaczenia na 
w sprawie szczegółowych zasad czystości i po- scach intensywnego ruchu pieszego. nieruchomości miejsca na urządzenia do groma-

rządku na terenie miasta i gminy Kolbuszowa. 5. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, z dzenia odpadów lub dojazdu do nieruchomości 
Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co nas· osobami podejmującymi zbieranie i zagospoda- pojazdów samochodowych-śmieciarek w celu 

tęp uje rowanie odpadów przydatnych do wykorzysta- usunięcia odpadów właściele nieruchomości są 
§ 1 nia. zobowiązani do zabezpieczenia miejsc na poje--

Ustala się "Szczegółowe zasady utrzymania 6. organizowanie odbioru i oczyszczenie odpadów rnniki do czasowego gromadzenia odpadów sta-
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kol- komunalnych płynnych na podstawie urnowy łych na innych nieruchomościach. O wyznacze-
buszowa", określone w załączniku do ninieszej cywilnej właściciela nieruchomości z gminną jed- ni u miejsc na pojemniki na innych nieruchomo-uchwaly. nostką organizacyjną lub podmiotem posiadają- ściach właściciel nieruchomości obowiązany jest 

§ 2 cym zezwolenie na wykonywanie usług usuwa- zawiadomić podmiot ś''iiadczący us.ługi usuwa-
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi nia odpadów płynnych. nia odpadów i Burmistrza Miasta i Gminy Kol-

Miasta i Gminy Kolbuszowa. 7. utrzymanie szaletów publicznych. buszowa. 
§ 3 § 4 5. Miejsca do ustawienia pojemników, kontenerów, 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakato- Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakre- drogi dojścia oraz warunki techniczne tych miejsc 
wanie w miejscach publicznych i wchodzi w życie z sle utrzymania czystości I porządku nater- podlegają uzgodnieniu z podmiotem gospodar-
dniem 1stycznia1998r. en ach czym świadczącym usługi usuwania odpadów 

Postanowienia ogólne nieruchomości komunalnych. 
§ 1 1. Obowiązki w zakresie utrzymania czystości po- 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej okre- rządku na terenie nieruchomości spoczywa.ją na składowania odpadów w urządzeniach do gro-
śla szczegółowe zasady utrzymania czystości i po- ich właścicielach. madzenia odpadów. rządku na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, obo- 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma- 7. Urządzenia do gromadzenia odpadów stanowią: 
wiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzyma- nie czystości i porządku poprzez: a/ pojemniki na śmieci, 
nia czystości i porządku. a /wyposażenie nieruchomości w urządzenia słu- b/ kontenery na śmieci, 

§ 2 żące do gromadzenia odpadów komunalnych, 8. Kontenery, w których gromadzone są odpady na 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim terenach wewnątrz osiedlowych winny być obu-

1. właścicielach nieruchomości-należy przez to ro- stanie sanitarnym i porządkowym oraz p rowa- dowane pergolami lub zabezpieczone dookoła· 
zumieć także współwłaścicieli, użytkowników dzenie biei.ącej i skutecznej ich dezynfekcji, ogrodzeniem z siatki uniemożliwiającym wydo-
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne oraz b I przyłączenie obiektów budowlanych z terenu bywania się odpadów na zewnątrz. 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub nieruchomości do istniejącej kanalizacj sanitarnej 9. Pojemniki winny być napełnione tak, aby zapew-użytkowaniu, a także inne podmioty władające zgodnie z udzielonymi warunkami przyłączenia, nić swobodne zakrycie ich pokrywą. nieruchomościami, w tym podmioty prowadząc- c /w przypadku braku warunków przyłączenia do 10. Zabrania się zamulania, ubijania i spalania od-
ce działalność gospodarczą usługowo-handlową, zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez padów w pojrnnikach i kontenerach. wytwórczo-produkcyjną i inne, budowę zbiorników bezodpływowych do groma- 11. Zaleca się ostrożne obchodzenia się z pojernni-

2. odpadach komunalnych-należy przez to rozumieć dzenia ścieków sanitarnych utrzymanie ich w karni. stałe i ciekłe odpady powstające w gospodar- należytym stanie technicznym, sanitarnym i po- 12. Za uszkodzenie lub zaginięcie pojemników od-
stwach domowych, w obiektach użyteczności rządkowym, lub budowę urządzeń do biologicz- powiada właściciel nieruchomości. 
publicznej i obsługi ludności, w tym nieczysto- nego oczyszczania ścieków, 13. Za utrzymanie czystości pojemników, miejsc 
ści gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, d I gromadzenie powstałych na terenie nierucho- ustawienia pojemników odpowiedzialny jest wła-
porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz mości odpadów komunalnych w urządzeniach, ściciel, natomiast przemieszczenie pojemników i 
odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebez- o których mowa w pkt.a i zbiornikach bezodpły- miejsc ich opróżniania odpowiedzialny jest 
piecznych z zakładów weterynaryjnych, opieki wowych, o których mowa w pkt.c, podmiot świadczący usługę usuwania odpadów. 
zdrowotnej oraz odpadów toksycznych(farby, e /usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komu- 14. Odpady komunalne stałe winny być składowa-
oleje, środki ochrony roślin), nalnych, ne czasowo w wyłącznie do tego celu przezna-

3. obiektach użyteczności publicznej i obsługi lud- f I oczyszczenie ze śniegu i lodu, usuwanie błota i czonych pojemnikach i kontenerach, a w przypad-ności-należy przez to rozumieć w szczególności innych zanieczyszczeń z chodników położonych ku ich nadmiaru w workach i tylko w ten sposób 
urzędy organów administracji, zakłady opieki wzdłuż nieruchomości oraz zagospodarowanie przygotowane do wywozu. 
zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placów- tych zanieczyszczeń jak w pkt.cl 15. Zabrania się wrzucania do pojemników i konte-6 ._ ________________________________________ 3_._Wł __ a_ś_c_ic_ie_le __ ru_· e_ru_c_h_o_m __ os_' c_i~p-rz~y~wy~_k_o_nyw::....__a_ni_·u _______ ne_r_ó_w __ śn_i_e_gu_,_1_0_d_u_b_ło_t_a_, g_o_r_ą_ce_g_o_z_· uz_·_1a_,_gru~-
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zu, szlamu, substancji toksycznych, żrących, 
wybuchowych, przemysłowych i medycznych. 

16. Możliwe jest: 
a/ Wspólne korzystanie kilku sąsiadujących ze sobą 

nieruchomości, zabudowanych lub budynków 
mieszkalnych o kilku mieszkaniach z jednego lub 
kilku pojemników na śmieci po uzyskaniu zezwo
lenia. 

b/ Zezwolenia, o których mowa w§ 5 pkt.16 lit.a 
niniejszej uchwały, udziela Burmistrz Miasta i 
Gminy Kolbuszowa na wniosek właścicieli. 

cf Wniosek o udzieleniu zezwolenia powinien za
wierać: 

- wyszczególnienie właścicieli ubiegających się o 
zezwolenie na wspólne korzystanie z pojemni
ków, 

- wykaz nieruchomości, 
- miejsce ustawienia, ilości pojemników do czaso-

wego gromadzenia odpadów, ~ 
- określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być 

udzielone. 
17. Gminne składowisko odpadów komunalnych sta

łych zlokalizowane jest w Kolbuszowej przy 
ul.Topolowej. 

§6 
Gromadzenie odpadów komunalnych ciektychi 

Ich usuwanie 
1. W razie braku warunków przyłączenia do zewnę

trznej sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nie
ruchomości zabudowanych budynkami przezna
czonymi na pobyt ludzi zobowiązani są do bu
dowy urządzeń do biologicznego oczyszczania 
ścieków lub zbiornika do czasowego gromadze
nia nieczystości ciekłych. Niezbędna jest przy 
tym zgoda właściwego terenowego Państwowe
go Inspektora Sanitarnego. 

2. Zbiorniki, o których mowa w ust.1 powinny miec 
nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przykry
cie z zamkniętym otworem do usuwania nieczy
stości oraz odpowietrzenie wprowadzone mini
mum 0,5 m ponad poziom terenu. Do zbiorników 
należy doprowadzić utwardzony dojazd. 

3. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stoso
wane na nieruchomościach tylko w razie braku 
możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej. 

4. Gminne składowisko odpadów komunalnych cie
kłych zlokalizowane na terenie oczyszczalni ście
ków w Kolbuszowej Dolnej jest jedynym wyzna
czonym miejscem do odbioru odpadów komunal
nych ciekłych z terenu miasta i gminy Kolbuszo
wa. 

5. Usuanie odpadów ciekłych poprzez system ka
nalizacji sanitarnej wymaga zawarcia przez wła
ściciela nieruchomości z miejską jednostką orga
nizacyjną umowy na usuwanie odpadów, okre
ślającej w szczególności parametry usuwanych 
odpadów. 

6.Zabrania się wprowadzenia do urządzeń kanaliza
cyjnych odpadów ciekłych o innych parametrach, 
a w szczególności od padów ciekłych z gnojow
ników, kompostowni, silosów oraz olejów silni
kowych i cieczy toksycznych. 

7.Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanaliza
cji sanitarnej wód deszczowych z terenu nieru
chomości. 

§7 
Zasady wywozu odpadów 

1. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać 
mogą gminne jednostki organizacyjne i podmio
ty posiadające wymagane zezwolenie. 

2. Opróżnienie pojemników i kontenerów następu
je z częstotliwością wynikającą z pojemności urzą
dzeń do gromadzenia odpadów i ilości powsta
jących na nieruchomości od padów, w tym dla nie
ruchomości budownictwa jednorodzinnego nie 
rzadziej niż w cyklu-2-tygodniowym. Jednostka 
prowadząca "'!fWÓZ od padów ustali terminowy 
plan wywozu i powiadomi usługobiorców. 

3. Kontenery będą opróżniane w miejscach stałej ich 
lokalizacji. 

Kolbuszowa Niwiska A aniżow · S Jary Dzi k owiec -

monogramu. Jednostka prowadząca usuwanie 2. Derartyzacji podlegają wszystkie nieruchomo~ 
odpadów ustali plan wywozu i powiadomi o tym wyznaczonego obszaru miasta. lllli..I 
usługodawców. 3. Zasady deratyzacji będą każdorazowo określo- 11"'111111111 

5. Wywóz odpadów ciekłych następuje w cyklu ne po jej zarządzeniu. m. 
wynikającym z pojemności zbiorników na od pa- 4. Nadzór nad przebiegiem obowiązkowej deraty- Ili 
dy ciekłe i ilości dostarczonej na teren nierucho- zacji sprawują: Państwowy Terenowy Inspektor 
mości wody. Sanita:ny oraz Urząd Miasta i Gminy w Kolbu- • 

6. Zmiany istotne co do rodzaju i ilości gromadzo- szowei. „ 
nych odadów należy każdorazowo zgłaszać jed- § 11 

11
„ 

nostce prowadzącej wywóz. Postanowienia końcowe 
§ 8 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuswwa oraz upo-

Obowl ązkl osób utrzymujących zwierzęta do- ważnione osoby sprawują nadzór nad przestrze-
mowe ganiem wykonywania postanowień zawartych w 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowią- niniejszej uchwale przez właścicieli nieruchomo-
zane są do zapewnienia ochrony przed zagroże- ści i innych osób odpowiedzialnych za porządek. 
niem lub uciążliwością z tego faktu dla innych 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz upo-
ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów. ważnione osoby mają prawo żądać od wlaścicie-

2. Szczególne obowiązki ciążą na osobach posiada- li nieruchomości udokumentowania korzystania 
jących psy, a mianowicie: z usług miejskich jednostek organizacyjnych lub 

a /zgłoszenie psa do rejestracji w Urzędzie Miasta podmiotów posiadających zezwolenie na wyko-
i Gminy Kolbuszowa, nywanie usług usuwania odpadów komunalnych 

b I poddanie psa w wieku ponad 2 miesięcy szcze- poprzez okazanie umowy, dowodów płacenia za 
pieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie raz w usługi lub dowodów płacenia za składowanie 
ciągu roku kalendarzowego, odpadów na składowiski odpadów komunal-

e /zabezpieczenie nieruchomości w sposób unie- nych. 
możliwiający swobodne wydostanie się zwierzę- 3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie 
cia poza jej teren, udokumentuje korzystania z usług wyrnienio-

d I w przypadku wyprowadzenia psa poza teren nych w§ 11 pkt.2 niniejszej uchwały, obowiązek 
nieruchomości, prowadzenie go na smyczy i w usuwania i unieszkodliwiania wytworzonych 
kagańcu, odpadów przejmuje gmina, pobierając od tych 

e /usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych właścicieli nieruchomości opłaty. 
przez zwierzę na klatce schodowej i innych po- 4. Stawki opłat, o których mowa powyżej oraz za-
mieszczeniach budynków oraz miejsc publicz- sady rozliczania świadczonych przez gminę 
nych(place, ulice, parki itp.), usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

f I posiadania podczas wyprowadzania psa poza ustali odrębną uchwalą Rada Miejska w Kolbu-
obszar nieruchomości przyborów umożliwiają- szowej. 
cych usunięcie nieczystości pozostawionych 5. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapewnią 
przez zwierzęta, porządku i czystości poprzez: 

g /natychmiastowe zawiadomienie służb wetery- a/ wyposażenie nieruchomości w urządzenia do 
naryjnych i Burmistrza Miasta i Gminy Kol bu- gromadzenia odpadów komualnych i utrzyma-
szowa o pojawieniu się u zwierząt objawów nia tych urządzeń w odpowiednim stanie sani-
wzbudzających podejrzenie zachorowania na cho- tamym i porządkowym, 
robę zakaźną, b/ gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, 

h I poddanie obserwacji psa, który skaleczył czło- c/ oczyszczania ze śniegu, lodu oraz usuwania bło-
wieka-służbom weterynaryjnym. ta i innych zanieczyszczeń z chodników polożo-

3. Psywałęsającesięlubpozbawionenależytejopie- nych wzdłuż nieruchomości, podlegają każe 
ki ze strony ich właścicieli mogą być wylapywa- grzywny, a postępowanie w sprawach, o których 
ne przez osoby posiadające zezwolenie Burmi- mowa powyżej toczy się wg przepisów Kodeksu 
strza Miasta i Gminy Kolbuszowa. Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. 

4. Właściciele, którzy w nienależyty sposób spra- 6. Właściciele psów, którzy nie dopehtlli obowiąz-
wują opiekę nad swoimi psami poniosą koszty ków określonych w§ 8 ust.2 podlegają mandatu 
ich pochwycenia i utrzymania w okresie ich po- lub grzywny. 
bytu w punkcie zatrzymania. 7. Właściciele nieruchomości, którzy nie zastosują 

5. Zakazuje się wprowadzania psów na teren tar- się do obowiązków w zakresie deratyzacji pod-
gowisk i zieleni urządzonej, stanowiącej własność lega ją odpowiedzialności przewidzianej w prze-
Miasta i Gminy Kolbuszowa, ogródków jorda- pisach ustawy z dnia 13 listopada 1963r. o zwal-
nowskich oraz innych miejsc zabaw dzieci, cmen- cza ni u chorób zakaźnych (Dz.U. Nr 50 poz. 279 
tarzy, obiektów użyteczności publicznej i obslu- z póżń. zm). 
gi ludności, których właściciele wprowadzą taki UCHWALA NR XXXVll/304/97 
zakaz. Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

§9 z dnia 3 grudnia 1997r. w sprawie określenia 
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na wysokości stawek podatku od środków transporto-
terenach wytaczonych z produkcji rolnicze) wych na 1998r. oraz zwolnień podatkowych. 
l. Na terenach powyższych dopuszcza się hodow- Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: 

lę zwierząt gospodarskich tylko na tych nieru- § 1 
chomościach, dla których miejscowy plan zago- Ustalić wysokość stawek podatku od jednego 
spodarowania przestrzennego miasta i gminy środka transportu na rok 1998 w kwocie: 
Kolbuszowa dopuszcza realizację budynków in- 1. od samochodów ciężarowych o ładowności od 2 
wentarskich oraz urządzeń kanalizacyjnych do t. do 12 t.-850zl, 
usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia 2. od samochodów ciężarowych o ładowności po-
zwierzęcego i zbiomików typu gnojowniki, kom- wyżej 12 t.-1.100zl, 
postownie, silosy na kiszonkę itp. 3. od ciągników siodłowych i balastowych- 1.110zł, 

2. Zwierzęta muszą być utrzymywane wyłącznie w 4. od przyczep i naczep powyżej 5 t. - 250zł, 
budynkach inwentarskich wyposażonych w urzą- 5. od autobusów - 780zł. 
dzenia i zbiorniki, o których mowa w ust.1 sto- § 2 
sownie do warunków wynikających z prawidło- Należność z tytułu podatku określonego w§ 1 
wej hodowli. uiszcza się: 

3. Wprowadza się zakaz chowu i wprowadzania - w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
zwierząt gospodarskich celem czasowego u trzy- - na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
mania w obrębie ulicy Plac Wolności. Kolbuszowa. 

§ 10 
Obiekty I obszary podlegające obowlazkoweJ 

deratyzacji I tereny JeJ przeprowadzania 
1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się każ

dorazowo po jej ogłoszeniu w terminach określo
nych przez organ uprawniony do jej zarządze
nia. 

§3 
Zwalnia się z obowiązku płatności przedmio

towego podatku środki transportowe będące w po
siadaniu: 

- Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa, 

- Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa, 

4. Wywóz odpadów o dużych rozmiarach tzw. od
padów przestrzennych, a w szczególności zuży
te materace, dywany, meble, wózki dziecięce i 
inne sprzęty domowego użytku, które ze wzglę
du na swoje wymiary i stan nie mieszczą się w 
pojemnikach lub też utrudniają ich opróżnienie 
będzie odbywał się wg odrębnie ustalonego har-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____. 7 
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.---- Jednostek i zakładów budżetowych Miasta i 

C 
Gminy Kolbuszowa. 

§4 
._ Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/295/97 Rady 
. Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 pażdziemika 1997r. 

§5 
I Ili Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
j Miasta i Gminy w Kolbuszowej. .„ §6 

I 
lillliiJI Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i 
f"llllll obowiązuje od dnia 1stycznia1998 roku. 

Po ukazaniu się treści Ustawy o drogach pu
blicznych nowelizującej Ustawę o podatkach i opła-
tach lokalnych, Rada Miejska ponownie zajęła się 
stawkami podatku od środków transportowych, usta
lając podatek w wysokościach, które przedstawiono 
powyżej. Zaś Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 paż
dziemika 1997r. została uchylona. 

STARY 
DZIKOWIEC 

Zna leźć dobre kryteria 
Problemem kryterów oceny pracy nauczycie

li zajmuje się komisja oświaty Rady Gminy w Sta
rym Dzikowcu. Chodzi o stworzenie p recyzyjnych 
instrumentów pozwalających wartościować pracę 
pedagogów i tym samym finansowo ją gratyfiko
wać. Zadanie jest bardzo trudne, ale możliwe do 
zrealizowania. 

Likwidować ale „. 
Rok temu po gminach byłego powiatu kol

buszowskiego przeszła wieść, że małe drogie szko
ły będą likwidowane. Podjęto taką próbę w Jago-

PISZĄ INNI ... 
• Do hołdu ludziom walczącym o niepodległość 
i wolność Polski, nie przyłączyli się posłowie z SLD. 
I wcale się temu nie dziwię- przecież większość z nich 
rządziła, należeli do komunistycznej, narzuconej nam 
władzy. Trudno im krytykować siebie. Dobrze, że tak 
się zachowali - pokazali nam swe prawdziwe obli
cze, pokazali jakimi to są Polakami. (. .. ) 
• Oburzające było zachowanie posłów z SLD po 
wysłuchaniu expose premiera. Pytali premiera Buz
ka o zupełne drobiazgi, nawet o liczbę łóżek w ja
kimś szpitalu. Chcieli go ośmieszyć i pokazać, że na 
niczym się nie zna. A tymczasem ośmieszyli iskom
promitowali siebie. Zionęli nienawiścią i złością, że 
przegrali. Jeżeli marny wprowadzić zmiany, to musi
my zacząć od górnictwa, choc'by dlatego, że pochła
nia ono najwięcej dotacji. Oczywiście konieczność re
strukturyzacji dotyczy nie tylko górnictwa. Nie stwo
rzono jasnych programów naprawczych, które po
zwoliłyby uratować sporo przedsiębiorstw. Wiele 
firm można było np. podzielić, czyniąc je znacznie 
bardziej efektywnymi. Chcę tu podkreślić, że w Pol
sce przywiązuje się stanowczo za mała wagę do roz
woju małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy 
przede wszystkim uprościć procedury celne, kredy
towe i podatkowe. Myślimy także o zwiększeniu eg
zekucji prawa gospodarczego. Male firmy boją się 
zawierać kontrakty, ponieważ nie mają odpowiednich 
zabezpieczeń. Jeżeli za firmą i jej właścicielem stoi pra
wo, nie będzie on uciekał do szarej strefy. Ale zdaje
my sobie sprawę, że nasz plan pomocy małym i śre
dnim firmom nie przyniesie natychmiastowych efek
tów." (J. Buzek) 
• Metropolita lubelski abp Józef Życiński z oka
zji rocznicy odzyskania niepodległości- o sloganach 

8 reklamowych: "Wśród przekrzykujących się grup tak 

Niwiska A aniżow S t a r y 

dniku (gmina Cmolas), ale z zamiaru wycofano się, 
uwzględniając rację środowiska. W gminie Stary 
Dzikowiec biorąc pod uwagę argumenty finanso
we mogla być zlikwidowana Szkoła Podstawowa 
w Płazówce. Nie podjęto tego zamiaru, ponieważ 
szkoła choćby droga (nie wszystko da się przeło
żyć na pieniądze) zawsze pozostaje centrum kul
turalnym wioski, wzmacnia związek mieszkańców 
ze środowiskiem, jednoczy ich wokół tak ważnego 
procesu jakim jest wychowanie, a przy tym pogłę
bia więź młodego człowieka z miejscem urodzenia. 

Problem drogich szkól niewątpliwie będzie 
jeszcze wracał wielokrotnie, ale sadzę, że i tym ra
zem Samorządy do sprawy podejdą bardzo rozważ
nie. 

Nowy Rok będzie dobry 
Jak dobrze pójdzie, a wszystko dotąd na to 

wskazuje, w 1998 roku cala gmina Stary Dzikowiec 
będzie mieć sieć gazową, wodociągową i telefonicz
ną, a większe wsie wyremontowane bądź zmoder
nizowane szkoły. 

Ryzyko w dobreJ sprawie 
To zabrzmi jak bajka, ale pokazuje sposób 

działania niektórych samorządów. Była pilna po
trzeba wybudowania 4 km odcinka drogi Wilcza 
Wola (Maziarnia) - No"''Y Nart, łączącej wojewódz
twa rzeszowskie i tarnobrzeskie. Na to zadanie w 
budżecie gminy można było zabezpieczyć zaledwie 
186 mln st. zł. Pozostałe należało ściągnąć z ze
wnątrz. Przy tak minimalnych środkach własnych 
szanse powodzenia (teoretycznie) były zerowe. A 
jednak dokonując kilku odważnych i ryzykownych 
operacji udało się wykonać tą inwestycje wartości 
6 miliardów 300 m ln st. zł. 
O polityce Inwestycyjnej samorządu • mówi 
Krzysztof Klecha, wóit Starego Dzikowca. 

Często pan wójt wyjeżdża poza Urząd? 
O Oczywiście, najczęściej do Rzeszowa i War
szawy. Pieniądze z zewnątrz same do gminy nie 
przyjdą Trzeba o nie intensywnie zabiegać jeśli w 
gminie potrzeb jest dużo, a własny budżet skrom
ny. 

Stan; Dzikowiec nie jest bogatą gminą ... 
O Jeśli uwzględnimy poziom dochodów wła
snych na jednego mieszkańca nasza gmina plasuje 
się na przedostatnim miejscu w województwie. 

Więc jak trzeba rea lizować politljkę in
westi1cyjną nie mając wielu środków? 

łatwo można zagubić pamięć wartości, za które umie
rali inni. Zamiast nich można wprowadzić płaskie slo
gany: "Moje pokolenie wybrało pepsi-colę" czy ''Mer
cedes to pełnia życia". Być może zostaną one tylko 
smutnym znakiem dzisiejszej mentalności, tak jak slo
gany typu: "Program partii programem narodu". 
• ''Wiosna będzie nasza" - powiedział poetycko 
Leszek Miller na zjeździe wojewódzkim SdRP w 
Szczecinie. "Gdy mówimy: wiosna będzie nasza, 
marny na myśli wybory samorządowe. Gdybyśmy 
wygrali batalię wiosenną, to byłoby zwycięstwo na
wet większe od parlamentarnego AWS. 
• Próbka języka nowego naczelnego redaktora 
''Trybuny" Janusza Rolickiego: "Od wtorku każdy 
dobry Polak zamienia się w kreta i waruje przy ko
rzeniach i to nie byle jakich, bo chrześcija11skich. Ko
rzenie, zgodnie z pragnieniem premiera i przewodni
czącego, na które w tym względzie powołał się pre
mier, cytując na sali sejmowej-jego nauki, muszą być 
w stanie kwitnącym. Należy je po prostu pielęgno
wać i jak najczęściej sięgać do nich, nie uszkadzając 
ich przy tym." 
• Argument, że milicjanci strzelający do górni
ków z Wujka są niewinni, bo tylko wykonywali roz
kazy, stawia pod znakiem zapytania legalność wyro
ków Trybunału Norymberskiego. 
• Na gmachach sądów jest napis: "Sprawiedli
wość jest ostoją mocy Rzeczypospolitej". Sąd w Ka
towicach jeszcze raz nam udowodnił, że jakie pań
stwo- taka sprawiedliwość. 

• Polska będzie spłacać swoje zadłużenie zgodnie 
z ustaleniami pomiędzy stronami. Musimy jednak 
zdać sobie sprawę z sytuacji, w jakiej nowy rząd przy
jął władzę. Czeka nas splata raty powiększonej w 1988 
roku o 1 mld dolarów i uporanie się z 2-3 mld strat 

Dz i kowiec grudzień' 9 7 
O Trudno mówić o jakiejś polityce planowane; 
gminy, w której uwzględnia się hierarchię potrzeb. 
One są bardzo duże i należałoby wszystkie reali
zować równocześnie. Naturalnie mamy plany, okre
ślamy pilność potrzeb, ale przede wszystkim roz
poznajemy na co możemy pozyskać pieniądze z 
zewnątrz. Praca inwestycyjna samorządu chwila
mi jest daleka od normalnej. Wielokrotnie balan
sujemy na granicy ryzyka 

To znaczy? 
O Prosty przykład . Ustawa budżetowa mówi, 
ze jeśli mamy pieniądze, możemy zaciągać zobo
wiązania, jeśli nie ... nie wolno. A mimo wszyst
ko nie wiele mając własnych środków podjęliśmy 
zadania, które już zostały wykonane, bądź zosta
ną zakończone w niedługim czasie. 

A zatem ryzyko w dobrej sprawie opłaca 
się ... 
O Naturalnie. Zresztą nie ma w tym nic wyjąt
kowego. Wiele samorządów, burmistrzów czy wój
tów ryzykuje i postępuje podobnie. Presja potrzeb 
ludzkich jest tak duża, że musimy je realizować róż
nymi sposobami, ale musimy. 

A jak taką - można rzec - "nieuporzad
kowaną politykę" przyjmują radni? 
O Każdy radny chce jak najwięcej uzyskać dla 
swojego środowiska, to jest normalne. Naciskają na 
zarząd, wójta maksymalnie i w miarę możliwości 
te potrzeby realizujemy. Chociaż zaznaczam, że ra
dni powinni pamiętać, że działają nie tylko w iinie
niu swojej wsi, ale całej gminy. I powiedzmy, wi
dzimy, ze należy wykonać zadanie w wiosce X, bo 
jest ważne, ale akurat jest szansa pozyskania pie
niędzy na inne zadanie w innej wiosce, więc jak z 
nich nie skorzystać.? 

Jeśli pan Wójt przyjeżdża, powiedzmy ź 
Warszawy, czy z Rzeszowa, czy zawsze "przy
wozi pieniądze? 
O Bywa z tym bardzo a bardzo różnie. Dużo 
trzeba jeździć, żeby coś przywieźć, ale jak widać z 
realizowanych inwestycji gminie udaje się pozyskać 
pieniądze często. Nie jest to zasługa wójta, ale 
sprawności całego samorządu i jego administracji. 
Po prostu wszyscy chcemy dla gminy zrobić jak naj
więcej i dużo. Po to nas ludzie wybierali. 

Dziękuję za rozmowę. 
Z.LENART 

po powodzi, czyli ok. 70 bilionów starych złotych. 
Uważam, że opinia publiczna powinna wiedzieć o 
tym, że budżet na rok 1998 jest obciążony tymi do
datkowymi w porównaniu z 1997 r. wydatkami. Gdy
by tych dodatkowych wydatków nie było, można by 
z powodzeniem zrealizować wiele oczekiwań społecz
nych w stosunku do budżetu. W tak wyjątkowej sy
tuacji warto zastanowić się nad problemem zadłuże
nia zagranicznego Polski. Musimy się zastanowić nad 
ewentualnymi negocjacjami, których wynik zadowo
li zagranicznych partnerów i posłuży polskiej gospo
darce. Nie możemy przy tym zapominać, skąd się te 
długi wzięły. Marny do spłacenia horrendalny dług 
ekipy Edwarda Gierka i powinniśmy przypomnieć 
ludziom, jak te pieniądze zostały wykorzystane, a 
raczej zmarnowane. W części poszły przecież do do
płaty do naszego eksportu do byłego ZSRR. - Marian· 
Krzaklewski, Lider Akcji Wyborczej Solidarność 
• Kolbuszowianka najlepsza 

Piłkarze Kolbuszowianki zajęli pierwsze miej
sce w HI lidze grupy małopolskiej w rankingu "Fair 
Play" prowadzonym przez makroregion Małopolska 
w Krakowie. W rankingu brane są pod uwagę otrzy
mane przez drużynę kartki, organizacja zawodów, za
chowanie publiczności. Kolbuszowianka zdobyła 
łącznie 29 punktów, drugie miejsce przypadło Polo
nii Przemyśl, trzecie- Pogoni Leżajsk. 
• Realnie powiaty powinny zacząć pracę od stycz
nia 1998 r. Reforma powiatowa nie powinna koszto
wać więcej niż dwa trzy złote na jednego Polaka. Ina
czej- cały koszt będzie mniejszy niż wydatki na zor
ganizowanie wyborów do parlamentu. 

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", "Tygodnik Solidarnościowy", "Głos"). 



! 

Cmolas 

Rynek Kolbuszowski - pierzeja zachodnia 
(zdjęcia wykonane w roku 1940) 

~ · 

Kolbuszowa N i w i s k -a A anitow Dzikowiec 

Kapliczka cmentarna w Kolbuszowej; po lewej charakterystyczna lam- Kapliczka przy ul. Obrońców Pokoju, wyburzona podczas budowy ośrod-
pa naftowa ka zdrowia i szpitala rejonowego 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-9 
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!Indyk •• pyszałek „ Dr Teresa Majewska (katedra Drobiar-

111
• stwa, AR-T Olsztyn): "Ojczyzną indyków jest 

Ameryka. Do Europy, a dokładnie do Hiszpa
._ nii trafiły te ptaki dopiero po czterech odkrywN czych wyprawach Krzysztofa Kolumba, który 

odbył w latach 1494-1504. Krzysztof Kolumb 
przypływając do brzegów Ameryki Południo
wej był przekonany, że przypływa do Indii, 
być może dlatego w języku polskim ten ame-

Jan Mytt;ch 

K o m u 

rykański ptak nazywa się ade
kwatnie do tego wydarzenia 
indykiem. W języku angiel
skim indyk to turkey - czyli 
"nadęty, pyszałek" . 

Jan Mytych z Nowej Wsi 
k/ Kolbuszowej: "Indyk jest bar-
dzo wymagającym ptakiem, pięk-
nym i przy tt;m bardzo upartym. 
Zdarza się, że padnie śmiercią 
głodową, jeśli karma nie bę
dzie mu odpowiadać. Cza
sem po wyładowaniu z 
transportu zdarzy się, że 
nawet odwodniony nie pójdzie 
się napić, sam mógłby się ratować -
ale nie chce. Takiemu trzeba pomóc. Kie-
dyś hodujący upartemu indykowi podawali 
ziarno pieprzu. Chodziło o to, aby piekące zioło 
zmusiło indyka do szukania wody i paszy". 

Wysoko specjalistyczna hodowla indy
ków Jana Mytycha jest prowadzona według 
najnowocześniejszych standardów. Zna naj
subtelniejsze tajniki tuczu. Pawilon, w których 
znajduje się 7000 sztuk, w pełni zmechanizo
wany: podajniki karmy, płynów, witamin, zra
szacze powietrza, elektroniczne urządzenia 
określające wilgotność powietrza, temperatu
rę, natężenie światła - samodzielnie zainsta
lowane przez właściciela. Częste szczepienia, 
badania, pomiary wagi . 

"Chcąc mieć efekt, nie można żadnego czyn
nika zbagatelizować. Indyki są wrażliwe, a ja 
muszę sprzedać indyczki w 13 tygodniu (8-9 kg) 
i indory w 17 tygodniu (14-16 kg). To jest czas, 
który muszę bezwzględnie przestrzegać. Dłuższy 
tucz, powoduje straty. Gdybym tę ilość przetrzy
mał o tydzień, tracę 12 ton paszy (1 tona - 1200 
zł), nie ma już odpowiedniego przyrostu". 

Karmione są dwa razy dziennie, w okre
sie przedubojowym 3 razy. Zjadają 2,5 tony 

n i I< a I 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Kolbuszowa informuje wszystkich człon

ków i sympatyków naszego Związku, ze Jego Ekscelencja Ksiądz Bisk1;1p Kazimierz Górny, 
Ordynariusz Diecezji rzeszowskiej, mianował z dniem 30.IX. 1997r, Księdza Kan. Ryszarda 
Kiwaka, Kapelanem naszego Związku. 

Ksiądz Kan. Ryszard Kiwak posługę tę pełnił od 1989r., czyli od chwili reaktywowania 
Światowego Związku Armii Krajowej- Kolbuszowa. Jako syn podoficera Wojska.Polskiego, 
biorącego udział w wojnie 1939r., następnie członka ZWZ i AK. ~s. Kan Ryszard Kiwak został 
w 1996 r., przyjęty w poczet honorowych członków nasze.go Z w1ązku. . 

Za życzliwe ustosunkowanie się do naszej prośby, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii 
Krajowej Kolbuszowa, składa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi serdeczne "Bóg zapłać':· 

Księdzu Kapelanowi Ryszardowi Kiwakowi, życzymy owocnej pracy w naszym Związ
ku oraz obfitych łask Bożych w życiu osobistym. 

PREZES ODDZIAŁU 
MIECZYSŁAW GODLEWSKI 

26 kg„. 

paszy na dobę. Paszę w Ig specjalistycznej re
ceptury (opracowywanej komputerowo) 
przez przedstawiciela firmy "SANO" (produ
centa premiksów) robi Mieszalnia Pasz w Kol
buszowej, z którą hodowca ma podpisaną 
umowę. Właściwie co dwa tygodnie podawa
ny jest inny (o innych proporcjach składników 
i dodatków mineralnych) rodzaj karmy. W cią
gu cyklu produkcyjnego indyki jedzą zatem 6 
rodzajów paszy suchej. W tym roku sprzedał 
już 75 ton indyka. 

Drugi rzut będzie sprzedawany przed 
świętami. Odbiorcą (umowa kontraktacyjna) 
są Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie. Te z 
kolei sprzedają większość "Gerberze" na 
odżywki dla dzieci. Stąd też 2 tygodnie przed 
zbytem, indyki są bardzo szczegółowo bada
ne, później po uboju w zakładach również. 

Hodowla imponuje. Zdaje się dotąd jest 
jedyną w woj. rzeszowskim, która dobrze ra
dzi sobie już od pięciu lat. Dobrze, to nie zna
czy, że właściciel zawsze zarobi. W 1996 roku, 
kiedy do kraju sprowadzano mrożone mięso 
indycze z zagranicy, cena indyka gwałtownie 
spadła. Wtedy na jednym rzucie stracił 73 mln 
st. zł. Później się poprawiło. I jak narazie pro
dukcja jest opłacalna, ale niepokój zawsze to
warzyszy. 

Rynek nadal nie jest stabilny i być może 
komuś znowu przyjdzie do głowy, aby w ra
mach "wchodzenia do Europy" pozwolić pro
ducentom i handlowcom zachodnim wyczy
ścić sobie magazyny i znowu jakieś mięso za
leje nasz rynek - wtedy oczywiście przegry
wa polski rolnik, którego państwo nie dotuje. 
Ale cóż, to ryzyko podejmuje każdy produ
cent, chociaż obowiązkiem państwa jest je 
minimalizować. 1 na to rolnicy stale czekają. 

Kiedy rozmawiając z Janem Mytychem 
wyraziłem opinię, że ta produkcja jest bar
dzo trudna, w odpowiedzi usłyszałem: "to in
dyk jest trudny, ale jeżeli stworzyć mu minimal
ne warunki udaje się. Mam, uważane za najtru
dniejsze , indyki Hybrid L. W. Sprzedam, kiedy 
osiągną 15 kg., kilka jednak zostawię, tak, jak te z 
marca „." 

Postawił jednego na wadze: 26 kg „. 
Przed świętami na pewno będzie miał ponad 
30kg. 

ZBIGNIEW LENART 

P. S. Gdyby tempo wzrostu człowieka było 
podobne do wzrostu indyka - po 16 tygodniach 
życia człowiek ważyłby 700 kg. 
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Wszystkim życzę zatem zdrowia, pomy~ 
ności i sukcesów osobistych w nadchodzącym .... 
1998r. f""llll 

ELŻBIET A KAPUSTA -. 

TO WARTO WIEDZIEĆ ... 
Rejonowy Urząd Pracy 

Nie tylko po zasiłek 
Zjawisko bezrobocia, które towarzyszy nam od 

kilku lat stało się w naszym kraju problemem spo
łecznym ze względu na jego rozmiary. 

Dość powszechne stały się również określenia 
typu ''kuroniówka" zamiast zasiłek dla bezrobot
nych, czy też inne skróty, które na ogół wszyscy znają 
i wiedzą o co chodzi. Problem jednak tkwi nie w na
zwach, chociaż powinny one być używane prawi
dlowo, ale w sposobie widzenia i wyciągania wnio-
sków z obserwacji tego zjawiska. • 

Moim celem jest zachęcenie czytelnika do na
wiązania współpracy, skorzystania z różnorodnych 
fonn pomocy jaką oferuje urząd pracy i to nie ty !ko 
osobom bezrobotnym. 

W dalszym ciągu tkwi w nas przekonanie, że 
do urzędu idzie się tylko po zasiłek. 

Trudno się temu dziwić skoro sami bezrobot
ni czyli osoby, którym najwięcej się oferuje na ogół 
ograniczają się tylko do potwierdzenia gotowości do 
pracy i odbioru zasil.ku. 

Czasy, kiedy urzędy pracy wypłacały tylko 
zasiłki dawno już minęły. Zachodzące zmiany w go
spodarce wymuszają inne działania systemu urzę
dów pracy. Działania pasywne w postaci wypłat za
siłków ulegają kurczeniu się na rzecz działań aktyw
nych w postaci szkoleń i przekwalifikowań, poży
czek, prac interwencyjnych, pomocy zakładom za
trudniającym absolwentów, rozwoju usług dorad
czych, działalności Klubów Pracy. 

Jednym z podstawowych zadań urzędu jest 
pośrednictwo pracy. Urząd pracy jest bowiem "ban
kiem kadr" dla zakładów i instytucji poszukujących 
pracowników. Od potne by rynku pracy szkoli się 
bezrobotnych na różnych kursach, które przygoto
wują do pracy na konkretnych stanowiskach z 
uwzględnieniem oczekiwań pracodawców. 

Srodki Funduszu Pracy na te aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu o których wspomnia
łam pozwolą na dofinansowanie miejsc pracy two
rzonych dla absolwentów, prac interwencyjnych, 
organizowanie staży, finansowanie składek ZUS, 
udzielanie pożyczek dla bezrobotnych a także na 
utworzenie nowych miejsc pracy. 

O ile współpraca z przedsiębiorcami w zakre-

sie tworzenia nowych miejsc pracy z roku na rok 
poszerza się, o tyle maleje zainteresowanie i aktyw
ność samych bezrobotnych. Postawa bierności, wy
czekiwania, ograniczenie wizyt w urzędzie do jed
nej obowiązkowej w miesiącu i to tylko na stanowi
sku potwierdzania gotowości do pracy charaktery
zuje zdecydowaną większość bezrobotnych. 

W tym stwierdzeniu nie chodzi mi o krytykę 
tej grupy osób, lecz o wskazanie im możliwości wyj
ścia z niekorzystnej sytuacji w której się znaleźli. 

Mogą ją zmienić poprzez skorzystanie z usług 
pośredników pracy, doradcy zawodowego, szkole
niowca, lidera klubu pracy. Są to osoby kompetent
ne, dobrze przygotowane zawodowo, życzliwie i 
odpowiedzialnie traktujące problemy osób bezrobot
nych. 

Jak już wspomniałam, gospodarka rynkowa 
wymusza pewne działanie tylko na politykach, 
przedsiębiorcach, urzędach i innych instytucjach, ale 
również na bezrobotnych. 

Warto zatem przychodząc do urzędu odszu
kać wskazane osoby i spróbować sobie pomóc. 

Urząd pracy jest instytucją, w której między 
innymi przyznawany jest zasiłek, ale przede wszy
stkim pośredniczy w zatrudnianiu, szkoli bezrobot
nyd1, pomaga bezrobotnym uruchomić własną dzia
łalność gospodarczą, uczestniczy w tworzeniu no
wych miejsc pracy, angażując środki finansowe Fun
duszu Pracy, dysponuje fachową kadrą i zapleczem 
w zakresie doradztwa zawodowego, uczy metod 
aktywnego poszukiwania pracy, dysponuje informa
cją zawodową. 

Jest dostępny dla wszystkich- bezrobotnych, 
poszukujących pracy, osób pragnących zmienić pra
cę lub zawód, uczniów borykających się z problemem 
wyboru zawodu i szkoły, przedsiębiorców, wycho
wawc<?w i dyrektorów placówek oświatowych. 

Zyczeniem pracowników urzędu byłoby takie 
właśnie postrzeganie naszej instytucji w społeczeń
stwie. 

Skoro mowa o życzeniach pragnę złożyć 
je wszystkim Czytelnikom oraz Redakcji z oka
zji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. 

MIĘDZY MAGIĄ A MEDYCYNĄ ... 

Horoskop kolorów 
Camille Flamarion 
Biel - 21-30 maja. 
Urodzeni w tej dekadzie są bystrzy, obdarzeni 

dobra pamięcią i niepohamowaną radością żyda. Od 
najmlodszyd1 lat żywo interesują się tym, co id1 ota
cza. Mają szerokie kręgi znajomych, wiedzą wiele o 
życiu innych. jakby mimochodem zdobywają 
mnóstwo wiadomości z najrozmaitszych dziedzin. 
Ich pamięć to prawdziwa skarbnica różnych szcze
gółów. Potrafią ciekawie mówić na każdy temat. 
Chłoną nowe rzeczy, bez trudu zapamiętują nazwi
ska daty, okoliczności. Wśród urodzonych w tym 
okresie występują ludzie ze szczególnymi rodzajami 
pamięci, np. idealna pamięć muzyczna. czy wzroko
wa. Lubią popisywać się w gronie znajomym zapa
miętywaniem cyfr, długich cytatów, twarzy. Urodze
ni w tej dekadzie mają dużo zalet towarzyskich, ła
two nawiązują kontakty są rozmowni i dowcipni. By
wają chętnie zapraszani i odwiedzani, a kręgi ludzi, 
w których bywają są niezmiernie szerokie. Niektórzy 

wykonują nawet takie zawody. Zdarza się też, że 
pociąga ich handel i bankowość, ale raczej w rozu
mieniu operacji giełdowych niż zajmowania się obro
tami kasowymi. W interesach mają na ogół szczęśli
wą rękę, chociaż nie zawsze są solidni. Emocjonal
nie są raczej chlod ni i zbyt rozproszeni, aby stać ich 
było na serdeczne i naprawdę trwałe kontakty. Nie 
bywają na ogół szczęśliwi w małżeństwam. Być może 
pewną rolę odgrywa też ich egocentryzm i nadmiar 
zainteresowań różnymi sprawami, które nie pozwa
lają im skupić się na jednej dziedzinie. Nie odstra
szają ich niewygody i trudy wędrówek. Każda 
podróż przynosi im zwykle wiele długo wspomina
nych różnorodnych wrażeń. Kobiety z dekady Bieli 
mają dużo typowych cech niewieściej płd, są roz
mowne a nawet gadatliwe. Rzadko interesują się po
ważniejszymi sprawami. Lubią błyszczeć, kochają się 
w pięknych strojach i ozdobach. Dbają bardzo o to, 
aby być zawsze otoczonym wielbicielami. Mężem 
potrafią rządzić dzięki dużej dozie kobiecego sprytu 
i pewnemu aktorstwu, które pozwala im wygrywać 
wiele sytuacfi rodzinnych na swoją korzyść. Wśród 
bieli spotyka się wiele osób obdarzonych zniewala
jącym wręcz młodzieńczym wdziękiem, który zamo-

Zastępca Kierownika Rejonowego Urzędu Ili 
Pracy w Kolbuszowej I 

Ogłoszenia ... 
Jak wreszcie znaleźć pracę? :Ili 
Jeśli chcesz się dowiedzieć przyjdź do Klubu 

Pracy przy Rejonowym Urzędzie Pracy w Kolbuszo-
wej ul Piłsudskiego 59a i weź udział w bezpłatnym 
szkoleniu na którym dowiesz się dokładnie 

1. Gdzie szukać pracy? 
2. Jak znaleźć miejsca pracy, które nie są ogłasza-

ne? 
3. Jakznaleźćpracęszybko? 
4. Jak odkryć i przedstawić swoje mocne strony? 
5. Jak przygotować swój życiorys i list motywacyj

ny? 
6. Jakskutecznierozmawiaćzpracodawcą? 

Zgłoś się natychmiast. Przyjdź lub zatelefo
nuj! tel. 2271-790 lub 2272-926 

Jak prowadzić własną firmę? 
Jeśli jesteś osobą bezrobotną i zamierzasz pod

jąć działalność gospodarczą przyjdź do Rejonowego 
Urzędu Pracy w Kolbuszowej i weź udział w bez
płatnym szkoleniu na którym nauczysz się 

• jak planować działalność firmy 
• kalkulacji kosztów firmy 
• prowadzenia rozliczeń podatkowych i ZUS 
• zarządzania i metod sprzedaży 

Podejmij w'łaśdwą decyzję 
Przyjdź do RUP w Kolbuszowej 

ul. Piłsudskiego 59a, pokój nr 6 

Sprostowanie 
W ostatnim numerze "Ziernii" do artykułu 

"Bo piękno jest po to, by zachwycało „." wkra
dło się kilka błędów. Powiru1o być: 

E. R. Wilków, ul. Krakowska 23, W. A. Wla
zło, ul. Armii Krajowej 8, M. A. Pikułów, ul. Pił
sudskiego 50, B. D. Puziów, ul. Sokołowska, B. i 
K. Puziów, ul. Sokołowska, M. i A. Dłodzieniowie, 
ul 11 - Listopada, J. i Z. Sawulowie, ul. 11 Listopa
da, T. i I. Wiąckowie, ul. Tyszkiewiczów. 

Zainteresowanych i czytelników przeprasza-
my. REDAKCJA 

wują do późnego wieku. Mlody wygląd nie będący 
w zgodzie z metryką, jest także dość często ich ce
chą. Nie mają natomiast zbyt dużo sil życiowych, ła
two się męczą i spalają, a ich ruchliwość i pozorna 
energia nie wpływają dobrze na stan organizmu. 
Większość Bieli nie żyje zbyt długo, lecz za to inten
sywnie. Współgra to z ich filozofią życiową, gdyż 
często obawiają się chorób i starości. 

High lite i kac 
W wielkim świecie elit i finansjery na kaca nie 

pije się byle czego. Oto przykłady: Rasputin - 50g 
wódki, lOOgsoku z małż, 1 oliwka nadziewana an
chois. Wszystkie składniki zmiksować i podawać w 
dużej szk.lance do Martini. 

Bullshot: 100g zimnego bulionu przyprawio
nego solą i pieprzem, sok z jednej cytryny, odrobina 
chrzanu, "wystarczająca ilość" wódki. Podawać w 
szklance z kostkami lodu. 

Fizz poranny: 30 g żytniej whisky, 60 g Per
nod, 1 łyżeczka cukru, sok z połówki cytryny. 

Jeśli powyższe przepisy komuś nie pomogą, 
można zawsze leczyć się po polsku - setą czystej lub 
piwem. W czasie Swiat i karnawału życzę Pań
stwu jak najmniej takich kuracjL 

EUGENIUSZ JANczyl( 



Puchar Niepodległości 
dla nauczycieli 

SP. 2 Kolbuszowa 
Konfederacja Polski Niepodległej - Rejon 

Kolbuszowa, w ramach obchodów Narodowe
go Święta Niepodległości, zorganizowała 11 
listopada halowy turniej piłki nożnej. W im
prezie rozegranej w sali gimnastycznej SP. 1 
w Kolbuszowej wzięły udział trzy drużyny: 
Związek Strzelecki "Strzelec" z Rzeszowa, 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej i 
Nauczyciele SP Nr 2 Kolbuszowa Oficjalnego 
przywitania drużyn i zaproszonych gości do
konał Stefan Orzech - przewodniczący KPN 
Rejonu Kolbuszowa. Turniej otworzył i w 
skrócie przypomniał dzieje sprzed 79 lat prze
wod1_1iczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 Ze
non Zywiec. 

Sam turniej przebiegał pod dyktando 
drużyny nauczycieli, która zdecydowanie 
wygrała z rywalami. 

Dzikow i ec grudzień' 9 7 
Wyniki turnieju: 

ZOZ - Kolbuszowa - ZS Strzelec Rzeszów 
17:13 
Nauczyciele SP 2 - ZS Strzelec Rzeszów 
24:12 
Nauczyciele SP 2 Kolb. - ZOZ Kolbuszowa 
11:5 

Tabela końcowa turnieju: 
1. Nauczyciele SP 2 Kolb. 2 6 35-17 
2. ZOZ Kolbuszowa 2 3 22-24 
3. ZS Strzelec Rzeszów 2 O 25-41 

Po zakończonej rywalizacji puchar Nie
podległości i dyplom zwycięskiej drużynie 
wręczył Stefan Orzech. Puchary i dyplomy 
otrzymały także pozostałe drużyny. 

Składy drużyn: 
Nauczyciele SP 2 Kolbuszowa: Euge

niusz Janczyk, Michał Franczyk, Grzegorz 
Gębarowski, Maciej Cichoń, Ryszard Haptaś, 
Jerzy Sitko i Jacek Kuras. Trenerzy: Kazimien 
Gomułka i Stanisław Gorecki. 

ZOZ Kolbuszowa: Mieczysław Maziarz, 
Marek Kiwak, Kazimierz Koń, Andrzej Kosio
rowski, Jerzy Biesiadecki, Leszek Gomułka, 
Paweł Grzywacz i Piotr Grzywacz. 

ZS Strzelec Rzeszów: Dariusz Baj, Zyg
munt Wąsowicz, Damian Jurek, Mateusz Gaj
dek, Dominik Gajdek, Grzegorz Kowalski, Ta
deusz Dudek i Bartek Brydak. Wychowawcy: 
Marek Stręczak, Stanisław Flis i Stanisław Sa
necki. Turniej sędziował Antoni Zygmunt 

Sp ort szkol fi'! 
SP Widełka - SP Przedbórz I 

SP Przedbórz I - SP Przedbórz II 
Tabela gr. II I SP Kolb. Dolna - SP Widełka 

-------------- 1. SP Kolb Dolna 3 6 

1:3 
3:0 
3:0 

9-0 
6-4 
4-6 
0-9 

Tenis stołowy 
ST ARY DZIKOWIEC. W sali sportowej 

miejscowej Szkoły Podstawowej rozegrane zo
stały Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
drużynowym tenisie stołowym klas VII i VIll. 
W turnieju rozegranym 18 listopada startowali 
chłopcy i dziewczęta ze szkół w Starym Dzi
kowcu, Kopciach, Lipnicy i Wilczej Woli. 

Końcowe wyniki: 
Dziewczęta: 

1. SP Stary Dzikowiec 
2. SP. Kopcie 
3. SP Wilcza Wola 
4. SP Lipnica 

Chłopcy: 
1. SP Stary Dzikowiec 
2. SP Lipnica 
3. SP Kopcie 
4. SP Wilcza Wola. 

Drużyny ze Starego Dzikowca grały w 
składzie: Agnieszka Rębisz i Anna Bieleń oraz 
Adam Twardowski i Andrzej Serafin. Uzyska
ły one awans do zawodów rejonowych 

KOLBUSZOWA. GIMS w drużynowym 
tenisie stołowym klas VIII - VII rozegrane zo
stały w Szkole Podst. Nr 2 w Kolbuszowej. 

Turniej dziewcząt rozegrany został 18 li
stopada. 

Wyniki: 
Grupa I 

SP Kolbuszowa Górna - SP Zarębki 
SP Kolbuszowa Górna - SP 2 Kolb. 
SP Zarębki - SP 2 Kolbuszowa 

Tabela grupy I 
1. SP Kolb. Górna 
2. SP Zarębki 
3. SP 2 Kolbuszowa 

Grupa II 

2 
2 
2 

4 
2 
o 

3:0 
3:0 
3:2 

6-0 
3-5 
2-6 

SP Kolbuszowa Dolna -SP Przedbórz I 3:0 
SP Widełka - SP Przedbórz II 3:0 
SP Kolbuszowa Dolna - SP Przedbórz II 3:0 

2. SP Przedbórz l 3 4 
3. SP Widełka 3 2 
4. SP Przedbórz II 3 O 

Mecze finałowe 
Ol miejsce 

SP Kolb. Dolna - SP Kolb. Górna 
O III miejsce 

SP Przedbórz I - SP Zarębki 
O V miejsce 

SP Widełka - SP 2 Kolbuszowa 
VII miejsce 
SP Przedbórz 11 

3:2 

3:0 

3:0 

Turniej chłopców rozegrany został na
stępnego dnia. 

Wyniki: 
Grupa I. 

SP Kob. Górna - SP Bukowiec 
SP Kolb. Górna - Kupno 
SP Bukowiec - SP Kupno 

Tabela gr. I 
1. SP Kolbuszowa Górna 
2. SP Bukowiec 
3.SPKupno 

Grupa II 

2 
2 
2 

SP Kolb. Dolna - SP 2 Kolbuszowa 
SP 2 Kolbuszowa - SP Zarębki 
SP Kolb. Dolna - SP Zarębki 

Tabela gr. II 

• 

4 
2 
o 

3:0 
3:0 
3:1 

6-0 
3-4 · 
1-6 

3:0 
3:0 
3:0 

1. SP 2 Kolbuszowa 1 2 3-0 
2. SP Zarębki 1 O 0-3 

Druzyna Kolbuszowej Dolnej grała nie
regulaminowym składem, stad jej wyniki nie 
zostały uwzględnione w tabeli. 

Gr. III 
SP Przedbórz - SP Widełka 
SP Przedbórz - SP 1 Kolbuszowa 
SP Widełka - SP 1 Kolbuszowa 

Tabela gr. III 
1. SP Przedbórz 
2-3 SP Widełka 
SP 1 Kolbuszowa 

2 
2 
2 

4 

3:0 
3:0 

6-0 
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W meczu finałowym drużyna Kolbuszo
wej Górnej pokonała SP Przedbórz 3:0 i awan
sowała do zawodów rejonowych. 

NIWISKA. W miejscowym Gminnym 
Ośrodku Kultury rozegrane zostały GIMS w 
drużynowym tenisie stołowym klas VII - VIII. 
Startowało 5 drużyn dziewcząt i 6 drużyn 
chłopców. 

Ostateczna kolejność: 
Dziewczęta: 

1. SP Hucisko 
2. SP Trześń 
3. SP Przyłęk 
4. SP Siedlanka 
5. SPHucina 

Chłopcy: 
1. SP Hucisko • 
2. SP Przyłęk 
3. SP Trześń 
4. SP Niwiska 

5-6 SP Hucina 
SP Siedlanka 

Do zawodów rejonowych awansowały 
drużyny SP Hucisko, które grały w składzie: 
Marzena Wrażeń i Justyna Depa oraz Lucjan 
Porzuczek i Grzegorz Warunek. 

Szachy 
W sali kawiarnianej hotelu sportowego 

w Kolbuszowej 27 lis topada rozegrane zosta
ły Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sza
chach drużynowo. W zawodach startowały 3 
szkoły: SP 2 Kolbuszowa, SP Kupno i SP Za
rębki. Drużyna składała się z czterech zawo
dników: dwóch dziewcząt i dwóch chłopców. 

Wyniki: 
SP 2 Kolbuszowa - SP Kupno 4:4 
SP 2 Kolbuszowa - SP Zarębki 5 :3 
SP Kupno - SP Zarębki 4:4 

Tabela końcowa turnieju: 
1. SP 2 Kolbuszowa 9 pkt. 
2. SP Kupno 8 pkt. · 
3. SP Zarębki 7 pkt. 

Do zawodów wojewódzkich awansowa
ła drużyna SP 2 Kolbuszowa. 

Brydż sportowy 
Brydżyści Kolbuszowianki rozpoczęli 

sezon 1997 / 98 występami w klasie A. 
Dotychczas rozegrali cztery mecze. W 

pierwszym spotkaniu pokonali u siebie dru
żynę Pas Błażowa 25-5, a w drugim ulegli. 
Walerowi Rzeszów 7-23. W następnych spo
tkaniach rozegranych na wyjeździe przegrali 
z OK Zaczernie 11-19 oraz zremisowali z Ka
skadą Kamionka 15-15. 

Kapitanem kolbuszowskiej drużyny jest 
Wojciech Frankowski, a w drużynie grają po
nadto: Grzegorz Kornak, Stanisław Nagaś, 
Marek Ulatowski, Waldemar Zarębski, Witold 
Maciej Karpiak, Ireneusz Kogut i Zygmunt 
Antos. 

Tenis stołowy 
Tenisiści kolbuszowskiego TKKF N il roz

poczęli starty w lidze amatorów prowadzo
nej przez TKKF Rzeszów. W dwóch dotych
czas rozegranych w hali PTS Walter turnie
jach zawodnicy N ilu uzyskali następujące lo
katy. 

I turniej 
Kobiety: 

1. Magdalena Dubicka 
6. Justyna Cieśla 

Kolbuszow a Niwiska R anitow · Sta r y Dz iko wiec -

Wisłą II 3-2), tyleż samo razy remisując, co pozwoli!? • 
przywieźć 8 punktów. Zapewne przed pierwszym li- .... 
gowyrn spotkaniem, kibice "jedenastki" znad Nilu nie f"lllllł 
liczyli na tak wysoką lokatę. m. 

Mężczyźni do lat 40 
2. Marek Kret 
4. Ireneusz Giza 
5. Tomasz Dubicki 
6. Andrzej Czachor 

Mężczyźni powyżej 40 lat 
2. Bogusław Rychlicki 
6. Ryszard Zieliński 

II Turniej 
Kobiety: 

2. Justyna Cieśla 
3. Magdalena Dubicka 

Mężczyźni do 40 lat 
2. Tomasz Dubicki 
3. Andrzej Czachor 
5. Ireneusz Giza 

Mężczyźni powyżej 40 lat 
1. Bogusław Rychlicki 
4. Ryszard Zieliński 

Po dwóch turniejach kolejność w po
szczególnych kategoriach jest następująca: 

Kobiety: 
1. Magdalena Dubicka 24 pkt Nil Kolbuszo-

wa 
2. Renata Kopeć 21 pkt Panorama Rzeszów 
3. Anna Sikora 17 pkt Panorama Rzeszów 

Mężczyźni do lat 40 
1. Wiesław Wilk 18 pkt Podhalanin Rzeszów 
2 . Tomasz Baran 16 pkt Podhalanin Rzeszów 
3 . Ireneusz Giza 16 pkt Nil Kolbuszowa 

Męźczyżni powyżej 40 lat: 
1. Bogusław Rychlicki 26 pkt Nil Kolbuszo-

wa 
2. Zenon Tendera 22 pkt Podhalanin Rze

szów 
3. Mieczysław Doskocz 18 pkt Prasa Rze-

szów 
Drużynowo: 
1. Nil Kolbuszowa 
2. Podhala nin Rzeszów 
3. Panorama Rzeszów 

148 pkt 
130 pkt 
58 pkt. 

Kolbuszowska Liga 
I 

Tenisa Stołowego 
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" dzia

łający przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. K. Ba
czyńskiego zorganizował Kolbuszowska Ind ywid u
alną Ligę Tenisa Stołowego. W I Rzucie KIL TS ro
zegranym 26 listopada startowało 9 zawodników. 
Rywalizowali oni w dwóch grupach systemem: 
"Każdy z każdym", następnie w półfinałach grali 
na "Krzyż" . 

Czołowe lokaty po I turnieju zajmują: 
1. Tomasz Dubicki 
2. Andrzej Czachor 
3. Jacek Giza 
4. Andrzej Szczęch 

Kolejny turniej rozegrany zostanie 16 grudnia 
o godz. 1530również w sali SP Nr 2 w Kolbuszo
wej, a następny 6stycznia 1998 r. 

UKS Dwójka zaprasza szczególnie kobiety i 
dziewczęta do udziału w tej imprezie. Wpisowe wy
nosi 1 zł. 

MICHAŁ FRANCZYK 

Kolbuszowianka 
Udana jesień beniaminka 

Piłkarze Kolbuszowianki po rundzie jesiennej 
III grupy małopolskiej zajmują niezłe, 9. Miejsce, 
wyprzedzając tak znane piłkarskie firmy, jak Stal 
Rzeszów, Zelmer czy Izolator Boguchwała. 

W siedemnastu meczach kolbuszowianie wy
walczyli 23 punkty, strzelając 19 bramek przy 25 stra
conych. Na własnym boisku drużyna trenera Marka 
Lorenca odniosła 4 zwycięstwa, trzykrotnie remisu
jąc, co pozwolilo zdobyć 15 punktów. 

Na wyjeździe Kolbuszowianka triumfowała 
dwukrotnie (w Gorlicach 3-1 oraz w Myślenicach z 

Początek sezonu w wykonaniu beniaminka z Ili 
Kolbuszowej był fatalny. W dwóch pierwszych me
czach przed własna publicznością zdobyli zaledwie • 
1 punkt. Po pięciu kolejkach, w których grali trzy- „ 
krotnie na własnym boisku, wywalczyli zaledwie 2 m. 
punkty. Marsz w górę rozpoczął się od wygranej 2-1 'llli. 
z Pogonią Leżajsk, wówczas to Kolbuszowianka w ~ 
ciągu jednego tygodnia odniosła trzy kolejne zwycię
stwa: z Pogonią, Glinikiem i Garbarnią zdobywając 
aż 9 punktów. 

-Do rozgrywek przystąpiliśmy-można tak rzec
osłabieni, bo odszedł do stali Mielec Artur Tułacz, a 
nasz bramkarz, Norbert Król, grający ostatnio w Unii 
Nowa Sarzyna, przeniósł się do Glinika Gorlice- oce
nia Marek Lorenc. 

-Do drużyny powrócił Aleksander Sito (bram
karz), który był wypożyczony do Stali Sanok. W ostat
nich meczach grał również jego starszy brat, Euge
niusz, długo leczący kontuzję. Przed sezonem plano
waliśmy zdobyć 23-24 punkty i faktycznie tyle zdo
byliśmy. Z jednej strony zdobyliśmy niespodziewa
ne punkty z Wisłą, w Sanoku ze Stalą, w ostatnich 
minutach zdobyliśmy zwycięski gol w meczu z Gar
barnią, podobnie bramkę na wagę remisu zdobyliśmy 
w ostatnich minutach pojedynku z Sandecją. Bardzo 
dobrze, ale pechowo graliśmy w Jarosławiu z JKS
em, gdzie tylko zremisowaliśmy. W pojedynku z rze
szowską Stalą, już na początku meczu, kontuzji do
znał nasz lider, Andrzej Szczęch, a także Waldemar 
Mazurek. To odbiło się na grze drużyny w tym me
czu, jak i w następnych. Uważam, że runda była dla 
nas udana Graliśmy swoimi zawodnikami, którzy 
mieli okazję poznać się. Wyróżni! się napastnik, Ro
bert Szalony, który przecież trenuje tylko dwa razy 
w tygodniu, bo uczy się i pracuje. Widoczne postępy 
uczynił również Tomasz Warzocha i inni mlodzi, 
wchodzący zawodnicy. 

Co warte podkreślenia, Kolbuszowianka jest 
drużyną typowo amatorską. Z tego względu nie 
wszyscy zawsze mogą uczestniczyć w treningach z 
uwagi na pracę zawodowa. Z drugiej strony wiele 
półzawodowych zespołów może pozazdrościć zaan
gażowania na treningach, meczach i atmosfery w dru-
żynie. Ostatnio sami zawodnicy składają się na wy
najęcie sali gimnastycznej w szkole w Dzikowcu, 
gdzie przechodzą tzw. roztrenowanie. 

Funkcjonowanie drużyny oczywiście nie było-
by możliwe bez pieniędzy choc'by na sprzęt czy trans
port. Te w głównej części pochodzą od Urzędu Mia
sta i Gminy, który w tym roku przelał na konto klu
bu kwotę około 550 milionów starych złotych. 

W miarę swoich możliwości piłkarzom Kolbu
szowianki pomagali również: Zakłady Obuwnicze 
Kolbut, Stacja Paliw Koltank i Zakład RESP w Wi
dełce. 

Oto wyniki meczów: z Sandecją 1-1 (dom), z 
Dalinem 0-4 (d), Kablem 0-2 (wyjazd), Tarnovią 0-0 
(d), Polonią 0-3 (w), Pogonią 2-1 (d), Glinikiem 3-1 
(w), Garbarnią 1-0 (d), Kamaksem 2-3 (w), Izolato
rem 3-0 (d) JKS 1-1 (w), Stalą Rzeszów 0-2 (d), Stalą 
Sanok 1-1 (w), Zelmerem 0-0 (d), Wisłoką 1-4 (w), Kar
patami 1-0 (d), Wisłą Il3-2 (w). 

Bramki: Szalony- 7, Warzocha- 4, Cieśla- 2 oraz 
Kosiorowski, Książek, Lorenc, Mazurek, Romaniuk, 
Szczęch. 

JACEK SURDEJ 

r-----------, 
I I 
I Sprzedam I 
I I 
I Fiata· 126 p, r. 1991, I 
I I 
I tel: 2273 560 I 
I Kolbuszowa, I 
I ul. M. Konopnickiej 5 I 
I I 
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Cmolas Kolbuszowa 

Apel 
Towarzystwa Kultury 

im. JM Goslara 
w Kolbuszowej 

Już wkrótce zostanie ustalony kształt no
wego podziału terytorialnego Rzeczypospoli
tej Polskiej. 

Dla nas wszystkich - mieszkańców Kol
buszowej i gmin ościennych będących kiedyś 
w granicach powiatu kolbuszowskiego, decy
zja o utworzeniu powiatów samorządowych 
ma historyczne znaczenie. 

Stajemy oto przed szansą, że sami 
będziemy decydować o sprawach tak istot
nych dla nas i naszych potomnych, jak po
ziom bezpieczeństwa i lecznictwa, dostęp do 
informacji i korzystania z dóbr kultury, orga
nizacja i poziom szkolnictwa średniego, wre
szcie cały olbrzymi zakres lokalnej infrastruk-
tury. 

Od pracy i - co ważniejsze - blisko
ści instytucji odpowiedzialnych za realizację 
tych zadań i zaspokajanie tych potrzeb, będzie 
zależała jakość naszego życia, perspektywy 
awansu młodego pokolenia i postęp cywiliza
cyjny całego regionu. 

Zdajemy sobie jednak sprawę, że 
reaktywowanie powiatu kolbuszowskiego nie 
jest sprawą ostatecznie przesądzoną. 

Apelujemy więc do mieszkańców, 
instytucji i organizacji społecznych, partii po
litycznych, a zwłaszcza do władz samorządo
wych miasta i okolicznych gmin o podjęcie 
energicznych i skoordynowanych działań w 
tej sprawie. 

Pamiętajmy, że determinacja i przygo
towanie organizacyjne mogą być rozstrzyga
jącym argumentem za u tworzeniem powiatu 
kolbuszowskiego, natomiast apatia i bierność 
- decydującym argumentem przeciw. 

ZARZĄD TOWARZYSTW A KUL TURY 
IM. JM GOSLARA W KOLBUSZOWEJ 

l- Kolbuszowa, 8.12.97 

N i wiska R anitow 

-------------, Firma 
Handlowo 
Usługowa 

flORENA 
inż. Piotr Puzio 

36-100 Ko lbuszowa 
ul. Sokołowska, 
tel. 2272-903 

zieleńce 

ogrody 
boiska sportowe 

projektowanie ~ 
urządzenie 

pielęgnacja 

~ L-----------..1 -------------, 
• 

MIELECKA 
SZKOŁA 
BIZNESU 

Informuje Państwa o możliwości 
skorzystania z kursów prowadzo-

nych w Kolbuszowej: 
O podstawy obsługi komputera 
O użytkowa obsługa komputera 
O MSWORKS 
O komputerowa księgowość małej 

firmy 
O księgowość małej firmy wraz 

z obsługą komputera 
O marketing i promocja rynkowa 
O BHP 
O Inne 

Informacji udziela: 
Lucyna Kwiatkowska 

ul. Jana Pawła li 7 
36-1 OO Kolbuszowa 
tel. (017) 2272 770 

MSB - to 
solidny partner 

Zapraszamy L-----------..1 

Dz ikow iec grudzień' 9 7 
Staropolskim obyczajem składa

my serdeczne życzeni,a wesołych, 
zdrowych, pogodnych Swiąt Bożego 
Narodzenia oraz życzymy wszelkiej 
pomyślności w Nowym 1998 Roku. 

Makro 
Export - Import 
Kolbuszowa, ul. Targowa 4, 
tel. I fax (017) 22 73 480 

Halmar 
Bolesław Karkut 
Kolbuszowa, ul. Handlowa 3 

Domo-Bud 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Kolbuszowa, ul. Towarowa 1, 
tel. (0-17) 22 72 772 

Marwo 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Kolbuszowa, ul. Stara Droga 1, 
tel (017) 22 73 976, tel. / fax (0-17) 22 71567 
Biuro Handlowe, ul. Towarowa 4 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Kolbuszowa, tel. (0-17) 22 71 941, 
tel. I fax (0-17) 22 71 776 

Nil Trans 
Usługi Transportowa Roman Czachor 
Kolbuszowa, ul. Tarnobrzeska 54 a, 
tel. (0-17) 22 72 772, 22 73 772 

Trans-Kop, Bogdan Brózda 
Przerób drewna, Handel 
Kolbuszowa ul. Krakowska 72, 
tel./ fax (0-17) 22 73 108 

Budrol 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Kolbuszowa, ul. J. Piłsudskiego 125 c, 
tel. (0-17) 22 72 396 

Elmar 
Hurtownia Artykułów Elektrycznych 
Kolbuszowa, ul. Handlowa 3, 
tel. (017) 22 71 998 

Darex S.A . 
Kolbuszowa, ul. J. Wiktora 2, 
tel. I fax (017) 22 71 900 
tel. kom . 090 345 617 

Florena 
Piotr Puzio 
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 7, 
tel. (0-17) 22 72 903 

Mgr Eugeniusz Janczyk - Radiesteta 
Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 12/ 17, 
tel. (0-17) 22 72 689 

Studio Foto Video 
Jan Cichoń 
Kolbuszowa, u l. Wojska Polskiego 10, 
tel. (0-17) 22 71 687 

Zygmunt Czachor 
Studio Foto 
u l. 11 listopada 

abakus 
drukarnia - studio d tp - wyd awnictwo 
Kolbuszowa, ul. J. Bytnara 25 
tel. I fax 227 30 27 
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:POLMOZBYT RZESZOW S. A. t! 
I • 

:I ... NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY 
Poleca: li 

• części zamienne do samochodów zachodnich, Fiat 125P, 
Polonez • akcesoria, oleje • opony, akumulatory 

• amortyzatory, filtry 
Kolbuszowa, ·Plac Wolności 1 (nad Restauracją ''Krokodyl") 

tel. (0-17) 2271 341 
Zapraszamy codziennie w godz. 9°0 - 18°0, w soboty 9°0 - 14°0 

L---------------------------------------~ 

ZiENiA 
KOLBt1SZOWSKA 

Czasopismo dla wszystkich. Redaguje kolegium: 
Zbigniew Lenart- redaktor naczelny, Alina Ziętek 
- Salwik (z-ca red. naczeln.), Michał Franczyk, 
Andrzej Dominik Jagodziński, Eugeniusz Janczyk, 
Jolanta Lenart, Benedykt Popek, Stanisław Rak, , 
Marian Salwik. Korekta: Agata Kamińska. Layo
ut: Jarosław Hrycyszyn. Adres redakcji: ul. Obroń
ców Pokoju 18, 36-100 Kolbuszowa, tel. (0-17)271-
399, po gogz. 1600, fax 2272-121. Skład, łamanie i 
druk: "ABAKUS" s.c., Kolbuszowa, ul. Janka Byt
nara 25, tel./ fax 27-30-27. Wydawca: AA "VER
BUM" w Kolbuszowej. Konto BOK Lublin O/ Kol
buszowa nr 336819-96986-136. Materiałów nie za
mówionych redakcja nie zwraca; zastrzega sobie 
prawo skracania nadesłanych materiałów, zmia
ny tytułów i poprawek stylistycznych. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń 
i reklam. "Ziemia Kolbuszowska" jest zrzeszona 
w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. IN
DEKS: 32616 X, ISSN 1232-0SlX; 
Zdjęcie na okładce: Jan Cichoń; Zdjęcia do ka
lendarza: Jan Cichoń, Zygmunt Czachor, Jaro
sław Hrycyszyn 
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I 
I 
I 
I 
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Profesjonalne & :
1

1 

Fotografowanie ~ 
i Videofilmowanie , I 
wszelkich uroczystości. I 
czołówki, montaż, napisy I 
efekty specjalne I 

I 

r------------, 
Nie mówimy, że jesteśmy lepsi od innych. 

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

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

powstałego Zakładu Przetwórstwa Owocowo
Warzywnego 

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

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

To przecież takie proste! 
Nasze numery 

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

ul. Rzeszowska 7 
(dawna Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo

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

kontraktacyjnych. 
Czekamy, Trafisz bez trudu 

L-----------~ L-----------~ r--------------------------, DAREl: OWOCE 

••• • 

CYTRUSOWE 
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-------------------------~~ 
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.-r-~-- --- ---- - --- ~'ii"'E";;;;ĘB"'i'~R";~;o-~L~;~ ~u";;:'°u~-:;~-, 
C I o 36-100 KOLBUSZOWA, UL STARA DROGA 10 I „ 1 ~o TEL. (0-17) ·2273 976 TEL. FAX. (0-17) 2271 567 1 .__--..._._...._&....."I ei~......_.-__..,...:z..,,,;c.:..a•l..,.iJ BIURO HANDLOWE, UL. TOWAROWA 4 

I: •• NOWOŚCI BUDOWLANE ~ KLEJE DO GLAZURY, TYNKI, ~ GONT BITUMICZNY •' Ili ~ ZAPRAWY, FARBY, FUGI,. f~ „. SIDING d SIATKA PODTYNKOWA ' ' llPERGo'PODLOGIPANELOWE, I 
...... I AMERYKAŃSKICH FIRM Q•mrat' SYSTEM RYNNOWY, ~ lllltumJl PANELE BOAZERYJNE I 
lf"'lllll I VIPCO ~ GENTEKN '.ltnllJnm' WEŁNA SZKLANA I MINERALNA, w. I 

I ::::::: w PODŁOGI, PARKIETY I 
Godziny otwarcia: JłvnoPOL STYROPIAN M-15, M- 20, FREZOWANY „ .,„„„ 

I pon .• piąt. 8·16°0
, sobota 8°0 -13°0 

/ ,...rr/PLYTYDACHOWE, f1ftlktloKNADO PODDASzy I 
I Sprzedażratalna''LUKAS" ORAZ PLYTYGIPSOWO-KARTONOWE KAMIEŃELEWACYJNY CEGŁA PLYTKISILIKATOWE I 

L----------------------~------~--~------~ 
---------~---, 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 
Spółdzielni w Kolbuszowej Górnej ; 
w godz. 600 -1 Po, 
we wlasnym Sklepie Nabiałowym 
w Kolbuszowej • 
w godz. 600-1800 

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

Usługi 

Transportowe 
Roman Czachor 

ul. Tarnobrzeska 54a 
36-1 OO Kolbuszowa, 

tel. 2272 772, 2273 772 

Transport 
krajowy 
i zagraniczny 

16 L-----------..1 

-------------, Handel Art. 
Spożvwczo-Przemvstowvmi 

''HALMAR'' 
BOLESŁAW KARKUT 

36· 1 oo Kolbuszowa 
ul. Handlowa 3 

Oferujemy 
cytrusy 

warzywa 
wędliny 

drób 
nabiał 

i inne 
pon.-pi. 7°0 

- 15°0 

SO. 7oo - 12°0 

Zapraszamy 

L-----------..1 .------------, • Bogdan Brózda 
I Przerób Drewna, Handel I 

: "TRANS-1(01'" : 
I 36-1 OO Kolbuszowa I 
I uL Krakowska 72 I 
I tel/fax (0-17) 2273-108 I 
I autoryzowany dealer Nadwiślańskiej Spółki I 
I Węglowej S.A. w Tychach I 

Zapraszamy do zakupu węgla. 
I Oferujemy 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 fonę 

Koks 445,000 za tonę 
Mial 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 1500 

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 
Te1.22n-n2 

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

w cenach konkurencyjnych I 
Zapraszamy:od godz. 7-17, 
soboty 7-12 

L-----------.J -------------, 
PHU BU DROL s.c. 

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

(obok stawów), tel. 2272-396 

oferujemy 
materiały budowlane 

nawozy sztuczne, cement 
w cenach fabrycznych 

w pełnych asortymentach, 
węgiel 

zapewniamy własny transport 
oraz przy większych 

ilościach upusty cenowe 

zapraszamy od godz. 7°0-20°0 

Filia Cmolas: 
Plac GS-u 
godz. 730-15 30 

Magazyn 
w Hyżnym 

L-----------.J 




