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WYWIAD M I E S I Ą C A . 
Rozmowa z ks. dr. hob. Andrzejem Zwolińskim kierownikiem Katedry 

Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademi 
Teologicznej w Krakowie. 

Sekty: widzieć, wiedzieć, działać 
Słyszymy często doniesienia o prze

stępstwach popełnianych przez członków 
sekt. Czy w Polsce sekty to poważny pro
blem czy temat zastępczy dla mass-me
diów? 
X Rzeczywiście, interesujemy się sektami 
dopiero gdy dochodzi do tragedii np: prze
stępstwo, handel narkotykami lub bronią. W 
Polsce problem sekt istnieje tak samo ja w in
nych krajach. Nie jest to coś nadzwyczajnego. 
Sekty w świecie to zjawisko masowe. Wystar
czy wspomnieć, że obecnie funkcjonuje ich 
około 25 tys. To problem nowy i zaskakujący, 
a zarazem poważne zagrożenie dla nieprzy
gotowanego społeczeństwa polskiego. Obra
zuje to choćby fragment działalności sekt 
związanych z porywaniem dzieci i młodzie
ży. Policja polska szacuje, że od 1990 roku do 
dzisiaj zaginęło w sektach około 4 tys. dzieci i 
młodzieży. Kilkakrotnie większa jest liczba 
tych, którzy uczęszczają na spotkania i są pod 
wpływem sket. 

Jakie inne zagrożenia niesie ze sobą 
działalność sekt? 
X Zagrożeniem są np: narkotyki. Niektóre 
z sekt są oskarżane o to, że w czasie medyta
cji podają tzw. "cukierki medytacyjne" ze 
środkami psychotropowymi. Inne są podej
rzane o handel organami ludzkimi. Przykła-

dej jest tu znana sprawa Antrovisu, oskarżo
nego o trzy morderstwa związane z tego ro
dzaju handlem. Inna działalność kryminalna 
sekt to sekciarskie domy publiczne z prosty
tucją sakralną jako formą apostolstwa, Z tym 
łączy sie pedofilia czyli nierząd z dziećmi oraz 
pornografia "dziecięca". 

Członkowie sekt są utożsamiani z 
wyznawcami religii Wschodu, a nawet 
stawia się znak równości pomiędzy nimi. 
Czy jest to słuszne? 
X Abotutnie nie- Z każdej religii rodzą się 
samorzutnie sekty. Nie można jednak utoż
samiać sekty z religią, na bazie której powsta
ła. To częsty błąd różnych publikacji praso
wych radiowych czy telewizyjnych. W Polsce 
to uproszczenie powstało w związku z ilością 
sekt wschodnich i z ich nowością. Ludzie 
przyzwyczaili się do groźnej, antypaństwowej 
sekty Świadków Jehowy, zaś sekty wschodnie 
to u nas sprawa dopiero z 1986 roku. Wtedy 
to KC PZPR zdecydowało się na otwarcie dla 
nich "wrót" Polski, wówczas jeszcze Ludowe). 
Wylało się to szybko na nasz grunt i stało się 
zaskoczeniem dla wszystkich. Sekty wscho
dnie były szokiem i dlatego Judzie zaczęli 
utożsamiać słowo "sekta" z religiami wscho
dnimi. 

PISZĄ INNI... 
• Luminarze SdRP oburzają się na wzmian
ki o ich sukcesyjnej odpowiedzialności za zbro
dnie PZPR, natomiast zgłaszają pretensje do 
dziedziczenia schedy materialnej po swoich po
przednikach. Czyżby nie wiedzieli, że w dzie
dziczeniu obowiązuje przyjmowania zarówno 
pozytywów, jak i pasywów? 
• Cześć społeczeństwa zlekceważyła referen
dum. Ci sami ludzie lekceważą nadal wszystko. 
Najwięcej mają do powiedzenia po fakcie i nic 
im się nie podoba. Należałoby ich pominąć przy 
społecznym uwłaszczeniu. Podzielić majątek 
między tych, którzy naprawdę są zainteresowa
ni uwłaszczeniem i kierują się dobrem narodu. 
Łatwo można to sprawdzić na podstawie list 
wyborczych. Takie podejście do sprawy nauczy
łoby obywateli dyscypliny w rozstrzyganiu 
spraw decydujących o losach naszego kraju. 
• Telefoniczna opinia czytelnika "Trybuny": 
Dlaczego lewica tak bardzo usiłuje nawiązać 
współpracę z opozycją? Prawica przecież osten
tacyjnie robi łaskę koalicji rządzącej i jawnie ją 
lekceważy?". 
• Na lamach "Sztandaru Młodych felietoni
sta Jerzy Skoczylas, który w związku z projek
tem podziału administracyjnego kraju, zwraca 
się do min. Leszka Millera: Tanie iriirustrze, z 
zapartym tchem czekam na pana dalsze rozmo
wy z fachowcami i związane z tym przemyśle
nia. Następną koncepcją będzie pewnie sześć 
dzielnic a docelowo - trzy zabory. 
• W Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie 
powołano zespół naukowy do badania zbrodni 
UPA, któremu przewodniczy dr Jan Draus b. 

współpracownik KOR, działacz Solidarności 1 b. 
senator RP. 
• Ministra finansów perswazje, że nie poli
tyka, lecz rynek musi decydować o losach stocz
ni Gdańskiej - kolebki "Solidarności" - byłoby 
bardziej wiarygodne, gdyby względy ekono
miczne, a nie polityczne decydowały tez w wy
padku "kołysek" koalicjantów rządowych, jak 
np: BGŻ czy sprawy materialne SdRP. 
• Czytelnik Trybuny" telefonuje do redak
cji z pretensjami, że nie mógł oglądać prezyden
ta Kwaśniewskiego na meczu Legii: Chciałbym 
podziękować bardzo realizatorom transmisji z 
meczu Legii za pokazywanie widzom hord pija
nych kibiców, a nie twarzy prezydenta, który 
choć chory, ale na mecz przybył. 

Niech żyje "obiektywna" telewizja! - wola 
sarkastycznie oburzony kibic. 
• Wojciech Jaruzelski wraz z towarzyszącym 
mu min. Jerzym Wiatrem przebywał w Stanach 
Zjednoczonych, na zaproszenie Uniwersytetu 
Stanowego w Kansas, gdzie wygłosił odczyt o 
przyczynach wprowadzenia w Polsce stanu wo
jennego. Jak dowiedziało się "Życie Warszawy" 
w wydanej z lej okazji uniwersyteckiej ulotce 
Jaruzelski został przedstawiony jako "mąż opa
trznościowy, który uratował Polskę przed naja
zdem sowieckim i tym którzy chdeli użyć sity 
wobec Solidarności". 
• Premier Włodzimierz Cimoszewicz wrócił 
do Polski po tygodniu spędzonym w Indonezji, 
Tajlandii i Malezji. Wizyta miała charakter go
spodarczy, biznesmeni towarzyszący premiero
wi negocjowali i zawierali różne kontrakty. Na 
wrzesień premier zapowiedział zorganizowanie 
w Warszawie Forum Gospodarczego Polska -
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Ks. dr hab. A. Zwoliński 

Po czym poznać, że dana społeczność 
jest sektą? 
X Generalnym kryterium jest manipulacja 
człowiekiem. Chodzi o chęć ukrycia prawdy 
o sobie przez sekty. Główny element praktycz
nej metody obrony przed nimi, to szukanie 
czy nie zachodzi element manipulacyjny. Li
ny m kryterium jest kryterium doktrynalne. 
Trzeba zobaczyć jakiej doktryny, nauki, sekta 
jest odłamem. Ważne jest też, aby rodzice i na
uczyciele byli dociekliwi, gdy pokaże się ja
kaś grupa wyznaniowa w domu, w szkole, r^m 
ulicy. Trzeba być ostrożnym, nie wolno b j B 
łatwowiernym. Należy też zwracać uwagę n f l 
sposoby agitacji. Niektóre sekty prowadzą 
kuchnie dla ubogich, inne zakładają np: pr 
cownie plastyczne lub szkoły nauki gry 
gitarze dla młodzieży. Wszystko po to, al 
zdobyć nowych członków. 

Co pociąga ludzi w sektach? Dlacze^ 
go idą do nich katolicy? 
X Zdecydowana większość katolików i d , _ 
cych do sekt to ludzie, którzy nigdy nie za
chwycili się Ewangelią. Nie poznali jej do koń
ca. Jestem o tym przekonany. Jestem przerafl 
żony tym, że to może być głównym powód e r j 
sekciarstwa w Polsce. Do Sekt przyciągają lu
dzi różne sprawy. Głównie autentyczność 
której brakuje często głosicielom Ewangelii " 
kościołach czy na katechezie oraz tym, któi 
rutynowo spełniają tzw. "obowiązki religijne*? 
Często kazania nasze, księży, są takie jakby
śmy podawali nieprawdopodobne informa 
z 'Trybuny Ludu", a nie treść, która mni 
porywa i którą żyję. I to jest przerażające* 
Atrakcyjność sekt jest wieloraka i przejawia 
się na różnych poziomach: emocjonaln 
obrzędowym, doktrynalnym. W sektac. 
wszystko jest proste- W katolicyzmie mó 
my często o tajemnicach wiary. W sekcie za
raz wyjaśnią, że Trójca Święta to jest prosB 
rzecz: to jest ojciec, matka i dziecko. Prosfl 
mechanizm, nie ma tajemnicy. Elemente^P 
pociągającym w sektach może być dla wielu 

Azja Południowo Wschodnia, Wtedy azjatyccy 
politycy i biznesmeni przyjadą do Polski. 
• Chore jest społeczeństwo, w którym są za
bijani zwykli przechodnie, a bandyci pozostają 
bezkarni. Ale byłoby równie źle gdyby okazało 
się, że w kraju, który przez tyle lat walczył o 
wolności obywatelskie, jedynym celem, który 
potrafi nas zjednoczyć, jest zaostrzenie kodeksu 
karnego. 

podał Są ni sław RAK 
{Materiały przygotowane na podstawie re

lacji z następujących gazet "Polityka", "Gazeta 
Wyborcza", "Gazeta Polska", Trybuna", "Nie
dziela", "Nowiny", "Wprost", "Tygodnik Po
wszechny", "Myśl Polska", Tygodnik Solidarno
ściowy', -Głos"). 

Na okkdce: fet. Andrzej STACHURSKI-Wiosna 
- zwycięstwo nowego życia 
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ludzi łatwizna doktrynalna. Ludzi chcą pro
stych rozwiązań- Ale sekty potrafią zachwy
cać tylko na chwilę. Czasem wejście do sekty 
wiąże się z zamknięciem drzwi za człowie
kiem. Za odjeście z sekty grożą różne kary, 
łącznie z karą śmierci, zwłaszcza po obrzędzie 
inicjacji. 

Gdzie można znaleźć informacje na 
temat sekt? 
X Informacja jest pierwszą pomocą zwła
szcza dla tych, którzy już są zagrożeni przez 
działalność konkretnej sekty. Powstały centra 
informacji o sektach i ruchach religijnych u 
Dominikanów w Krakowie i Poznaniu, w Ło
dzi przy Stowarzyszeniu Civitas Christiana, 
a także na Jasnej Górze. Nowością jest centrum 
założone przy Instytucie Religioznastwa UJ. 
Jest ono o tyle ciekawe, że ludzi uprzedzeni 
do księży mogą tam uzyskać rzetelną infor
mację na gruncie "neutralnym". Niezależnie 

od tego, uważałem za słuszne opracowanie 
przekrojowego przeglądu sekt. Będzie to trzy-
tomowa praca, której pierwszy tom pt. "Ana
tomia sekty" jest już na ukończeniu. Poza tym 
istnieje szereg zbiorów z wykładami z sym
pozjów na temat sekt. 

Co jest najważniejszym zadaniem 
wobec działalności sekt? 
X Katolicka Nauka Społeczna posługuje się 
zasadą: "widzieć, ocenić, działać". Muszę zba
dać, widzieć aby działać. Sekty są dla nas gro
źne. Musimy je po prostu poznać, wiedzieć, 
co one głoszą, znać ich nazwy. Dopiero po
tem można działać i przeciwstawiać się ich 
szkodliwym skutkom społecznym. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Rozmawiali: 

Ewa SKALSKA i Andrzej GIELAROWSKI 
Obszerna wersja wywiadu ukaże się w mie

sięczniku katolickim "List" 

eź s w ó j K r z y ż 
'Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech 
się zaprze samego 
siebie, niech weźmie 

I Krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje'' 

cieczka p r z e d c ierpieniem 
W swej kapłańskiej pracy stanąłem kiedyś 

f łóżku bardzo cierpiącej niewiasty. Kiedy speł
złem posługę kapłańską, owa niewiasta odezwa* 

i się do mnie: "Proszę księdza, dlaczego Pan Bóg 
jest taki okrutny, że na mnie tyle zsyła cierpienia". 
Głęboko zapadły mi te słowa w sercu, bo z jednej 

ł rony widziałem to okropne cierpienie owej ko
rty, a z drugiej strony jej słowa-

Czy można mówić takie słowa pod adresem 
Pana Boga? Czy Bóg jest przyczyną cierpienia na 

• 
I Napnilsi! 

Może i wy zaciskacie nieraz z bólu zęby czy 
uginacie się pod wpływem jakiegoś doświadcze-

ILa Bożego. Może i z was ktoś podobne wypowia-
al czasem słowa: "Boże. czyj o mnie zapomniał", 
daczego ja tak muszę cierpieć? Dlaczego!? 

Człowiek ma prawo dążyć do umniejszania 
cierpień zarówno własnych jak i cierpień innych 

• i d z i Jednak trzeba sobie zdać sprawę z tego, że 
Hic ma bodaj człowieka, który by nie zaznał bólu, 

goryczy, smutku, który by nigdy nie cierpiał. Lu
dzie cierpią dziś, cierpieli i dawniej, jedni mniej, 

• T L : . : / V więcej. 
Opowiadają o Królu perskim - Dariuszu, że 

śmierci swej ukochanej żony popadł w smutek 
i żal nieutulony. Na próżno dworzanie starali się 
go pocieszyć i rozweselić. Pewnego razu zgłosił się 
do Króla mędrzec, nazwiskiem Demokryt i powie
dział: "Królu mój i Panie, Mocą, jaką mnie obda
rzył Najwyższy, przywołam do życia Twoją żonę, 
ale musisz spełnić jeden warunek...", Dariusz ura
dowany oświadczył, że spełni wszystko, choćby 
mu nawet przyszło i połowę królestwa oddać. 
Mędrzec na to: "Nie żądam tak wielkiej ofiary. 
Wyszukaj jedynie w państwie swoim trzy takie 
osoby, które w życiu nie zaznały, co to ból i cier
pienie, które zawsze czuły się szczęśliwe i zado
wolone. Imiona tych osób każ wyryć na grobowcu 
swej żony. Jeżeli to uczynisz, możesz być pewny, 
że Żona twoja wstanie z grobu. 

Długo szukał król w państwie swoim takich 
trzech szczęśliwców... 

Niestety, po pewnym czasie z bólem serca 
musiał oświadczyć mędrcowi, że warunek jego jest 
nie do spełnienia, bo cierpieniem naznaczone jest 
życie człowieka - Każdego człowieka. 
Weź swój krzyż. 

Głębszy wgląd w tajemnicę cierpienia daje 

nam Jezus Chrystus. Nie musiał cierpieć. Przyjął 
mękę w pełni dobrowolnie. By bardziej upodob
nić się do ludzi, by wejść głębiej w nasze życie, by 
uczynić się jednym z najbardziej doświadczonych 
losem ziemskim, przyjął wszelkie cierpienia aż do 
ofiary z własnego życia. W dzisiejszej Ewangelii 
mówi do nas: "musi iść do Jerozolimy wiele cier-
pieŁJ'. 

Chrystus przekształcił cierpienie w narzędzie 
zbawcze. Z miłości do ludzi uczynił dar z samego 
siebie po tor by przez swoje cierpienie sprawić, by 
żaden człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. 
1 uczy nas, że ten Krzyż cierpienia winien dotknąć 
korzeni zła tkwiących w dziejach człowieka i w 
duszach ludzkich. To cierpienie jest potrzebne by 
przemieniać człowieka. 

Dlatego św. Paweł pisze: "Jestem ukrzyżo
wany .wespół z Chrystusem na zawsze... Już nie 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal. 2,19). 

Chrystus pragnie cierpieć nadal w nas. Chce 
pokutować za grzechy świata i zbawić grzeszni
ków. 

Chrystus potrzebuje naszej pomocy, naszych 
rąk i nóg, naszej ofiary z siebie. Cierpienie to nie 
dowód zapomnienia, okrucieństwa Boga, ale Bo
żego zaufania. Bóg dzieli się swoim zbawczym 
Krzyżem z nami. 

"Kogo Bóg miłuje - Temu krzyża nie żałuje" 
- powiada przysłowie. Sw Paweł w liście do Fili-
pian powiada: "Bo dostąpiliście łaski, aby nie tyl
ko wierzyć w Chrystusa, lecz ponadto dla Niego 
cierpieć". 

"Naszym celem - powiedział kiedyś Z. Kra
siński - jest cierpienie i wielkość na tej ziemi. Po 
tamtej zaś stronie grobu - wielkość i chwała". 

Stąd P. Jezus wzywa nas. "Jeśli kto chce iść 
za Mną - niech weźmie swój Krzyż-..". "Kto chce 
zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie 
swe z mego powodu, znajdzie je". 

Dlatego w Ewangelii słyszymy Pana Jezusa 
surowo karcącego Piotra, gdy ten chce Go odwieść 
od myśli o cierpieniu i śmierci krzyżowej". 

Nie rozumiał sw. Piotr wtedy jeszcze tajemni
cy cierpienia i roli jaką ma ono odgrywać w życiu 
człowieka - w zbawnym - odkupieńczym dziele 
Chrystusa. 

Wielki poeta niemiecki Goethe powiada, że 
ciągły dobrobyt czyni człowieka płytkim, nieczu
łym na nędzę drugich, bez serca, pyszałkowi tym, 
chciwym, a cierpienie pogłębia, uczy litości i po
kory, czyni Chrystusowym! Dalej powiada ze cier
pienie może być objawem artyzmu Bożej ręki na 
marmurze naszej duszy. Kamień też, gdyby móg! 
jęczałby pod dłutem rzeźbiarza, gdyby artysta rzeź
biarz żałował marmuru czy młota, czy powstało
by wspaniale dzieło sztuki? Tak jest z cierpieniem. 

które jest dłutem, ogniem, lancetem w ręku Bog 
by wyrzeźbić w nas podobieństwo do siebie. 

Wezwanie Ouystusa "weź swój krzyż" wy
raża sie w odważnym podjęciu cierpień związa
nych z życiem naszym, przez co głosimy Jego 
Ewangelię. 

Wypełnianie woli Bożej na każdy dzień, go
towość oddania swojego nawet życia za sprawę 
zbawienia - oto postawa chrześcijanina rozumieją
cego Chrystusowe wezwanie. 
Z dzie jów N a r o d u . 

Przeżywając miesiąc sierpień wiele wspomi
namy. Dla każdego Polaka jest on wspomnieniem 
wiełu cierpień i ofiar związanych z czasami powsta
nia warszawskiego 1944r. 

Papież Jan Pawd II przemawiając na audien
cji generalnej w dniu G4.VIH.1982r. powiedział: 
"Dziś pragnę spotkać się wobec Twego Wizerun
ku z mymi rodakami w rozpamiętywaniu wyda
rzeń sprzed... lat: Powstanie Warszawskie. Już dru
gie pokolenie przejmuje pamięć tego wydarzenia, 
w którym raz jeszcze wyraziła sie wobec świata 
nasza wola życia w wolności - za cenę śmierci. Duż 
ich wtedy zginęło śmiercią samotnych bohaterów! 
A wraz z nimi prawie, że zginęło miasto: Stolica 
Polski. Do wszystkich ofiar ostatniej wojny naród 
nasz dołączył tę ostatnią ofiarę. 

Królowo Polski! Wspominamy dziś z roda
kami Powstanie Warszawskie. 

Przynoszę przed Twoje oczy tę walkę, ofiarę 
i śmierć. J błagam daj nam ...zachować tę samą mi
łość Ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie 
jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła się w tam
tym pokoleniu..." 

Niech to rozważanie pomoże nam wniknąć 
głębiej w sens cierpienia, a wszystkie nasze co
dzienne obowiązki, krzywdy i doznane cierpienia 
łączymy z ofiarą Krzyża, którą uobecnia nam Eu
charystia. 

Módlmy się słowami św. Augustyna Tanie, 
tu na ziemi karz, pal, bij, ale w wieczności bądź 
miłosierny". 

Ks. Ryszard KIWAK 

Przez pola, łąki, górskie ruczaje 
Przez ploty, wykroty i leśne gaje 
Ma tchnieniu wietrzyka, na słońcu promyku 

przychodzi WIOSNA 
WIOSNAMI ... pełna powabu, młodzieńcza, radosna 
Wkwiecistej, powiewnej sukience 
W wianku na głowie, i paków bukietem na rfcr 
Którym jak hetman berłem wydaje rozkazy 
Ziemi, słońcu, wskazuje co się ma zdarzyć 
l choć Trtłodaśdq tryska rozwichrzona jej gbwa 
Rządy Tia Ziemi zaczyna jak siara królom, 
Gdzie nóżką tupnit. zwinną pemą urody 
Pękają k>dy, z gór rzekami spływają wody 
Gdzie suknia swa w pokłonie dotknie do ziemi 
Tam wnet wszystko tonie w soczystej zieleni 
A gdy bukiet swój skieruje na drzewa 
Pękają paki, kwieciem ziemia sie przyodziewa 
1 przywołuje doń motyle i pszczele roje 
Iruikazuje im nektarem uzupełnić zapasy swoje 
A gdy tak przepływa nad morzami i ladami 
Wszędzie miłość zasiewa, miłość rozdaje garściami 
i tak przemierzając kolejne lady i kraje 
Nagle lotu zaniecha,... w miejscu przystaje 
A oblicze jej zasnuwa się głęboka troska 
Bo nagle spostrzega,... że jest nad Ziemią Kofbuszowską 
A troska jej stąd, bo wie jak trzeba się napracować 
By z ziemi tej piaszczystej i suchej dobrego coł wyczarować 
A, ie jej spieszno i drogimi są jej chwile 
To na chwil kilka zawisa nad Kolbusiowskim Nilem 
l w nurt jego bukietem swym po trzykroć uderza 
Co znakiem jest, że ważne zadanie jemu powierza 
Modry Nil polecenie rozumie choć zatroskany zaszczytem 
Na pdi rozkazu przy jęcie potwierdza i za Wiosną hen 

posyła, korytem 
ł do pracy ciężkiej w mig się zabiera 
By Wiosny dzieło fok najstaranniej wspierać 
l o dobro Ziemi Swej tej wiosny zabiegać 
fdk czyni to w odległej ziemi imiennik Nil 

jego potężny Kolega. 
Wilhelm HRYCYSZYN 
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Ostatnia sesja Rady Gminy w Raniżowie, 
U odbyta 15 marca b.r. dowiodła, iż boje i targi 
p i przy uchwalaniu budżetu przeszły do historii. 

Nasrał czas kompromisu, opadły emocje, wróci] 
spokój. Wójt Henryk Bajek zdaje sie mocno trzy
mać ster w garści. Przygotowany przez niego 
budżet gminy na rok 1996 po niezbędnych ko
rektach Komisji i akceptacji Zarządu - został 
uchwalony. 

Wydatki budżetu zamykają sie kwotą -
3.873.514 n. z l W tym na oświatę i wychowanie 
przeznaczono ogółem - 2-154.593 zł. Z lego na 
szkoły podstawowe - 1.758.593 zł.; dowożenie 
uczniów do szkół - 30.000 zł.; przedszkola -
276.000 z l ; przedszkola przy szkołach podsta
wowych - 60.000 zł, i świetlice dziecięce - 30.000 
zl 

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 
- 74.000 zŁ W tym na COKSiR - 54.500 zł, oraz 
zalew Wilcza Wola - 20.000 z l 

Na administrację państwową i samorządo
wą przeznaczono - 5&4.158 z l 

Podział środków na inwestycje przedsta
wia się następująco: Wodociągi - 120.000 zł, z 
tego studnia głębinowa, czyli rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody - 40.000 zł, wodociąg w Po
rębach Wolskich - 40.000 z l i wodociąg w Ste
cach -40.000 zL 

Na gazociągi we wsiach: Raniżów, Stani
szewskie, Zielonka, Mazury, Korczowiska i Po
suchy ogółem - 137,000 z l Oczyszczalnia ście
ków (projekt) - 60.000 z l Rozbudowa szkoły na 
Woli Raniżowskiej - 70.000 zł, oraz rozbudowa 
szkoły w Mazurach (projekt) -15,000 z l Remiza 
OSP w Korczowiskach -10.000 zł, oraz w Stani
szewskim - 5.000 zŁ Telefonizacja gminy - 20.000 
zł. Doliczając do tego wymienione już środki na 
zalew Wilcza Wola (20.000) i drogę w Korczo-
wiskach (50.000), ogółem na inwestycje w tego
rocznym budżecie przeznaczono - 507.000 a z l 

Zdaniem wójta, jak i przewodniczącego 
Rady - jest to budżet realny. W sytuacji, w jakiej 
obcc-nie znajduje się gmina trudno było stwo
rzyć lepszy. 

Benedykt POPEK 

Skok na kasę 
gminną? 

Po przejęciu oświaty przez samorządy z 
dniem 1-go stycznia 1996r. wzmogły się pro
blemy związane właśnie z oświatą a wynika
jące z braku pieniędzy na utrzymanie szkół. 
Takich problemów przybyło również gminie 
Cmolas, które wynikają ze zbyt niskiego nali
czania subwencji tzw. oświatowej przez Mi
nisterstwo Edukacji. 

W związku z tym Rada Gminy podjęła 
decyzje o reorganizacji tych szkół, gdzie ko
szty utrzymania są zbyt wysokie w przelicze
niu na jednego ucznia, co oznacza likwidacje 
szkoły 4-ro klasowej nr 2 w Cmolasie oraz 
zmniejszenie ilości klas z 8 do 4 w Szkole 
Podst. w Jagodniku i dowożenie dzieci z tych 
szkół do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cmola
sie. 

Troska Rady Gminy wynikająca z 
oszczędnego gospodarowania budżetem gmi
ny wydaje się być uzasadniona, uwzględnia
jąc to, że dzieci z w/w szkół nie tracą a raczej 
zyskują korzystając z lepiej wyposażonej szko
ły nr. 1 w Cmolasie. W Polsce jedyna z uda
nych reform (w dobie obecnej transformacji 
ustrojowej) to reforma samorządowa. Jest 
nadzieja że również z reformą oświaty samo
rządy sobie poradzą, kiedy państwo nie mo
gło sobie z tym dać rady. 

Ta sama Rada na tej samej sesji podję
ła również inną decyzje. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada 
uchwaliła wysokość diety dla radnych (czyli 
dla siebie) podnosząc z 296 tys- do 487,5 tys. 

-czyli wzrost aż o 65%. Przeciętna wysokość 
diety w woj. rzeszowskim wynosi około 340 
t y * 

Ostatecznie było z czego, przecież Rada 
zaoszczędziła na likwidacji szkół. 

Czy rada również tę decyzję podjęła w 
trosce o oszczędne gospodarowanie budżetem 
gminy? 

(bet.) 

Dobro dziecka 
ponad wszystko 

Te słowa padły kilkakrotnie z ust róż
nych osób podczas burzliwego spotkania mie
szkańców Jagodnika z władzami Gminy. Kon
fliktową sprawą okazała się Szkoła Podstawo
wa w Jagodniku. Wójt oraz Rada Gminy za
proponowali bowiem w ramach oszczędności 
likwidację trzech klas 5-8 i odwożenie tych 
dzieci na naukę do Cmolasu. 

Podczas posiedzenia Rady Gminy, 28 
lutego zapadła decyzja o zmniejszeniu ilości 
oddziałów w tej szkole i nawet została dostar
czona do oddziału terenowego kuratorium do 
Mielca. W następnym dniu rozesłano zawia
domienia pisemne do rodziców uczniów o 
podjętej decyzji, jak się później okazało, po
śpiech w tej sprawie był spowodowany wy
mogami prawnymi tzn. decyzja o likwidacji 
klas musiała zapaść co najmniej na pół roku 
przed planowanym zamknięciem szkoły. Mie
szkańcy Jagodnika niczego złego się ni 
spodziewali, bo nikt z nimi wcześniej o h 
sprawie nie rozmawiał. O niczym nie w i 
także dyrektor szkoły Ryszard Wrona. Co 
prawda w grudniu ub, pojawiły się głosy 
trzeciej ręki" o jakichś planach reorganiza 
szkoły i wtedy wystosowano (na wszelki 
padek) petycję podpisaną przez 112 osób do 
Urzędu Gminy. Niestety nie doczekała się oi 
najmniejszej odpowiedzi. 

1 marca o godz. 17 w sali Remizy Str 
żackiej zebrali się mieszkańcy jagodnika wraz 
ze swoim samorządem, dyrektor szkoły, a tak
że przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr " 
w Cmolasie (która ma być zlikwidowana 
września br.) wraz z dyrektor, aby spotkać 
z wójtem gminy Eugeniuszem Galkiem oraz 
przewodniczącym Rady Gminy, Leonardę: ~ 
Frycem. 

Jeszcze przed przyjazdem wójta wid a1 

było wśród zebranych ogromne poruszenie i 
wzburzenie. Kobiety ze zdenerwowanie 
mówiły o decyzji dotyczącej ich i ich d/i 
ale podjętej bez ich wiedzy. Mówiły o sw< 
żalu i poczuciu krzywdy, że tak się stało, że 
"swoje" władze robią im tę przykrość i 
szkołę, chociaż nie udało się to ani wróg 
podczas wojny, ani kuratorium. 

l i 
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Po rozpoczęciu zebrania gtos zabrał soł
tys wsi Stefan Dypa, który przypomniał hi
storyczną przeszłość wsi i ostro zaatakował 
wójta i Rade Gminy za to, ze lekką ręką pod
pisali rozpad szkoły. Przypomniał, że wójt do 
tej właśnie szkoły uczęszczał, a teraz nie zro
bił wszystkiego, aby ją utrzymać. 

Z kolei dyrektor szkoły zaznaczył, że 
wybudowany przy dużym współudziale mie
szkańców budynek nie wymaga większych 
remontów. Nie jest to szkoła zaniedbana, wie
le tu pomocy naukowych, a poziom naucza
nia nie budzi zastrzeżeń. Równocześnie za
znaczył, że nie było żadnych rozmów w spra
wie reorganizacji, a nawet jesienią ub. wójt 
zapewniał, że nie ma projektów jakichkolwiek 
zmian. Nie pojawiło się także ani jedno pisem
ne zawiadomienie o podjecie decyzji. 

W kolejnych wypowiedziach pojawiły 
się zarzuty zdrady i zawiedzionego zaufania 
na zmiany z argumentami przemawiającymi 
za pozostawieniem szkoły. "Pan nas po ma
coszemu potraktował - z afektem mówiła jed
na z mieszkanek - Dobry ojciec dzieli chleb 
na wszystkie dzieci równo, nie wyśle jednego 

H o sąsiada po chleb, bo ojcu brakuje pienię-
• z y " . 

bardzo emocjonalne wypowiedzi wciąż 
przerywane były oklaskami i dopowiedzenia

m i . "Cóż jest warta wieś bez szkoły" - pytał 
łtorycznie młody mężczyzna. Mówił dalej, że 
^twidacja szkoły zatrzyma rozwój wsi, gdyż 
młodzi ludzie nie będą chcieli się tutaj osie

wać . Szkoła to nie tylko miejsce nauki dla 
I ale to także ośrodek kulturalny, w 
Wórym można organizować spotkania i róż
ne imprezy. Innym argumentem było to, że 

^ i e c i będą zagubione w dużej obcej sobie 
Hkole. Wieś nie jest bogata i rodziców nie 
Wędzie stać na wykupienie im posiłków, a 
dzieci byłyby zmuszone do dłuższego prze-

Iwania w szkole z racji dojazdów, wydłuż o-
tei byłby czas dotarcia na naukę. "Gdzież 

dobro dziecka? Przecież każdy ma obowią
zek dbania o swoje dziecko" - zauważył dy-

fktor R. Wrona. 
Przewodniczący Rady odpowiadając na 

zedstawione pretensje podkreślał trudne 
warunki ekonomiczne w oświacie. "Pieniędzy 

atfystarcza jedynie na płace dla nauczycieli i 
K a i , ale brakuje na remonty i inne dodatko-
| wydatki". 

Starał się wyjaśnić, że w szkole, gdzie 
uczy się tylko 54 dzieci musi pracować ośmiu 

Huczycie! i , chociaż klasy są kilkuosobowe, 
ł s z t kształcenia jest rzeczywiście wysoki. 
To za tym w dużej szkole są możliwości zajęć 
pozalekcyjnych itp. więc i dla dzieci lepiej. 
Dlatego z punktu ekonomicznego i gospodar
czego taka szkoła nie może istnieć. 

Podczas tego zebrania Józef Micek - rad
ny z Jagodnika wysunął poważne zastrzeże
nia pod adresem Rady Gminy, dokładniej cho
dziło o sposób przeprowadzenia głosowania 
w sprawie tej szkoły. Zarzucił przewodniczą
cemu Rady, że agitował radnych, chociaż gło
sowania było utajnione. Po drugie tam, gdzie 
komisja skrutacyjna liczyła głosy były osoby 
postronne. Karty do głosowania nie były nu
merowane. Są to argumenty przemawiające za 
unieważnieniem glosowania, W swej wypo
wiedzi p. Micek zwrócił także uwagę na moż
liwości szukania oszczędności wśród zatru
dnienia osób fizycznych i administracji szkół, 
gdyż na czterech nauczycieli przypada jeden 
pracownik inny. 

Wójt, pomimo zdenerwowania, w jakie 
wprowadziły go niektóre wypowiedzi ostro 

Pozostawić po sobie śl 
rozmowa z Michałem Gdowikiem 

członkiem Zarzqdu Rady Miejskiej w 
Kolbuszowej. 

W I99lr. otrzymał Pan od MEN odzna
kę honorową za zasługi dla oświaty. Wiąże 
się to oczywiście z Pana zaangażowaniem 
w pracę społeczną. Jako jeden z najmłod
szych otrzymał Pan też odznakę "Zasłużo
ny dla woj. rzeszowskiego". Jak sie zdoby
wa takie odznaki? 
• Moja społecznikowska działalność zaczę
ła sie w 19S0r., kiedy to władze gminy, a także 
mieszkańcy Kolbuszowej Górnej i części miasta 
zwróciły się do mnie o pomoc przy budowie 
gazociągu, wiedząc, że pracowałem wcześniej 
w przedsiębiorstwach budowlanych, a po ukoń
czeniu studiów podyplomowych w ochronie 
środowiska, co dało mi dobrą orientację w tere
nie. Następnie było zakładanie wodociągu, 
gdzie także bytem przewodniczącym budowy. 
I tak się zaczęło. Kolejno pojawiały się dalsze 
potrzeby. Jestem katolikiem i chodząc do kościo
ła zauważyłem pilną potrzebę remontu kościo
ła, w rym poprawienia zewnętrznej elewacji. Ks. 
dziekan Curyk> był w podeszłym wieku i trud
no Mu było tym się zająć, więc poprosił mnie o 
pomoc, ale konkretnie praca zaczęła się już za 
nowego proboszcza ks. Jachowicza Zrobiliśmy 
elewację, potem ogrodzenie i dziedziniec kościo
ła. Po pracach konserwatorskich i odgrzybiają
cych wnętrze prowadzone przez prof. Smyka z 
Krakowa - można było malować. Gdyby to ro
biły firmy wynajmowane wszystko kosztowa
łoby połowę drożej. 5am pełniłem różne funk
cje wraz z nadzorem robót. Był także remont 
kaplicy cmentarnej, regulacja alejek na cmenta
rzu. 

Na ten czas przypada także pańska ak
tywność społeczna przy placówkach oświa
towych. Jak to się zaczęło? 
+ Syn zaczął chodzić do Przedszkola nr 3 i 
kiedy z bliska zobaczyłem jak ono wygląda, to 
się przeraziłem. Trzeba było coś robić. Poprosi
łem księdza o pożyczenie rusztowań i dzięki 
temu tańszym kosztem wyremontowałem ten 
budynek. 

zarzucające Mu brak działania i brak dobrej 
woli, starał się tonować wzburzone nastroje 
deklarując swoją pomoc w poszukiwaniach 
oszczędności i weryfikacji wydatków oświa
towych. Wyraził też swoją gotowość współ
pracy z radą rodziców i dyrekcją szkoły, aby 
podjąć decyzje naprawdę po gospodarsku i 
mając na uwadze prawdziwe dobro dziecka. 
Zadeklarował rozmowy w tej sprawie z kura
torem, a nawet z wicepremierem. Na zakoń
czenie wyraził nadzieję, że wspólna wizyta w 
kuratorium w celu szukania pieniędzy zakoń
czy się pozytywnie i do 15 kwietnia sprawa 
będzie zakończona i klarowna. 

Czyż nie lepiej było zapobiec takim na
strojom poprzez wcześniejsze rozmowy z mie
szkańcami jagodnika i rzetelne poinformowa
nie ich o wszystkim? 

Po cóż było dopuszczać do wzajemnego 
obrażania się (dostało się nawet nauczycielom 
i to niesłusznie) w przypływie emocji? 

A wreszcie, czy nie należałoby wykorzy
stać naprawdę wszystkich możliwości zanim 
podejmie się decyzję o likwidacji szkoły? 

A. ZIĘTEK-SALWIK 

Kiedy syn zaczął chodzić do szkoły to zo
baczyłem, że sytuacja Szkoły PodsL Nr 1 jest nie 
lepsza. Istniał co prawda Komitet Rozbudowy 
szkoły, ale tylko na papierze. Dyrekcja i rodzice 
zaproponowali mi rolępizewodmczącegoi do
branie sobie składu osób dla wykonania prac 
Władze lokalne jak i wojewódzkie nie chciały w 
tym czasie rozbudowy tego obiektu powtarza
jąc, że nie ma pieniędzy. Ponieważ byłem wte
dy radnym Wojewódzkiej Rady to nie pomogło 
w rozmowach z panią Kurator. Walczyłem do
tąd, aż się udało i dzisiaj szkoła ta ustępuje tyl
ko nowszemu budynkowi Szkoły Nr 2. 

Jakie najpilniejsze potrzeby widzi Pan 
w tej chwilL Co wymaga największego za
angażowania? 
• Największym zadaniem jest teraz budowa 
oczyszczalni ścieków. Nie da się już wybudo
wać żadnego, choćby najmniejszego zakładzi
ku - takie są przepisy ochrony środowiska. Rów
nocześnie ostatni moment na rozpoczynanie 
prac, gdyż planowane są na przyszłość o wiele 
większe oczyszczalnie i tylko w dużych mia
stach. 

Chciałbym też pomóc w dokończeniu bu
dowy hali wid o wisko wo-sporto wej (obok l i 
ceum). Zabiegałem o ten obiekt i przez to jest 
ml on boski Gmina wspiera tę inwestycję i mam 
nadzieję, że w niedługim czasie będzie ona za
kończona. 

Nie wiem czy to jakiś pech, czy coś inne
go, ale syn poszedł teraz do liceum i tutaj także 
jawią się ogromne potrzeby, gdy budynek nie 
był remontowany od ponad dwudziestu lat. W 
tej chwili już jest opracowany plan generalnego 
remontu, chodzi o d ocieplenie budynku, wymia
ny stolarki i szereg rzeczy wewnątrz. Szacuje sie, 
źe potrzeba na te prace ok. 4 miliardów & zł. 
Były już rozmowy z kuratorium i prawdopodob
nie w dwóch latach uda się to zrobić. Obecne 
przepisy prawne nie sprzyjają pracy społecznej 
i ograniczają inicjatywę poprzez obwarowania 
przepisami, zwłaszcza kcłiieczności przetargu 
i zamówienia publiczne. Wiadomo, że jest duże 
bezrobocie i ludzie bv pomogli, ale może coś się 
tutaj zmieni 

Przy tej okazji chciałbym jeszcze wspo
mnieć, że większość wykonywanych inwestycji 
udało mi się zrealizować dzięki pomocy różnych 
zakładów i instytucji, ale i osób chętnych do 
współpracy. Nie sposób nie wspomnieć dla 
przykładu, że wodociąg w Kolbuszowej Górnej 
mogliśmy wykonać dzięki znacznej pomocy fi
nansowej z Kościelnej Fundacji Zaopatrzenia 
Wsi w Wodę w Warszawie. Aby taką dotację 
otrzymać musiałem przygotować dokumenia-
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S u k c e s " A c c o r d a r e " 
Młodziutki chór "Accordare" Społeczne

go Ogniska Muzycznego w Kolbuszowej od
niósł sukces. W XVI Ogólnopolskim Konkur
sie Chórów a'capella w eliminacjach woje
wódzkich w Rzeszowie uzyskał I-miejsce, a 
międzywojewódzkich w Tarnowie Ill-miejsce. 
Prowadzony przez Aleksandrę i Bronisława 
Niezgodów istnieje od października 1993 
roku. 

Chór "Accordare" istnieje już trzeci rok, 
dokładnie od początku października 1993, kie
dy to odbyło się pierwsze spotkanie organi
zacyjne w budynku Ogniska Muzycznego, by 
po miesiącu prób dać pierwszy występ z oka
zji Święta 11-go Listopada. Pierwszymi 
chórzystami byli uczniowie i absolwenci Ogni
ska Muzycznego, co bardzo ułatwiło pracę, 
ponieważ młodzież znała nuty i była rozśpie-

• 
Szczególny czas dla młodych śpiewaków 

"Accordare", to okres Bożego Narodzenia, 
wypełniony licznymi występami dla mie

szkańców Kolbuszowej i okolic m.iru Wery-
H i i , Kupna, Woli Raniżowskiej, C Z Y ostatnio dla 
•łnieszkańców Przedborza. Ważnym wydarze

niem dla członków chóru było nagranie (za 
•namową bp. E Białogłowskiego) kilku kolęd 
I wywiadu dla radia "Via" oraz szczególnie 
•niło wspominany przez chórzystów "Wieczór 

Kolęd" w kolbuszowskim kościele, bardzo cie
k ł o przyjęty i nagrodzony rzęsistymi brawa-
H n i przez publiczność kolbuszowską. Oprócz 
•ego chór ma liczne występy dla różnych grup 

środowiskowych w Kolbuszowej, między in-

tymi dla emerytowanych nauczycieli, 
ZŻAK, Związku Emerytów i Rencistów, 
zleci i młodzieży szkół podstawowych i śre

dnich. 

t Repertuar chóru obejmuje dosyć szero-
zakres utworów, od wspomnianych kolęd 

rzez pieśni patriotyczne, pieśni w językach 
francuskim i włoskim, do polskiej pieśni 
chóralnej (ej współczesnej i dawnej ("Psalmy" r Gomółki do słów ], Kochanowskiego i 

e)* 
Młodzież z "Accordare" była wykonaw

cą wielu części artystycznych ważnych im-

I rez, przeznaczonych dla szerokiego kręgu 
ibiorców np. z okazji 50-lecia "Akcji Burza", 
l-go Listopada (1993,1994,1995), 35-lecie Spo

łecznego Ogniska Muzycznego w Kolbuszo

wej czy 100-lecie Ruchu Ludowego oraz licz
nych imprez o charakterze zamkniętym (w 
UMiG, z okazji Dnia Nauczyciela). 

Obecnie w zespole śpiewa tylko sześć 
osób z pierwszego składu, częsc" byłych 
chórzystów jest studentami wyższych uczel
ni, część uczy się w szkołach średnich poza 
Kolbuszową, a jeszcze inni, są uczniami śre
dnich szkół Muzycznych Rzeszowa i Mielca. 
Reszta aktywnie śpiewających, to młodzież 
spoza Ogniska Muzycznego mniej lub bardziej 
muzykalna (ale bardzo miła i grzeczna), która 
znalazła swoje miejsce w chórze i czuje się tu 
potrzebna. 

Ukoronowaniem dotychczasowej dzia
łalności chóru "Accordare" pod kierownic
twem swojego założyciela i zarazem dyrygen
ta p. Aleksandry Niezgody, był udział i zaję
cie I-go miejsca w eliminacjach wojewódzkich 
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
A'Capella w Rzeszowie dnia 29, II1996 i udział 
w drugim etapie tego konkursu w tamowie 
9.1IJ.1996. Tarnowski konkurs przerodził się 
w spotkanie "naszej" młodzieży z chórzysta
mi z Lubaczowa, Mielca, Raby Wyżnej czy 
Nowego Sącza i ukazał sens i celowość śpie
wania, celowość pracy w "kulturze". Kontakt 
z młodzieżą w/w miast wykazał pewne ano
malie w działalności placówek kulturalnych 
finansowanych z budżetu L\M. i C. w Kolbu
szowej- Rodzi się pytanie: "dlaczego np. "Mło

dzieżowe Zespoły Muzyczne" muszą grać 
domach prywatnych czy budynkach SOM 
albo wolą dojeżdżać na próby do rzeszow
skich Domów Kultury? 

Myślę, że to problem Ojców Miasta i 
materiał na inny artykuł. 

A- Niezgoda na prośbę Z. Lenarta, dy
rektora LO. zorganizowała i prowadzi chór 
mieszany LO. (występ z okazji 11-go Listo
pada), który również uczestniczył w Konkur
sie Chórów i w swojej kategorii otrzymał I I -
gie miejsce. 

W celu lepszego rozwoju i wychowania 
w muzyce powstał w Ognisku Muzycznym 
chór dziecięcy, którego członkowie w przy
szłości zasilą szeregi "Accordare". 

Łącznie w tych trzech zespołach śpiewa 
ponad sto osób, co dowodzi, że dzieciom i 
młodzieży kolbuszowskich szkół nie jest obo
jętne wychowanie w kulturze i twórcze wy
korzystanie swojego wolnego czasu. 

Korzystając z okazji A. i B. Niezgodowie 
pragną wyrazić podziękowanie dla p. J. Cdo-
wik, p.p. K. Frycowi i St. Nowakowi z hur
towni "FIN", p. D. Wesołowskiej, p. J. jada-
chowi i p. St. Wilkowi. To dzięki ich hojności 
chór "Accordare" mógł wyjechać na przesłu
chania międzywojewódzkie do Tarnowa. 
Podziękowania skierowane są także do Zarzą
du MiG Kolbuszowej, który obiecał wesprzeć 
działalność chóru. 

Również - szczególne podziękowania -
dla rodziców p.p. Niezgodów za opiekę na 
dziećmi podczas prób i koncertów z chórem 
czy podczas nieobecności związanych z pra
cą w Społecznym Ognisku Muzycznym, 

Paweł SOKÓŁ 

Obrzędy i ZWyCZaje z w i ą z a n e z przeżywaniem postu i Wielkanocy 
Jest obecnie znaną sprawą, że w kultu

rze i cywilizacji technicznej przemianom ule
gają zwyczaje i obrzędy. Każda epoka odbie
ra je nieco inaczej, bo zmienia się mentalność 
ludzka, tryb życia. Wiele zwyczajów, obrzę
dów jest jeszcze podtrzymywanych, niektóre 
są kultywowane częściowo inne ulegają zapo
mnieniu. Zanik jest spowodowany zmianą 
obrzędowości w kulturze ludowej w związku 
z migracją ludności ze wsi do miasta, wzro
stem zainteresowania środkami masowego 
przekazu zwłaszcza telewizji. Jednak kultura 
ludowa stanowi wielkie dobra każdego naro
du. 

Okresem bogatej obrzędowości kościel

nej i ludowej a jednocześnie zwyczajów są 
święta wielkanocne poprzedzone czasem kar
nawału - od Trzech Króli do Środy Popielco
wej. W karnawale nikt sobie niczego nie żało
wał. Bawiono się i tańczono, wykonując śmie
szne podskoki w górę ("na konopie"), żeby 
konopie rosły wysoko. Żartowano, mówiono 
powiedzenia zawierające treści komiczne, np: 
Jak zapusty to zapusty, tańcuj chudy i ty tłu
sty" itd. 

Ich szczytem był wtorek poprzedzony 
Popielec do 24 godz. Po tej godzinie roz
brzmiewał z wieży kościelnej dzwon przypo
minając, że skończył się karnawał i zaczął się 
okres wielkiego postu. Wówczas biesiadnicy 

wstawali z ław i trzymając się za ręce Śpiewa
li "Czas do domu czas już wołają nas, dzwo
nek z wieży do pacierzy, matka z progu do 
wieczerzy, czas do domu czas". 

Zwyczajem ludowym w nocy przed Śro
dą Popielcową płatano psoty skąpym gospo
darzom na wsi. Zabierano różne przedmioty, 
rzeczy i podrzucano biednym, przeprowadza
no też zwierzęta w inne miejsca w oborze: kro
wy, konie itd. Nikt z tego powodu nie pomsto
wał, traktując to za żart. 

Środa Popielcowa wprowadzała wier
nych w 40-dniowy okres postu, czas odrodze
nia duchowego chrześcijan, pokuty, umar-

Ciąg dalszy na stronie 8 
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twiania się, wstrzemięźliwości i dobrych 
uczynków. Obrzęd posypywania popiołem 
ich głów w kościele i wypowiadane przez księ
dza słowa: "Pamiętaj człowiecze iż prochem 
jesteś i w proch się obrócisz" skłaniały chrze
ścijan do pokory. 

Impulsem do pobożności i więzów wier
nych z Chrystusem cierpiącym są w okresie 
wielkiego postu nabożeństwa w kościele. 
Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Godzinki, Li
tanie. Po domach odmawiano niegdyś modli
twy ranne, wieczorne przy pracy, śpiewano 
Godzinki i inne pieśni odpowiednie. W cza
sie postu jedzono potrawy bez mięsa w okre
ślonych dniach tygodnia: środy, piątki, sobo
ty, nawet w ogóle wstrzymywano się od je
dzenia w Popielec, Wielki Piątek. 

W Niedzielę Palmową święci się palmy. 
Po powrocie z kościoła połykano bazie wierz
bowe z nowo poświęconej palmy, które we
dług wierzeń ludowych miały rzekomo chro
nić przed bólem gardła i gruźlicą. Palma w 
ogóle była wykorzystywana, przez cały rok, 
bo jakoby miała posiadać moc leczniczą i 
ochronną, np. strzec przed pożarem itp. Po
święconą palmą kropiono obejście zewnątrz i 
wewnątrz, zboże do siewu, 

W pierwsze trzy dni Wielkiego Tygo
dnia, trwały przygotowania do świąt wielka
nocnych. IVzedświąteczne porządki robiono 
w domach i obejściach. Gospodarze starali się 
chociaż rozpocząć prace polne, by mieć obfite 
plony. Gospodynie robiły pranie bielizny, pie
kły chleb, ciasto na okres świąt, a dziewczęta 
przygotowywały pisanki do święcenia. 

Ważne chwile zaczynały się dla kościoła 
w Wielki Czwartek. Dzień ten przypominał 
wiernym początek bolesnej męki Chrystusa -
Wigilię śmierci Zbawiciela. Na znak smutku 
uciszają się dzwony kościelne do Wielkiej So
boty, a zastępują je drewniane kołatki w ko
ściele. W świątyni panuje cisza i zaduma. Grób 
Chrystusa (symboliczny) jest ustrojony kwia
tami i wartę przy nim zaciągają strażacy do 
Rezurekcji. W wielu domach na pamiątkę 
ostatniej wieczerzy pańskiej jedzono postną 
kolację, a niektórzy ludzie, przeważnie starsi, 
w ogóle nie jedli do wielkanocnego śniadania, 
zachowując ścisły post. 

Wielki Piątek to dzień wielkiego święta. 
Kapłani nie sprawują w kościele mszy św.f 

ponieważ Chrystus złożył ofiarę życia swoje
mu Ojcu Niebieskiemu i z miłości ku ludziom 
zawisł na krzyżu. Wierni podchodzą od głów
nych drzwi kościoła i całują krzyż złożony na 
dywaniku na wprost głównego ołtarza. 

W zwyczajach ludowych obrzędowości 
jest dużo elementów, które jakoby mają zabez
pieczyć człowieka i jego dobytek przed złymi 
mocami. W niektórych miejscowościach mówi 
się, że w Wielki Piątek działają demony, cza
rownice, więc strzeżono, by ich nie wpuścić 
w swoje obejście, bo nawet ich spojrzenie jest 
groźne i powoduje zło, "ściąga" choroby. Wie
rzono, że tego dnia woda w rzekach, stru
myczkach czy sadzawkach ma właściwości 
uzdrawiające przed wschodem słońca i myto 
się, kąpano w rzekach przed świtem. Myto 
także krowy, aby były zdrowe i dawały dużo 
mleka. Gospodarze sadzili drzewka owocowe, 
żeby owocowały dobrze. Zniesione jajka w 
Wielki Piątek rzekomo miały czarodziejską 
moc gaszenia pożaru itp. Dziewczęta gotowa
ły jajka, robiąc pisanki, a w wodzie myły wło
sy, by były piękne i lśniące. 

W Wielką Sobotę odbywa się podczas 
mszy Św. uroczyste poświęcenie wody 
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chrzcielnej- Ludzie przynoszą do kościoła bu
telki na wodę świeconą, starają się zabrać z 
wodą chociaż jeden węgielek z ogniska świę
cenia ognia, którą zabierają do domów. Uży
wa się jej do świecenia domu, zagrody, pola, 
bydła wypędzonego po raz pierwszy na wio
snę z obory na pastwisko, także zboże do sie
wu. 

W Wielką Sobotę odgrywa się też w go
dzinach przedpołudniowych w kościele w in
nych miejscowościach parafii święcenie pokar
mów wielkanocnych. Niegdyś przynoszono 
ich do kościoła w dużej ilości w koszach, bo 
w Wielką Niedzielę i Poniedziałek wielkanoc
ny spożywano tylko "świecone", obecnie zaś 
święci się w ograniczonych ilościach w ma
łych koszyczkach nakrytych serwetką. 

Kościelne obchody Zmartwychwstania 
Pańskiego rozpoczynają się w niedzielę uro
czystą procesją rezurekcyjną we wczesnych 
godzinach rannych. Po rezurekcji wierni udają 
się do swoich domów, aby spożyć w gronie 
rodziny śniadanie wielkanocne. Rozpoczyna
no go zjedzeniem kawałka święconego jajka, 
którym dzielił się gospodarz - ojciec domu ze 
wszystkimi członkami rodziny, składając ser* 
d oczne życzenia, by byli silni i zdrowi. 

Po śniadaniu każdy gospodarz w wio
sce brał do ręki palmę poświęconą w poprze
dnią niedzielę i obchodził całą zagrodę kro
piąc ją święconą wodą w Wielką Sobotę. Na
stępnie szedł w pole, żeby je poświecić i były 
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wcześniej żniwa. W tym dniu wbijano w rolę 
krzyżyki, aby chroniły przed klęskami. Dziś 
robotnicy ograniczają się jedynie do ogląda
nia swoich zasiewów. 

Wielka Niedziela była świętem spędza
nym w gronie rodzinnym. W nocy z niedzieli 
na poniedziałek robiono sobie na wzajem pso
ty i figle, np. malowano szyby okien wapnem 
lub sadzą, surowymi jajkami. 

Drugi dzień świąt, poniedziałek wielka
nocny rozpoczynał zwyczaj zany "śmigus", 
"dyngus" (stary pogański). Oblewanie rozpo
czynano od wczesnych godzin rannych, a ra
dością i sukcesem było zlanie kogoś w łóżku, 
ześ spędzenie dnia w suchym ubraniu uzna
wano za wstyd. Tego dnia ruszali też "dyn-
gusiarze" z muzyką pod okna innych gospo
darzy i śpiewali: 
"Przyszliśmy tu po kolędzie 
ino nas do izby wpuście! 
fajek, chleba, sera dajcie! 
i kiełbasy nie żałujcie". 

Przyjemnościom dyngusowym towarzy
szyły śmiechy, krzyki. 1 chociaż zdarzały się 
ujemne skutki zabawy przeziębienie, przemo
czenie itp. nie złorzeczono. ] 

Józef SUDOU 

Wykorzyslaiem relacje najstarszych osób xosi 
Kopci, Krzatki, Wilczej Yłoli, Bojanowa, Stanów.i 

S p o t k a n i e z K o w b o j e m i 
W każdy piątek po godz. 22 w TYP p. I emitowany jest program Woj

ciecha Cejrowskiego pt. "WC Kwadrans". 
społeczeństwie. Jego jednoznaczna obrona 
chrześcijańskich wartości Ł tradycji polskie 
kultury wywołuje różnorodne relacje w Sp 
łeczeństwie akceptujące Jego poglądy nazyi 
ciemnogrodem, przy czym udowadnia, że nie 
ma to słowo znaczenia negatywnego, ale wła
śnie pozytywne, gdyż stoi na straży narodo-l 
wej tożsamości 

Bezpośrednie spotkanie z Wojciechem 
Cejrowskim, spotkanie na żywo, jest zupełnie 

Cieszy się ogromną popularnością i ma 
wysoki wskaźnik tzw. oglądalności (kilka mi
lionów widzów). Formuła tego programu jest 
dość prosta - autor i wykonawca w jednej oso
bie, posłużył się konwencją amerykańskich 
westernów, w których kowboj walczy i roz
prawia się ze złem i głupotą panującą wkoło, 
tyle, że rzecz dzieje się u nas w Polsce i doty
czy naszej rzeczywistości. Cejrowski jako Na
czelny Kowboj RP demaskuje obłudę i kłam
stwo, w krzywym zwierciadle satyTy pokazuje 
nas - Polaków - medociągnięcia, i zacieranie 
naszej tożsamości narodowej i kulturalnej w 
małpim naśladowaniu innych krajów. Obna
ża nasze zachłystywanie się kolorowością Za
chodu i bezkrytyczne przyjmowanie stamtąd 
wszystkiego, co najgorsze. Do swoich progra
mów zaprasza przeróżne osoby, często kon
trowersyjne i prowadzi z nimi coś w rodzaju 
pojedynku - na słowa oczywiście, i jak przy
stało na kowboja wychodzi z nich zwycięsko. 
Robi także coś w rodzaju "prasówki", czyli 
zakłada rękawice, gdy bierze do rąk gazety 
lewicowe czy brukowe i czyta najbardziej kon
trowersyjne lub absurdalne fragmenty odpo
wiednio komentując je, po czym wrzuca te 
pisma do kosza na śmieci razem z rękawica
mi. 

Rekwizyty kowbojskie są elementami 
scenografii a strzały z pistoletu zastępują ude
rzenia kubkiem (z podobizną kowboja) w stół. 

Każdy program kończy muzyka country, 
szczególnie ulubiona przez Autora. Stanowi 
ona opozycję do hałaśliwej muzyki pop. Pio
senki do programu są starannie dobierane i 
objaśniane teksty. 

Pomimo skromnych środków Cejrowski 
uzyskuje świetne efekty i duży rezonans w 

z-
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innym typem doświadczenia niż to, do które-H 
go przyzwyczai! nas w piątkowe wieczoryB 
przez szklany ekran. 

Uwielbiany przez jednych, ostro i bez
pardonowo zwalczany przez innych, jest Woj 
ciech Cejrowski osobą, która potrafi zainn 
resować, zaintrygować. Spotkanie w BCK 
Bielsku-Białej, w którym brałem udział, nale
żało do wyjątkowo udanych. W sali był kom
plet publiczności, która w półtorej godziny 
świetnie się bawiła. Występ nie był jakoś 
szczególnie przygotowany, gdyż miał formu
łę otwartych pytań od publiczności. Pytania 
były różne, dociekliwe i prowokacyjne, łatwe 
i trudniejsze. Cejrowski reagował żywo, z nie
samowitym refleksem i humorem. Potrafił od 
razu zrobić z tego widowisko, istny show po
twierdzając swoją wysoką klasę. Jawił się nam 
jako człowiek z niewątpliwą osobowością 
estradową. Bez fajerwerków czy szczególnej 
scenografii potrafi wszystkich wciągnąć do 
zabawy, o czym świadczyły żywe reakcje 
publiczności w trakcie występu, a także dłu
ga kolejka osób po autografy już po spotka
niu. 

Ludwik KOWALSKI 
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" K o ł t u n 
s ię j e ż y " 

Ostatnio ukazała się książka Wojciecha 
Cejrowskiego pt. "Kołtun »ię jeży*, w której 
Autor odpowiada na najczęściej powtarzają
ce się pytania jakie przychodzą do "WC Kwa
dransa", Książka rozchodzi się w ogromnym 
tempie, co z pewnością świadczy o dużym 
zainteresowaniu tym młodym, ambitnym, 
zdolnym i meprzedętnie "barwnym" człowie
ku, potrafiącym żywo bronić swoich poglą
dów i ostrzegać przed bezkrytycznym hołdo
waniu "modzie na Zachód". Nie boi się wy
śmiania, ostrych ataków na swoją zaścianko
wość. Ma poczucie własnej wartości i nie po
zwala sobie "dmuchać w kaszę". Nie boi się 
prawdy, a takich Judzi trzeba nam teraz naj
bardziej. Chociaż Jego reakcje są czasem bez
pardonowe, a sposób zachowania kontrower
syjny, ważne jest, że ma swój styl i broni war
tości bliskich naszej kulturze i naszej tożsa
mości narodowej. 

P i e r w s z e s p o t k a n i e 
Pamiętam dobrze czas, gdy byłam małą 

dziewczynką i miała przystąpić po raz pierw
szy do spowiedzi i Komunii Św. Leżałam wte
dy chora. Mama dała mi książeczkę, abym 
zapoznała się z rachunkiem sumienia. Byłam 
bardzo przejęta, spisałam moje przewinienia 
na kartce - któż dziś to robi - by nauczyć się 
ich na pamięć oraz móc obmyśleć sposoby 
poprawy. Nie mogłam doczekać się, kiedy 
nadejdzie ten DZIEŃ dawno wyglądany prze
ze mnie i wszystkich rówieśników. Moje ko
leżanki oczekiwały prezentów. Ania była 
pewna, że chrzestna mama podaruje jej zega
rek, Madzie tez spodziewała się zegarka. Edy
ta marzyła o magnetofonie. Wiedziała, że do
stanie go na pewno, bo ojciec obiecał jej kupić 
"na Komunię". 

Ja nie spodziewałam się żadnych poda
runków. Wiedziałam dobrze, że moich rodzi
ców nie stać na prezenty. Miałam głowę wol
ną od "gorączki podarków". Zwróciłam całą 
swoją dziecięcą uwagę na fakt spotkania z 
Chrystusem. Od spowiedzi szłam z lekkością 
ptaka, jakby mi ktoś skrzydła przypiął, pra
wie biegłam, czułam się szczęśliwa, chciałam 
wytańczyć, wyśpiewać moją radość i po wie
dz eć to całemy światu. 

Zdawałam sobie sprawę, dlaczego je
stem lekka jak puch, bardzo radosna i szczę
śliwa. 

Jestem wdzięczna wszystki, którzy ni
czego mi wówczas nie podarowali, bo dzisiaj 
może nie wiedziałabym, co znaczy radość spo
tkania z Jezusem. Być może wspomniałabym, 
że z okazji pierwszej spowiedzi i Komuni św. 
otrzymałam w podarku zegarek i bardzo się 
nim deszyłam, gdyż był to pierwszy zegarek 
w moim życiu... Tymczasem ja naprawdę wie
działam dokładnie, z czego wypływa moja 
radość. 

Materialne rzeczy nie zagłuszyły mi ra
dości zesłanej przez samego Boga, który Syna 
swojego dał, aby mnie odkupił. To ON prze
baczył mi wszystkie winy i zamieszkał razem 
ze mną. Z tego właśnie powodu byłam bar
dzo szczęśliwa. 

Gdybym dziś miała wybierać: prezent 
lub bez prezentu - sądzę, że wiem, co robić. 

SCENA POLITYCZNA 

Obóz Patriotyczny 
zatacza coraz szersze kręgi. Wchodzą 

nowe organizacje, do pracy włączają sie indy
widualni obywatele. W ostatnim posiedzeniu, 
na którym mówiono o formach działania w 
najbliższych miesiącach uczestniczyli także 
Leonard Fryc (przew. Rady Gminy Cmolas) 
Jan Serafin (członek zarządu gminy Stary Dzi
kowiec) i Jan Kata (przewodniczący Rady 
Gminy Raniżów). 

Obóz patriotyczny rejonu Kolbuszów 
skiego nie jest podporządkowany strukturom 
wyższym, zachowuje regionalną autonomię i 
integruje polityków, sympatyków wartości 
niepodległościowych, chrześcijańskich i pol
skiej tradycji. 

Nie ma rozłamu 
w K P N - i e 

- mówi Stefan Orzech, uczestnik nad
zwyczajnego zjazdu tej partii. Zjazd nie go
dząc się z metodami pracy lidera partii wy
brał nowe władze. Przewodniczącym Rady 
Politycznej został Adam Słomka zaś miejsce 
przewodniczącego nie jest obsadzone. Może 
nim być L Moczulski, jeśli w swojej pracy bę
dzie uwzględniał wolę większości, może być 
też ktoś inny, a Leszek Moczulski może zo
stać honorowym przewodniczącym. KPN 
nadal pozostaje najsilniejszą partią prawej 
strony sceny politycznej. 

Może podarowałabym tradycyjny zegarek, ale 
dopiero po Komunii św, dziecka i - oczywi
ście - nie mogłoby ono o tym wcześniej wie
dzieć tak jak wiedziały moje koleżanki. Stara
łabym się zwrócić uwagę dziecka - takie rze
czy robi się długo, nie starczy na to jedna roz
mowa - na wartość użytkową prezentu, nie 
zaś handlową cenę tego przedmiotu. Myślę, 
że mówiłabym dziecku o wartości czasu, który 
jest nam dany do dyspozycji, odpowiedzial
ności za czas. Sądzę, że dziecko jest zdolne 
pojąć tę symbolikę zawartą w zegarku, na 
który można patrzeć nie tylko jak na zwykły 
przyrząd do mierzenia czasu. Dziecko umie 
myśleć aż nazbyt logicznie i lepiej niż doro
sły pojęłoby prawdę, że każda rzecz w życiu 
musi mieć swój czas i trzeba tak właśnie na
szym czasem kierować. 

A więc - może dałabym ów modny po
darunek, ale starałabym się - jak umiem naj
lepiej - odjąć "bogatym" przedmiotom niebez
pieczną właściwość, która polega na zagłusze
niu, zasłonięciu prawdziwego szczęścia. 

Władysława Anna JAMRÓZ 

Rada Rejonowa 
Obozu Patriotycznego 

w Kolbuszowej 
zaprasza na spotkanie 

z Marianem Piłką, 
prezesem ZChN 

20 kwietnia (sobota), 
L 11" w Bibliotece Miasta 

i Gminy w Kolbuszowej 

Nowy szef Naczelne} Rady Politycznej KPN 
- Adam Słomka, drugi z lewej, szef KPN Kol
buszowa - Stefan Orzech 
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KIM JESTEM? 

2 P o l i t y c z n a poprawność? 
Świadomość moralna człowieka kształtuje się pod wpływem tak róż-

•™ nych czynników jak religia i polityka oraz nauka i kultura. Nurt kułturowy, 
N zwany "political correctness*, popularny od kilku lat w USA, a u nas do

piero lansowany, może w przyszłości mieć negatywny wpływ na zacho
wania moralne Polaków. 

Wzorce "poprawności politycznej" 
wprowadzane są w różne warstwy życia spo
łecznego. Jej zasady realizuje się w polityce i 
w religii, w kulturze i życiu umysłowym. W 
duchu "political correctness'' przetłumaczono: 
Nowy Testament- Opublikowany w USA tekst 
zawiera liczne poprawki i inowacje w stosun
ku do tradycyjnych tłumaczeń. W szczegól
ności uwzględniono to wszystko co mogłoby, 
zdaniem tłumaczy, być odebrane jako dyskry
minacja płci, rasy, wyznania, orientacji seksu
alnej itp. W nowym tłumaczeniu tam, gdzie 
dotąd mówiło sie o Bogu-Ojcu, użyto określe
nia: Ojciec-Matka, uzasadniając, że płeć Boga 
jest rzeczą umowną, a każda kobieta powin
na mieć, zdaniem wydawców, możliwość 
modlitwy do Boga-Matki. Zmianie uległy tak
że zwroty mogące urazić m in. ludzi mających 
odmienny kolor skóry, (np. usunięto "ciem
ność" jako symbol grzechu), bądź leworęcz
ny ("prawicę Boga" zastąpiono Jego "mocną 
ręką"H. Przejawem "political correctness" są 
również, moim zdaniem, żądania święceń ka
płańskich dla kobiet. 

W Polsce myślenie oparte o zasady "po

prawności politycznej" spotyka się już wśród 
inlelektuaHstów2, ale wyraźniejsza jest jego 
obecność w życiu codziennym. Powszechne 
są przypadki słowotwórstwa zastępującego 
słowa: homoseksualista i lesbijka, eufemi
zmem: "kochający inaczej", a określenie nie
pełnosprawni sformułowaniem: "sprawny 
inaczej". To tylko niektóre przykłady obecno
ści "political correctness" na poziomie języ
ka. Nie zapominajmy, że język tworzy rzeczy
wistość, kształtuje myślenie. 

"Polityczna poprawność" niesie ze sobą 
wizję rzeczywistości, której przyjęcie musi 
prowadzić do rozmycia prawdy o człowieku 
i o tym, co dobre a co złe. Wizja ta skłania do 
fałszowania faktów i zerwania z tradycją for
mującą całe pokolenia ludzi, w celu zapew
nienia dobrego samopoczucia tym, którzy są 
"inni" i domagają się uznania swej odmien
ności za normę. 

W lej perspektywie tolerancja staje się 
zasadą, wg. której należy zabiegać o to, aby 
nie urazić np. homoseksualisty twierdzeniem, 
iż realizowanie jego skłonności seksualnych 
nie jest zgodne z naturą ludzką, która naka-

Z KRONIKI POLICYJNEJ 
Trudne warunki drogowe, śliska jezdnia, nieostrożność i nieuwaga 

kierujqcych to przyczyny wypadków drogowych jakie zaistniały w ostat
nim okresie czasu na drogach naszego rejonu. 
• W dniu 21.02.1996r. do tragicznego w 
skutkach wypadku doszło w Nienadówce. 
Kierujący samochodem "Zuk" zjechał z nieu 
stalonych dotychczas powodów na lewą stro
nę jezdni, uderzył w nadjeżdżający z prze
ciwka samochód Audi, odbił się od niego a 
następnie zderzył się czołowo z samochodem 
ciężarowym Skoda. Zuk został zepchnięty do 
przydrożnego rowu a następnie przygniecio
ny przez samochód ciężarowy . Na skutek do
znanych obrażeń kierowca Żuka zginął na 
miejscu zaś sam samochód został doszczęt
nie rozbity. 
O Kilka dni później, 26.02 br. w Sokoło
wie na uh Lubelskiej samochód Audii 80, 
którym przewożone były pieniądze do Ban
ku w Stalowej Woli zjechał na lewy pas ru
chu i zderzył się czołowo z samochodem 
Honda Civic. Siła uderzenia spowodowała 
przewrócenie się Audi na dach. W wypadku 
tym zginął jeden z konwojentów, zaś cztery 
inne osoby zostały bardzo poważnie ranne. 
Całkowicie rozbite zostały oba pojazdy. 
Dokładne przyczyny obu tych wypadków 
ustalone zostaną w trakcie prowadzonych 
postępować przygotowawczych. 
• O ogromnym szczęściu może mówić 
kierowca Lady, który w dniu 21.02.1996r. w 
Widełce nie zachował należytej ostrożności 
zbliżając się do niestrzeżonego przejazdu ko

lejowego, na pokrytej warstwą lodu drodze 
wpadł w poślizg i uderzył w przejeżdżający 
właśnie pociąg osobowy relacji Rzeszów -
Nowa Dęba. Samochód został zepchnięty do 
rowu. Zdumienie kierownika pociągu wywo
łał fakt, że gdy podbiegł on do rozbitego sa
mochodu wysiadł z niego kierowca, dał mu 
dowód osobisty a następnie oddalił się 
mówiąc, że idzie po pomoc. Pomimo bardzo 
groźnie z pozoru wyglądającego zdarzenia 
kierowca doznał tylko niewielkiego skalecze
nia głowy. 
• Nieostrożność i zabawa na chodniku 
doprowadziły do wypadku w dniu 13.03,96 
na ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. Z 
grupy rozbawionych chłopców, którzy wy
szli właśnie ze szkoły nagle na jezdnę wprost 
pod nadjeżdżający samochód Volkswagen 
Transporter wbiegł ośmiolatek. Kierowca nie 
miał żadnych możliwości zatrzymania się. 
Potrącony chłopiec doznał bardzo ciężkich 
obrażeń ciała. 
• W okresie wiosennym w dalszym cią
gu utrzymywać się będą trudne warunki dro
gowe. Liczyć należy się z tym, że miejscami 
jezdnie pokryte będą lodem, występować 
będą opady, pojawią sie mgły. Bezpiecznej 
jeździe nie będą sprzyjać wyrwy i przełomy 
jakie powstały w trakcie mroźnej zimy. 

Utrudnieniem będą prowadzone w 

żuje, aby współżycie seksualne odbywało się 
pomiędzy osobnikami różniącymi się płcią. 
Prawda faktu zostaje podporządkowana źle 
rozumianej tolerancji. 

Dobro i zło stają się kategoriami rozmy
tymi w wyniku zabiegów językowych mają
cych na celu zatarcie wartościujących skoja
rzeń, związanych z niektórymi słowami. Tak 
np. homoseksualizm, który kojarzy nam się z 
możliwością niewłaściwego realizowania 
zdolności seksualnych zastępuje się wyraże
niem: "kochający inaczej", które nie niesie ze 
sobą takich obciążeń. 

Efektem tych zabiegów jest nie tylko 
rozmycie kategorii moralnych, ale także fał
szowanie rzeczywistości. Jest to dobrze wi
doczne w przypadku manipulacji słowem: 
niepełnosprawni. Samo w sobie nie niesie ono 
oceny moralnej, jest jedynie odbiciem praw
dy o rzeczywistości. Niepełnosprawny to ktoś, 
kto w jakimś stopniu jest niesprawny fizycz
nie. Natomiast sformułowanie: "sprawni ina
czej" niesie ze sobą zamazanie prawdy o rze
czywistości, gdyż sugeruje, że chodzi o ludzi 
nie różniących się od ogółu społeczeństwa 
pod względem sprawności. | 

Skutkiem "political correctness" będzie I 
dominacja źle podjętej tolerancji nad prawdą 
i relatywizm moralny oparty o agostycyzm 
poznawczy. Gdyż nie wiadomo, co jest p r a w - s 
dą a co fałszem, co dobre a co złe, to wszyst- l 
ko jest tak samo uprawnione i dozwolone. • 

Andrzej GIELAROWSKI 

1 Por. Tygodnik Powszechny, Nr 39/95 
2 Pon J. Życiński, Political correctness w Ko

ściele? T.P. 33/95 

I 
I 

• 

związku z tym remonty. Sytuacja taka wy
maga od kierujących zachowania szczegól
nej ostrożności i rozwagi, ograniczenia i do-S 
stosowania prędkości do panujących w a r u n - l 
ków. " 
• Alkohol był przyczyną nieszczęśliwego 
wypadku do jakiego doszło w dniu 09.03.96r.| 
w Kamieniu. Będący w stanie nietrzeźwym 
czterdziestoletni mężczyzna podczas rozbić 
ranią się do snu stracił równowagę, zatoczył 
się i upadł uderzając głową o żeliwny kalo-M 
ry ter. Obrażenia jakich doznał spowodował 
ły zgon. • 
• Zaskoczony był właściciel samochodu 
Fiat 125 p z Dzikowca kiedy zjawili się u n i e - B 
go policjanci i zwrócili radiootwarzacz s k r a - l 
dziony kilka dni wcześniej z jego pojazduH 
podczas dyskoteki. Nie mając nadziei na 
ustalenie złodzieja o fakcie nie zgłaszał poli
cji. Sprawcą okazał się mieszkaniec Widełki, 
który działał razem z nieletnim. Do samocho
du dostali się otwierając drzwi dopasowa
nych kluczykiem. 
• Ostatnio obfite opady śniegu utrudniły 
życie nie tylko kierowcom ale również poli
cji. W nocy 17 marca ujawnione zostało wła
manie do sklepu spożywczego w Korczowi-
skach. Sprawcy zabrali papierosy, kawe, ar
tykuły spożywcze wartości ok, 1800 zł. na 
szkodę GS Raniżów. Ponieważ zasp na dro
dze lokalnej nie był w stanie pokonać nawet 
U AZ kilkukilometrowy odcinek do sklepu 
policjanci musieli pokonać pieszo. Wiatr i 
śnieg zatarł pozostawione przez sprawców 
ślady. 

Opr. RKP w Kolbuszowej 
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Z A G R O Ż E N I A . . . 

K t o m y ś l i - n i e p a l i . K t o p a l i . . . . ? 
"Szlachetne zdrowie, nikt sie nie dowie 

jako smakujesz, aż się zepsujesz...", wszyscy 
dobrze znamy ten fragment pochodzący z fra
szki J. Kochanowskiego pt. "Na zdrowie". Nie 
ma chyba słów, które lepiej oddałoby wartość 
zdrowia określonego przez poetę murem "klej
notu drogiego". 

Rzeczywiście nie ma chyba na tym świe
cie rzecz, cenniejszej niż zdrowie. 

Jakże często jednak się zdąża, że o tym za
pominamy, a jego wartość" doceniany dopiero 
w sytuacji krytycznej, kiedy nieraz bywa za 
późno aby cokolwiek zmienić. "Zdrowie czło
wieka jest wartością największą - niestety bar
dzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
sami je niszczymy, zwłaszcza będąc w młodym 
wieku kiedy sporadycznie występują jakiekol
wiek dolegliwości. 

Jednym z czynników wpływających zde
cydowanie negatywnie na nasze zdrowie jest 

•toń i zawarte w nim szkodliwe substancje, 
W skład dymu tytoniowego wchodzi 3700 

Stadników w tym 3 najgroźniejsze dla zdrowia: 
nikotyna, tlenek węgla, substancje smołowe \ 

Mkotwórcze. 
Nikotyna toksycznością swa nie ustępuje 

ł&vasowi cyjanowodorowemu. Jedna kropla stę
żonej nikotyny (czyli 50 mg), wywołuje u czło-

I ieka zatrucie śmiertelne w ciągu niespełna 1 
[nuty wskutek porażenia ośrodka cddechowe-
i. W1 papierosie znajduje się przeciętnie od 1 

do 2 mg nikotyny. Podczas palenia jest ona szyb
ko wchłaniana do krwi poprzez błonę śluzową 

H m y ustnej i górnych dróg oddechowych. Po
ważnie uszkadza ona układ krążenia, toteż 

określa się ją często jako trucizną serca i naczyń. 
Działa też uszkadza ją co na układ nerwu-

• y , wywiera szkodliwy wpływ na układ po kar-
Hiowy obniżając łaknienie, zaburzając trawienie 
^wchłanianie substancji pokarmowych, a zwła
szcza witamin, przez co znacznie zmniejsza siły 

ę&d poro ościowe organizmu. 
Tlenek węgla jest jadem dla krwi, uszka-

I z a krwinki, zmniejszając ilość hemoglobiny 
koniecznej do przenoszenia tlenu, co w efekcie 

prowadzi do miażdżycy naczyń wieńcowych i 
l a wału serca. 

Rakotwórcze smoły tytoniowe zagrażają 
całemu organizmowi a najbardziej płucom. Tra
giczny jest fakt systematycznego wzrostu ilości 

Mowotworów układu oddechowego u ludzi co-
B v młodszych. 

Ponadto dym papierosowy ułatwia prze
nikanie alergenów oddechowych, wpływając 
drażniąco i uszkadza ją co na układ oddechowy, 
co jest jedną z przyczyn często występującej u 
palaczy astmy skrzelowej. 

Warto też wiedzieć, że dzieci matek nało
gowo palących papierosy rodzą się często z niż
szą waga iirodzeniową niż fizjologiczna, często 
z wadami rozwojowymi lub objawami za mar
twicy. Głębokie zaciąganie się dymem zwła
szcza gdy zatrzymuje się go w płucach przez 
pewien czas, może zwiększyć ilość wchłoniętych 
nikotyn nawet dziesięciokrotnie, szczególnie 
niebezpieczne jest powtórne zapalanie niedopa-
tonego papierosa. 

Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia - na raka płuc, gardła i krtani umiera 
40 razy więcej palaczy niż niepalących. Palenie 
powoduje 40% przedwczesnych zgonów wśród 
mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat, Z powodu 
chorób wywołanych paleniem każdego roku 
umiera ok. 40 tysięcy ludzi co stanowi 11% 
wszystkich zgonów. Sprawa jest tym poważniej

sza, że Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc 
w świecie na niechlubnej liście pod względem 
ilości spożytych papierosów na głowę ludności. 
Podczas gdy kraje rozwinięte takie jak: Japonia, 
Kanada, USA ograniczają spożycie papierosów, 
u nas niestety ciągle trwa jeszcze tendencja 
zwyżkowa w stosunku do lat ubiegłych. 

Nikotyna jest szczególnie niebezpieczna 
dla ludzi młodych, bo wiadomo, że im młod
szy organizm tym działanie na niego szkodli
wych substancji jest groźniejsze i niebezpiecz
niejsze w skutkach, gdyż może uszkadzać nowo 
powstające komórki i tkanki. 

Trucizny zwarte w dymie tytoniowym 
powodują u młodzieży palącej zaburzenia w 
rozwoju fizycznym (powodują zaburzenia w 
wydzielaniu hormonu wzrostu przysadki 
mózgowej). 

Intensywne palenie papierosów przez 
młodzież (a zdarza się, że niektórzy wypalają 
nawet paczkę lub więcej papierosów dziennie) 
może niekorzystnie wpływać na dojrzewanie 
płciowe i sprawność fizyczną (uszkodzenie ser
ca, układu nerwowego, zmniejszenie pojemno
ści płuc). 

Młodzież paląca jest bardziej wrażliwa na 
przeziębienia, grypy i nieżyty górnych dróg 
oddechowych. 

Dlaczego więc mimo tylko niebezpie
czeństw ludzie sięgają po papierosa? 

Wyniki badań statystycznych i rozmowy 
z uczniami świadczą o tym, że motywy są bar
dzo prozaiczne. Przede wszystkim u ludzi mło
dych dominuje ciekawość, chęć zaimponowania 
innym (szczególnie młodszym kolegom), chęć 
naśladowania dorosłych i dodania sobie "powa
gi", Ludzie pala również dla zabicia czasu, dia 
opanowania stresu, kobiety - po to aby schud
nąć itp? 

A przecież palenie nie jest niczym rewela
cyjnym, ani odkrywczym. Zdobyć papierosa i 
zapalić to przecież nic trudnego i nadzwyczaj
nego. 

Tylko po co? 
Pierwsze kontakty z papierosem zaczyna

ją, się najczęściej w wieku szkolnym. Najpierw 
ukradkowe, w szkolnych ubikacjach czy zaka
markach mają posmak dobrej zabawy, należą 
do repertuaru klasowej "paczki" na spotkaniach 
po lekcjach, dyskotekach lub prywatkach. 

Jedni wyrastają z tych prób, inni najczę
ściej niepostrzeżenie dla samych siebie stają się 
nałogowymi palaczami i wcześniej czy później 
stają przed trudnym problemem - jak uwolnić 
się od nałogu. 

Tylko nielicznym udaje się wyjść z tej 
próby zwycięsko t/n. porzucić lub ograniczyć 
palenie, dla reszty jest to wysiłek przekraczają
cy ich możliwości. Tłumaczą się, że za bardzo 
są uzależnieni od papierosów aby mogli z nich 
zrezygnować. 

A przecież znamy wiele takich przypad
ków kiedy nawet najbardziej zagorzały palacz 
w obliczu śmiertelnego zagrożenia jakim jest 
zawal czy choroba nowotworowa nagle zrywa 
z nałogiem mimo iż wcześniej byłaby to dla nie
go rzecz nie do pomyślenia! 

jeżeli jesteś nałogowym palaczem i my
ślisz, że tobie nie grożą z tego powodu żadne 
choroby bo akurat świetnie się czujesz - to je
steś w błędzie! 

Przecież cały czas, dzień po dniu niszczysz 
własne zdrowie i skracasz sobie życie. 

Ewa SKIBA 

M y I n a s z e d z i e c i 

Nie mamy czasu 
Należałoby się właściwie zastanowić nad 

sensem tych słów wypowiadanych przez ro
dziców. Nie wiadomo bowiem - czy żałują oni 
tego, że tak niewiele czasu mogą poświęcić 
swojemu dziecku, czy oznacza to lament nad 
własnym losem i zapracowaniem, które unie
możliwia im zajęcie się dzieckiem. 

A przecież nie ulega wątpliwości, że w 
procesie wychowawczym czas poświecony 
dziecku odgrywa poważną rolę, zaś każda 
godzina czy nawet chwila opłaca się sowicie i 
w efekcie przynosi radość i zadowolenie. Jed
nak rodzice nie zawsze zdają sobie z tego spra
wę, a swoje wygodnictwo ukrywają pod po
tokiem słów. Mówią bowiem często: "Przecież 
pracujemy tylko dla naszych dzieci, dla nich 
bierzemy godziny nadliczbowe i dodatko
we prace, chcemy aby im sie lepiej powo
dziło-. 

Być może dzieci nawet doceniają ten 
fakt, zwłaszcza jeśli rzeczywiście niczego im 
nie brakuje i jeśli co jakiś czas mogą się po¬
chwaliĆ nową zabawką, rowerkiem, sweter
kiem czy butami. Tylko, jak to wpływa na sam 
proces wychowawczy? 

Popatrzmy np. na 7-letniego Jacka. 
Wrócił właśnie ze szkoły i już od progu roz
poczyna swoją opowieść o szkolnych sukce
sach. Matka przerywa mu, odsyłając go naj
pierw do łazienki, aby umył ręce, a potem do 
pokoju, żeby jej nie przeszkadzał, bo... niema 
czasu. Jacuś koniecznie chciałby opowiedzieć 
mamie, co działo się w szkole, ale ona woli 
rozmowę z sąsiadką. Chłopak daje więc za 
wygraną i odchodzi smutny. I w taki właśnie 
sposób rodzice bardzo wcześnie zrywają kon
takt intelektualny, a często i uczuciowy ze 
swoim dzieckiem. Jacek, gdy wyrośnie, nie 
będzie miał nawyku opowiadania w domu o 
swoich przeżyciach, zamiarach, marzeniach, 
uczynkach. Być może będzie mu w tym domu 
nawet dobrze i wygodnie, ale swoich kłopo
tów i problemów nie powierzy rodzicom. 
Może się zdarzy, że pewnego dnia zupełnie 
się od nich odwróci, a może nawet zechce 
odejść. Wtedy zdumieni rodzice zapytają za
pewne: "Dlaczego, przecież tak staraliśmy 
się, aby mu było dobrze". 

Może inny przykład. Danusia jest niezłą 
uczennicą, ma tylko kłopoty z matematyką. 
Próbuje więc sama rozwiązać zadania, ale 
wynik nie chce się zgodzić. Ojciec zapewne 
zaraz znalazłby błąd, ale Danusia nie ma 
odwagi go poprosić. Ojciec siedzi właśnie 
przed telewizorem i ogląda macz. Bardzo się 
zawsze gniewa gdy mu przeszkadzają. "Nie 
mam chwili wytchnienia w tym domu" -
mówi i jest niezadowolony, że my się odbiera 
prawo do odpoczynku. To prawda, ojciec Da
nusi ciężko pracuje, ale przedez..* 

Niestety, ojcowie częściej niż marki grze
szą wobec dzieci prawdziwym lub rzekomym 
brakiem czasu. Oni również okazują swym 
dzieciom większe zniecierpliwienie, gdy te 
domagają sie zainteresowania lub pomocy. 

Jest prawdą, że tempo życia wymaga sta
łego pośpiechu i sprawia, że dla naszych 
spraw prywatnych i rodzinnych reeczywiście 
nie mamy wiele czasu. A jednak dla naszych 
dzieci powinniśmy go zawsze umieć wygo
spodarować, jeśli chcemy, aby efekty wy
chowawcze były pozytywne. 

W-S, 
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OJCZYZNY... 

Wspomnienia żołnierza błękitnej armii m 
Wojenny szlak mazurskiego halerczyka Fran

ciszka Warcholą (1899-1982), przebyty podczas 
pierwszej wojny światowej prowadził z Galicji przez 
Austrie, Wiochy, Francje, Niemcy, do Polski. Drugi 
szlak, jaki przebył podczas wojny bolszewickiej za
czął sie i skończył w niepodległej Polsce. Franciszek 
Warchol byl jednym z tych naszych chłopaków, 
którzy w I920r. nie dopuścili do utworzenia polskiej 
komunistyczne) republiki radzieckiej. 

Krzyż Walecznych 
Na początku wojny bolszewickiej byli my już 

niedaleko Moskwy. Już byli my nad Berezyną. Eska
dra naszych samolotów stała w Bobrupku, to prze
cież nie tak daleko. W Smoleńsku byli my na fron
cie. Ja dalej służyłem w artylerii, tytko że działa mieli 
my lekkie. Stamtąd żeśmy później uciekli pod War-
szawe{—). 

W czasie tej wycieczki w Wojsku Polskim była 
już trochę panika. Oni, czyli bolszewicy, jak by nie 
byto to na agitację pieniędzy nie szczędzili. Napu
ścili do Polski różnych szpiegów i opowiadali - na
wet miedzy nami krążyła pogłoska, że - "w kraju, 
w Polsce jest rewolucja i tylko panowie oficerowie 
was tu trzymają, ale wy ich nie słuchajcie tylko rzu
cajcie broń, ratujcie swoje życie i uciekajcie do swo
ich domów, do Polski". Takie ulotki i pogłoski krą
żyły. Nawet poznania ki, ślązaki, oni są patrioci i 
żołnierze dobrzy, to mówili, jak jeden ślązak "do 
sapśeruna, jak tak jest Ło po co my tu będziemy wo
jować, trza rzucić wszystko, jedna bieliznę zostawić 
i noga". 0 tym dowiedział się pułkownik, bo to i do 
niego doszło. Jak się dowiedział zaraz przyjechał do 
nas na koniu. My stali tak na pozycji, armaty roz
stawione, i mówi - "Czołem żołnierze! Czołem 
czwarta bateria! My - Czołem panie pułkowniku! I 
mówi - Dowiedziałem się, że madę pojedynczo opu
szczać front. Wiecie?! To żołnierz polski nigdy tak 
nie robi. Albo ginie, albo zwycięża. Pojedynczo to 
tchórze uciekają. Tego nie czyńcie- jeśli sie da to 
będziemy się cofali razem, z całym sprzętem wo
jennym. Jeżeli się nie da to zostawimy, weźmiemy 
konie tylko i na koniach będziemy się cofać, a jeżeli 
nie to z piechotą będziemy się cofać, do Warszawy. 
Nie myślcie sobie, że jeżeli by nas nawet pokonali 
bolszewicy to Polska zgnie. Wiecie, jak w ostatnią 
wojną nawet takie kraje, jak Czarnogóra, i te wszy
stkie co były zabrane dzisiają żyją/'. Zaśpiewali my 
"Nie rzucim ziemi...', złożyli taka przysięgę i cofali 
się pomału, z armatami, ze wszystkim-...) 

Wtedy, w dwudziestym roku, w trakcie cofa
nia się Armii polskiej pod Warszawę w jednym dniu, 
jednym działem pokonali my trzy baterie bolszewic
kie - osiemnaście armat. Oni nas już okrążyli. My, 
to znaczy te oddziały bojowe zaraz się przecisnęli i 
wydostali, a tabory, wozy, to wszystko pomału szło 
i odcięli. Zamknęli drogę i oni już zostali na Ich stro
nie. Było tam takie miejsce, gdzie środkiem prowa
dziła jedyna droga, a po jednej i po drugiej stronie 
bagno. Oni właśnie ta drogą doszli do głównej szo
sy z Moskwy do Warszawy, którą właśnie miały 
uciekać tabory. W ten czas cóż było robić. 

Naszym dowódca był pułkownik Majewski, 
dzielny oficer i patriota. On stużyt w rosyjskiej ar
mii, w kozakach. Stosunki rosyjskie znal bardzo 
dobrze. Rozglądał się po terenie, wypatrzył taki 
pagórek szpiczasty, wziat jedno działo - bo mówił, 
że więcej nie ma tam gdzie umieścić - i kazał to dzia
ło ciągnąć na szczyt tego pagórka. Konie nie mogły 
dać rady to kawalerzyśd co tam byli pozeskaklwali 
z koni i wszyscy my ciągnęli do góry to działo, na 
ten pagórek. Jak żeśmy już wciągnęli to w ten czas 
cel na tej drodze byl dobrze widoczny. Ustawili my 
to działo i zaraz po tej drodze pociskami, tam i z 
powrotem. Oni się cofnęli, bo przez bagno nie prze
jechali, a drogą nie mieli dostępu bo to działo. Nie 
mogli sie tam pokazać. Tak byto dwie, może trzy 

godziny i w ten czas te tabory ruszyły i przejechały. 
Przejechali z takim szumem, galopom, szvbko pk 
tylko mogli-

Potem, gdy widzieli, że jest działo to przypro
wadzili baterię. W odległości, nie tak daleko, około 
kilometra, może półtora ustawili baterię i dali ogień 
na nasze działo. My w ten czas nabrali strachu bo 
gdzież, na to jedno działo sypie pociskami szescio-
dzialowa bateria. Jak my jeden strzał to oni sześć 
strzałów naraz. Te pociski i tu i tam, nad nami, i z 
tej i tamtej strony. Ale ten pułkownik znał ich moż
liwości dobrze i powiada - "nie bójcie się, bo oni 
mają armaty połówki, takie same jak my. Połówką 
na płaszczyźnie można celnie strzelać i trafić szyb
ko, ale na pagórek to trzeba mieć moździeże albo 
armaty górskie, żeby pocisk szedł w górę a potem 
prostopadle w dół". Ci bolszewicy mieli połówki i 
ich pocisk, jak wzięli wyżej to przechodzit, jak niżej 
to uderzał w pagórek. I tak nas tymi pociskami ob
kładali. Pułkownik mówi - "nie bójcie się" - i prze
kłada nam takie, tak zagrzewa do walki - "wyście 
przecież takie morusy żołnierze, to żeby ich tu przy
szło dziesięciu, czy dwudziestu na jednego to wiem, 
że się nie boicie, że jesteście zdolni ich odeprzeć. A 
jakby tak przyszło sto, dwieście na jednego, to wie
cie jak słodko jest umierać żołnierzowi pod taką 
przewagą nieprzyjaciela - tak nam opowiadał. Cel
nie strzelajcie, tak aby żadnego pocisku nie zmar
nować, żeby poleciał tam między nich". Zawołał 
kilku i zapytał, jaka będzie odległość od miejsca 
gdzie ta bateria stoi, kilometr, półtora i ile było naj
więcej głosów tak nastawili działo i ognia. Dali my 
ognia akurat w baterię. Potem załadowali dzwadzte
ścia pocisków od razu, jeden za drugim i w tą bate
rię, i w prawo, w lewo i w to miejsce, i rozbili zu

pełnie. Tylko płaszcze tam wierzgały. Potem oni 
przyprowadzili drugą baterię, z drugiego boku. 
Ustawili w takich krzakach i znów tą drugą żeśmy 
rozbili. On, czyli ten nasz pułkownik powiada - "nie 
bójde się, bo na pagórku nikomu z nas sie nic nie 
stanie". Potem wzięli trzecią baterię i z tą trzecią tak 
samo było, ale już mało mieli my amunicji. 

W tym czasie, jak te baterie my rozbijali oni 
wypuścili piechotę. Ta ich piechota... karabiny na 
sznurkach, spodnie pozawijane, za miast obuwia ta
kie łapcie łykowe. Te łapcie pozdejmowali i na bo
saka w tym bagnie, w kępach trawy, skakali z jed
nej na drugą i przyszli już na jakieś 200 m od tego 
działa, bo ich pociski karabinowe odbijały się o tar
czę. W ten czas my pomału za pagórek to działo ścią
gnęli. Amunicji my już prawie że nie mieli, tylko 
siedem pocisków. On powiada - "tu zatrzymajcie, 
to jak już będą blisko, jak tu pójdą to im w mordę... 
Ale pomału my się cofali, cofali, i z tego pagórka 
my się spuścili na szosę. W ten czas nam przywieźli 
120 pocisków, i z tej drogi, tak bez obsady. Na dro
dze piechota razem z nami się cofała, a ci bolszewi
cy jak byli bliżej to w nich z tego działa. 

Później generał zawołał nad do takiej szkoły i 
mówi - "Żołnierze! Za waszą dzielność nagrodzę 
oficerów krzyżami Virtuti Militari, a was Krzyżami 
Walecznych... Wasze wysiłki nie poszły na marne. 
Wasz czyn będzie zapisany w księgach historii Pol
ski-. 

W okresie międzywojennym za tek Krzy 
waleczności po 55 latach przysługiwała pełna emJ 
rytura. Niedawno pytałem się naczelnika Kordeli w 
tej sprawie. Mówiłem, że to było ustawowo, i < 
bym ja, mając 79 lat dostał za to jakąś emeryturę, I 
przecież to było za Polskę, chodaż przeciw tej t 
siejszej demokracji. On mi powiedział, że wszystko1 

będzie ale trzeba pole oddać państwu i zrzec się 
gospodarki... 

Potem wyszli my na drogę i cofali się 
Warszawę. Piechota co lam z nami była to ob 
wała nas papierosami, mówili - "idzie ta pocieszy-
ciołka strapionych" i pokazywali tą armatę. 

{cdn.) 
Opracował: Benedykt POPEl 

W następnym numerze piąty, ostatni odtinet 
wspomnień - Cud nad Wisłą. 

Wieś Kłapówka ma tez swoją historię! 

ŁH" 

I 
li w 
• 
• 

< się 

się p o l 

i 
I 

Kłapówka - to wieś wśród Lasów na terenie 
Kolhuszowszczyzny, sąsiaduje z takimi miejscowo
ściami, jak: Werynia, Widdka, Przewrotne, Kup
no i Kolbuszowa Górna. Jej nazwa - według trady
cji ludowej - wywodzi się od "kłapania dzików, 
których w tej okolicy było wiele". Do dziś dnia ob
serwuje się największe skupisko tej zwierzyny łow
nej na tym obszarze leśnym. W spisie nazw miej
scowości i obiektów fizjograficznych wydanym je
szcze w 1965 F. wymienia się następujące nazwy 
części wsi: Dół i Córa , a obiektów fizjograficznych: 
Borki - lasek. Granice - łąki, pod Łąkami - stawy. 
Mało kto wie z mieszkańców, że między częścia
mi wsi Widełka Małą Widełką a Widełką Wielką 
(nazwy rzeczek) wymienia się część wsi pod na
zwą Tatary, obszarowo przylegającą do Kłapów-
ki. Miejscowa Ludność - zgodnie z tradycją - nazy
wa tę część Lasu Bohorce i wiąże się je z Legendą o 
zatopionych w tutejszych bagnach Tatarach. Źródła 
historyczne informują o takich najazdach Tatarów 
na osady Puszczy Sandomierskiej, szczególnie na 
początku XVI i XVII wieku. 

Czasopismo krakowskie "Czas* pochodzące 
z połowy XIX wieku tak m. in. pisze, że: "Kłapów
ka położona jest na bagnach, piaskach a nawet 
górach i okolica ta znana jest tylko lisom". Nie my
liłby się ten, jakby ktoś napisał o tej miejscowości 
"za górami, za lasami, za bagnami" i wtedy moż
na byłoby swoim dzieciom opowiadać różne 
dziwczne rzeczy. Obecnie jest to miejscowość, 
która biorąc pod uwagę "świeże i zdrowe powie
trze" mogłaby być osadą uzdrowiskową. Buduje 
się tu wiele ciekawych i pięknych domów przypo
minających osadę kurort ową. 

Sama wieś ulokowała się przy rozgałęzieniu 
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drogi Widełka - Werynia i przez krzyżówkę dl 
Wojkowa (część Kolbuszowej Górnej). Przypom" 
nę tylko, że sam Wojków - zgodnie ze źródłami hi
storycznymi - uchodzi za najstarszą część Kolbu 
azowej, gdzie na urodzajnych glebach zlokalizowa| 
no folwark w XV wieku, istniejący jeszcze po . 
łat naszego wieku. 

Pierwsza wzmianka źródłowa o Klapówce 
pochodzi z dnia 1S marca 1642 roku, kiedy to pódl 

Eisany został akt podziału majątku Stanisława Lu| 
anurskiego między trzech swoich synów i wymię 

nia się ją w kluczu bratkowskim (Bratkowice) oraz 
z Widelką i jej folwarkiem, a także Kupno z fol
warkiem. Wcześniej te tereny wchodziły w skład 
królewskiej Puszczy Sandomierskiej. 

Różne wykazy źródłowe z końca XIX wieku 
podają, że miejscowość położona jest na obszarze 
2,10 km J, domów 51, ludności 254; w tym kobiet 
133, a mężczyzn 121. Obszar dworski wynosi! 0,49 
km*, byl niezamieszkały, składający się tylko z La
sów i pastwisk. Najbliższy folwark znajdował się 
we wspomnianej Widelce i "pod KJapówką" od 
strony Weryni, gdzie znajdowało się 4 domy, 35 
osób, z tego 16 kobiet i 19 mężczyzn. 

W innym dokumencie podaje się, że wieś ta 
należy do parafii rzymsko - katolickiej w Przewrot
nym, ma 287 mieszkańców, znajduje się kasa po
życzkowa gminna o kapitale 315 złotych reńskich. 
Większa posiadłość była rządowa i ma obszaru 85 
mórg roli, zaś niejsza ma 320 mórg roli oraz 36 
mórg lasu. 

Liczba domów i mieszkańców obecnie nie 
wiele się zmieniła i odbiega od dawnej rzeczywi
stości. Ilość domów wynosi 52 a uprawnionych do 
wyborów w dniu 19 listopada br. byto ok 160 osób. 
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2e Bardzo inrteresu jące wiadomości pochodzą z okre
su początkowej działalności Klapo wki jako gminy 
jednostkowej z drugiej polowy XIX wieku. Zawar
te te dane są w sprawozdaniu z czynności Rady 
Powiatowej Kolbuszowskiej. Można w nim wyczy
tać: 
1) . W 1867 roku wieś posiadała spichlerz gmin

ny, w którym znajdowało się ok-14 korcy żyta 
i 13 korcy owsa. 

2) . Pastwisko gminne było niewiadomej objętości. 
3) - We wsi znajdowała się kasa gminna, prze

kształcona później w w kasę kredytowo - po
życzkowa. 

4) . Zatrudniony był oglądacz zwłok i bydła, straż
nik polowy i stróż nocny. 

5) . Sól, ludność miejscowa pobierała po cenach 
stałych ze składu gminy kolbuszowskiej. 

6) . Dróg publicznych posiadała gmina 5 kilome
trów. 

7) . Straż ogniowa zorganizowana była na wzór in
nych gmin w powiecie (jej rekwizyty składały 
się z 7 osęków i 20 sikawek ręcznych). 

8) . Gmina ta Uczyła 254dusz, a powierzchnia gmi
ny wynosiła 451 mórg i 1.026 sążni. 

9) . Rocznie wieś oddawała podatek w wysokości 
181 zh% 92 cetnarów. 

10) . We wsi nie byto budynku szkolnego, kancela
rii gminnej, aresztu, rzeźni ani jatek Podobna 

I sytuacja była także w 1991 roku. 
). We wsi mieszkało dwie rodziny żydowskie-

W drugiej połowie XVIII wieku (tj. po pierw
szym rozbiorze Polski) miejscowość ta należała ad-
ministarcyjnie do dominium Werynia, gdzie licz¬

I poddanych wynosiła 16. Byli to zagrodnicy go-
łdarujący na gruntach liczących od 10 do 25 mor¬
w. Odrabiali tylko pańszczyznę pieszą, wiązało 

się to m. in. z wypasem bydła i Świń na pobliskich 
Jakach. 

W polowie XIX wieku na łamach krakowkie-
H>. wspomnianego już czasopisma "Czas" można 
"naleźć informacje o trwającej dyskusji dotyczącej 
drogi między Głogowem, a Sandomierzem i kie-

anku jej wytyczenia. Do tej pory połączenie Wî  I 

W kaplicy... 
dełki z Kupnem i Kolbuszową Górną było poprzez 
drogę - gościniec polny. Wspomina o tym wnucz
ka Aleksandra Fredry w swoim rjamiętniku, który 
podróżując do Kolbuszowej, do swojego szwagra 
Rudzkiego, rządcy dóbr Tyszkiewicza na począt
ku XIX wieku swoim powozem ugrzązł w okoli
cach Kupna a miejscowi chłopi pomogli mu za 
pomocą wołów wydobyć się z tych gliniastych te
renów. 

W sprawie wytyczenia tej drogi w połowie 
lat 50-tych XIX wieku odbyło się zebranie gromadz
kie mieszkańców Widełki - donosiła o tym prasa -
na polecenie władz cyrkułacyjnych. Podjęli oni 
uchwalę o wytyczeniu kierunku lej drogi na Dzi
kowiec przez Ki apówkę. Brali mieszkańcy tych wsi 

pod uwagę to, że tędy przebiegał znany jeszcze 
trakt "gościniec* maziarski przez środek Puszczy 
Sandomierskiej. Nie zgodzili się na to mieszkańcy 
Kolbuszowej, widząc w tym zamiar dalszego po
głębienia gospodarczego swojego miasta. Ostatecz
nie ich ich petycje do gubernatortswa we Lwowie 
pozwoliły na zmianę tej decyzji i wytyczenie kie
runku na Kupno i Kolbuszowę. Drogę tę oczywi
ście szutrową wybudowano pod koniec XIX wie
ku. Być może, gdyby nie zmiana tej decyzji losy 
Kłapówki potoczyłyby się w późniejszym okresie 
innym korzystniejszym torem. 

W XX wieku wieś ta była administracyjnie 
bardzo rozszarpywana, raz należała do do Wery ni 
albo do Widełki i traktowana była jako przysiółek, 
mimo, że przez ten cały okres zachowywała swą 
niezależność poprzez istnienie sołectwa. W1920 r. 
w pobliskiej miejscowości wybudowano Kościół w 
Widełce i erygowano nową parałtę. Wieś ta zosta
ła wydzielona decyzją władz kościelnych z pa rafii 
Przewrotne. Wspomniany Kościół wybudowano na 
placu dworskim po wcześniejszym rozebraniu Pa
łacu i rozparcelowaniu gruntów ornych. 

Gościniec, którym uczęszczano dawniej do 
Przewrotnego obok przysiółka Majdan (Widełką) 
został zapomniany, podobnie jak dawny wspmnia-
ny już szlak 'maziarski", czy odgałęzienie tzw. 
"drogi węgierskiej" doSandomterza poprzez trud
no dostępne tereny Puszczy Sandomierskiej. 

Dzisiaj miejscowość Kłapówka zmiania swoje 
oblicze. Posiada swoją niepełną Szkolę Podstawo
wą o klasie zerowej i pierwszej oraz trzeciej, a star
sze dzieci dowożone są autobusem do większej 
Szkoły Podstawowej w Widelce. 

W latach 1990 -1992 z inicjatywy tutejszych 
mieszkańców wybudowano Kaplicę, której patron
ką jest Matka Boska Częstochowska. W niej co nie
dzielę odbywa się przynajmniej raz Msza św. od
prawiana przez dojeżdżającego księdza z Wideł
ki. Do najstarszycvh rodów tej wsi nv in. należą: 
Bielenie, Draga ny, Pytlaki. 

Marian PIÓREK 

P C - t o - m a n i a 

L Otwieramy w naszej gazecie kącik 
ałych" porad informatycznych. Cóż ten 

kącik będzie zawierał? Otóż na pewno wszy-rr już spotkali się z tym urządzeniem ( to 
a czy z komputerem), czy to w sklepie czy 
rtowni a już na pewno od dawna męczy nas 

nasza pociecha: Mamo, Tato kup ml kompu
ter. No i teraz co my mamy kupować (jeżeli 
oczywiście chcemy to zrobić ) czy od razu 
sprzęt za dziesiątki milionów złotych, czy pro-
ściutki, stareńki komputerek. A może byśmy 
tak dla Siebie coś kupili? Skąd dowiedzieć się 
czegoś więcej? Książek o komputerach na ryn
ku jest teraz bez liku, ale którą wybrać skoro 
nie wiemy NIC. A skoro kupiliśmy ten kom
puter to co możemy nim zrobić. Spróbujemy 
w tym kąciku o tym wszystkim powiedzieć. 
Chcielibyśmy także otworzyć kącik ogłosze
niowy. Możecie Państwo przysyłać ogłosze
nia komputerowe: kupię, sprzedam, zamienię, 
na adres redakcji, no i oczywiście możecie 
Państwo zadawać pytania, na które w miarę 
moich możliwości będę odpowiadał. 

Zacznijmy może od tego czym jest 
współczesny komputer, zwany popularnie 

"pecetem". Historia tego komputera rozpo
częła się w sierpniu 1981r kiedy firma IBM 
wypuściła na rynek komputer, który w zamie
rzeniu miał być prostym, tanim i łatwym w 
rozbudowie sprzętem dla szarego obywatela. 
Stąd też wzięła się nazwa PC - £ersonal Com
puter - Komputer Osobisty, a w mowie po
tocznej "pecet*. Bardzo szybko pecety zdoby
ły rynek tworząc nową klasę komputerów i 
praktycznie natychmiast pojawiły się 
"podróbki" i naśladownictwa. Konstrukcja 
peceta ma jednak to do siebie, że w zasadzie 
wszystko jedno czy jest on wyprodukowany 
w USA, Tajwanie czy Wielkiej Brytanii. Pozo
staje nam pewien standard, który każdy kom
puter klasy PC MUSI spełniać! 

Od tego czasu minęło już 15 lat i tech
nika poszła daleko naprzód. Co kilka lat po
wstawał nowy model komputera PC tworząc 
wielką rodzinę komputerów osobistych IBM 
PC 

IBM PC (1981rł 
IBM PC XT C1981r) 
IBM PC AT (1982r) 
IBM PC 386 (1985r) 
IBM PC 486 (1989r) 
IBM PENTIUM (lata 90) 

Skrót IBM PC Państwo już znają, pozo

stają jeszcze dalsze znaczki. Rozszyfrujemy je 
omawiając budowę takich komputerów. 

Na początek jednak rzeczy podstawo
we: 

jednostka 
centralna 

monitor 

klawiatura 

Mamy trzy główne części komputera PC: 
• klawiatura - pozwala nam wydawać roz

kazy komputerowi 
• monitor - możemy zobaczyć efekty tych 

rozkazów 
- jednostka centralna - najważniejsza część 

komputera, mieści ona PROCESOR - ser
ce każdego komputera, który te rozkazy 
wykonuje. 

Zaznaczyłem, że są to główne części 
komputera. Oczywiście jest ich dużo więcej, 
ale nic wszystko na razu 

W kolejnym artykule napisze jaka jest 
różnica pomiędzy "pecetowcem" a "amigow-
cem" i czy jeszcze żyją "komód orowcy". Do
wiecie się także czy na konsoli można grać! 

Robert SERAFIN 
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sportombiografk\ T a d e u s z O l s z o w y 

Urodził się 9 stycznia 1937r. w Mazurach 
w powiecie kolbuszowskim. Po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie 
Małopolskim rozpoczął edukację w Studium 
Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w 
Katowicach. Tytuł magistra wychowania f i 
zycznego zdobył na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Posiada również 
dyplom trenera II klasy podnoszenia ciężarów 
oraz instruktora lekkoatletyki. 

W ramach studiów podyplomowych 
ukończył historie na Uniwersytecie Jagielloń
skim w Krakowie. Pracę w szkole rozpoczął 
w 1960 roku w Raniżowie. Od razy zabrał się 
do wytężonej działalności organizacyjne) i 
sportowej. Do tej pory w miejscowej podsta
wówce uprawiano jedynie "Dwa ognie", a na 
stanie była jedna piłka strzeżona jak oko w 
głowie. Wspólnie z młodzieżą założył Szkol
ne Koło Sportowe, w którym uzdolniona mło
dzież uprawiała głównie lekkoatletykę, ale 
także piłkę ręczną, koszykówkę i piłkę noż
ną. W krótkim czasie dokonał zakupu nie
zbędnego sprzętu sportowego, pod jego kie
runkiem młodzież zbudowała boiska do piłki 
ręcznej, koszykówki, skocznię lekkoatletycz
ną. 

W czasie nauki w SNWF w Katowicach 
uprawiał podnoszenie ciężarów w 1-ligowym 
Ruchu Chorzów, więc po powrocie w rodzin
ne strony postanowił zrobić" wszystko, aby 
jego młodzi podopieczni również poznali 
smak prawdziwego sportu. Sukcesy przyszły 
bardzo szybko. W1961 roku drużyna lekkoa
tletyczna SKS Raniżów wzięła udział w czwór
boju l.a. organizowanym przez redakcję 
"Świata Młodych" i po zdobyciu mistrzostwa 
powiatu kolbuszowskiego okazała się również 
najlepsza w województwie rzeszowskim. W 
następnym roku podopieczni Tadeusza Olszo
wego powtórzyli ten sukces i naprawdę star
towali w zawodach centralnych w Warszawie. 
Byli jedyną drużyną wiejska, której udało się 
zajść do finału centralnego. W raniżowskiej 
szkole uczył do 1966 roku. 

Oprócz zajęć w szkole działał również w 
miejscowym LZS "Raniżovia", przy którym 
utworzył w 1961r. wspólnie z Janem Kasicą i 
Kazimierzem W i arkiem sekcję podnoszenia 
ciężarów. W tamtych latach ciężary były spo
rtem masowym, szczególnie w środowisku 
wiejskim. Z LZS-ów wywodził się mistrz świa
ta i mistrz olimpijski z 1960 roku Ireneusz 
Paliński. 

Zawody wojewódzkie Zrzeszenia LZS 
czy też mistrzostwa okręgu i masowe wtedy 
spartakiady wojewódzkie stały na wysokim 
poziomie. O sukces więc nie było łatwo. W 
Raniżowie ciężary też "chwyciły". Nie byl to 
wielki wyczyn. Trenowało się bowiem głów
nie jesienią i zimą. Trzon drużyny stanowili 
miejscowi rolnicy. Sukcesy przyszły dość 
szybko. Drużyna awansowała do ligi okręgo
wej, w której w 1963 roku zajęła II miejsce. Do 
wyróżniających się zawodników "Raniżovii" 
należeli: Stanisław Małek - mistrz okręgu i 
reprezentant województwa, Tadeusz Bąkaj -
III miejsce, Marian Wiącek - III miejsce. Jed
nak najbardziej utytułowanym był Tadeusz 
Olszowy - trener i zawodnik w jednej osobie. 
Był 3-krotnym mistrzem i rekordzistą okręgu, 
reprezentantem województwa. 

W 1966 roku przeniósł się do pracy w 

Kolbuszowej uczył w-f w szkole zawodowej. 
Od razy rozpoczął energiczną pracę w sekcji 
lekkoatletycznej i podnoszenia ciężarów, która 
od 1967 do 1975 roku działała przy Radzie 
Powiatowej LZS. Skupiała głównie młodzież 
z Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogól
nokształcącego. 

Z tych last mistrzami okręgu juniorów 
byli: Andrzej Chmielowiec, Andrzej Durek i 
najlepszy z nich Jan Wójcicki, który później 
przeniósł się do Sanoczanki Sanok. Sekcja cię
żarów zaprzestała działalność po likwidacji w 
1975r. Rady Powiatowej LZS. Reaktywowana 
została dopiero pod koniec lat osiemdziesią
tych przy "Kolbusza wiance". I znowu szyb
ko przyszły sukcesy w kategoriach młodzie
żowych, jednak hamulcem dalszego rozwoju 
tej sekcji był brak odpowiedniej bazy trenin
gowej i środków finansowych. W klubie po
stawiono na piłkę nożną. 

W tym okresię największym sukcesem w 
trenerskiej pracy Tadeusza Olszowego był 
brązowy medal Jarosława Serafina w mistrzo
stwach Polski juniorów młodszych. Mistrzo
stwo makroregionu "Małopolska" zawodni
cy "Kolbuszowianki" zdobywali 8 razy. W 
mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Spar
takiadzie Młodzieży startowało kilkunastu 
podopiecznych Tadeusza Olszowego. Dwa 
lata temu sekcja podnoszenia ciężarów pozba
wiona środków na działalność przestała prak
tycznie istnieć. 

W lekkoatletyce najwyżej cenił osiągnię
cia Zbigniewa Puka, którego rekord szkory 
wynosił 193 cm w skoku wzwyż, później był 
on zawodnikiem Stali Mielec i startował w I-
lidze. 

Oprócz pracy w Zespole Szkół Zawodo
wych Tadeusz Olszowy uczył również w 
Szkole Podstawowej Nr 2 w latach 1981-86.1 
tutaj również notował sukcesy w lekkiej atle
tyce. Dziewczęta z "Dwójki" zdobyły w 1982 
roku mistrzostwo województwa w czwórbo
ju l.a., pokonując faworyzowane mielczanki. 
Przez kolejne lata dziewczynki te zdobywały 
medale w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzie
ży Szkolnej. Maria Konefał dwukrotnie zdo
bywała złote medale w rzucie oszczepem, 
medale również były w biegu na 60 m, 100 m. 

Tadeusz Olszowy I 
600 m, skoku wzwyż, sztafecie 4x1 OOm, rzu
cie dyskiem. 

Pracował także w Zespole Szkół Rolnf l 
czych w Weryni, gdzie młodzieży zaszczep^ 
zamiłowanie do uprawiania swoich ukocha
nych ciężarów. 

Oprócz pracy w sporcie angażował si 
również w działalność związkową. Przez 
wien czas był etatowym sekretarzem Rady 
Zakładowej ZNP w Kolbuszowej. 

W swojej długoletniej działalności spoB 
rtowej i społecznej odznaczony został: srebnfl 
odznaką PZLA, złotą odznaką LZS, złotą 
odznaką PZPC, Odznaką Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, złotą odznaką ZNP, Złotym KrzyflJ 
żem Zasługi, medalem 40-letia PRL, złotą h o l 
norową odznaką Wojewódzkiej Federacji Spc* 
rtu w Rzeszowie, odznaką honorową - Za Za
sługi w Sporcie Szkolnym, medalem SZS -; 
Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego, złoti 
odznaką - Zasłużony Działacz PZPC i wieli 
innych pucharów, dyplomów i wyróżnień. 

l o t f l 
i e l F 

• I 
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I Otwarte Kolbuszowskie 
Mistrzostwa w marszach 
na orientację Kolbuszowa 

11-12.05.1996 
1. Organizatorzy; 
- SKTK "Kotowasta" przy LO. w Kolbuszowej 

(36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła 118) 
Z. Sponsorzy i współorganizatorzy: 
- LO- w Kolbuszowej, 
- Burmistrz Gminy i Miasta Kolbuszowa 
- Hurtownia Łożysk T I N " 
- PJLU. "OREX" 

3, Etapy zawodów: 
a) Kogielmogiel - dzienne zespołowe Marsze na 

Orientację dla kat. TD, TJ; TS indywidualne, 
zbiórka koło Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi o godz. 9.00 
Szwajcarska - dzienne zespołowe MrrO dla kat. 
TD, TJ; TS indywidualne, zbiórka na mecie 1 
etapu o godz. 12,00 
Lustrzane Puzzle - nocne drużynowe MnO dla 
kat. TJ: TS indywidualne, zbiórka koło Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi o godz. 21.30 
Teren; 
ptaki, lekko górzysty 
Termin imprezy: 
ll-12.05.1996r. 
Mapy: 
topograficzne aktualizowane w rejonie punk
tów i ich przekształcenia 
Uczestnicy: 
w zawodach mogę brać udział wszyscy chętni 
niezależnie od wieku i umiejętności, zawody 
rozgrywane będą w następujących katego
riach: 
TD - urodzeniu po 1981 włącznie (zespoły 
dwuosobowe) 
T] - urodzeni 1980-1979 (indywidualnie lub ze
społy dwuosobowe) 
TS - urodzeni przed 1978 włącznie (indywidu
alne) 
Nocleg: 
dla uczestników z poza Kolbuszowej w Szko
le Podstawowej w Nowej Wsi 
Baza zawodów; 
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
Wpisowe: 
wpisowe (kategoria TD, TJ, TS - 2 zł) będzie 
pobierane w dniu zawodów co najmniej pól 
godziny przed rozpoczęciem imprezy przez 
organizatorów w sali sędziowskiej, osoby które 
nie zapłacą wpisowego nie zostaną dopuszczo
ne do startu. 

11- Zgłoszenia: 
- zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: LO. i m 

Janka Bytnara, ul. Jana Pawła II8 36-100 Kol
buszowa z dopiskiem " I N C , zgłoszenie zo
stanie przyjęte jedynie w formie zgodnej ze 
wzorem. 

np: 
Skład zespołu: BENNY H1LL i MR. BEEN 
Kategoria: TD 
Imię i nazwisko opiekuna i podpis: Anioł Strórz 
telefonicznie: 27-15-45 (0-17), osobiście w sekre
tariacie LO. oraz jak w punkcie 16 
12. Świadczenia: 

- mapy na imprezy, 
- napoje na mecie każdego etapu, 
- potwierdzenie pk. do OłnO i GOT, 
- ciepły posiłek po drugim etapie, 

13- Punktacji; 

I 
I 
i 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

- odbywała się będzie wg. aktualnie obowiązu
jących zasad KlnO ZG PTTK 

14. Zakończenie: 
- odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nowej 

Wsi dnia lZG5.1996r. o godz. 1L00, gdzie naj
lepsi zawodnicy i zespoły otrzymają pamiąt
kowe dyplomy i nagrody 

1> Uwagi: 
- zawody odbędą się niezależnie od warunków 

a tmosferyczny ch, 
- zawodnicy powinni być ubezpieczeni we wła

snym zakresie, 
- prosimy o zaopatrzenie się w kompas, przy

bory kreślarskie, oraz w kat. TJ, TS w nożycz
ki i taśmę samoklejącą. 

16- Informacja: 
- tek 27-14-24 w godz. 16.00-18.00 (prosić Kon

rada) 
- tek 27-19-59 w godz. 16.00-18.00 (prosić Tom

ka) 
Zapraszamy 

Sport Szkolny 
Gmina Cmolas - Lekkoatletyka 

W Cmolasie rozegrane zostały Jesienne Bie
gi Pr/elajowe szkól podstawowych z gminy 
Cmolas, które stanowiły eliminacje do Woje
wódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Startowa
li uczniowie klas VIII i młodsi. 

Wyniki czołowej dziesiątki 
Dziewczęta 

1 Maria Fryc SP-1 Cmolas 
2 Anna Jagodzińska SP Hadykówka 
3 Monika Kapusta SP Poręby Dymarskie 
4 BArbara Zięba SP Hadykówka 
5 Paulina Maciąg SP Hadykówka 
6 Agnieszka Posłuszna SP-1 Cmolas 
7 Agnieszka Kopeć SP Poręby Dymarskie 
8 Justyna Kochanowska SP Poręby Dymarskie 
9 Joanna Wit SP-1 Cmolas 

10 Elwira Partyka SP-1 Cmolas 
Startowało 16 zawodniczek 
Chłopcy 

1 Andrzej Łagoda SP-1 Cmolas 
2 Arkadiusz Skiba SP-1 Cmolas 
3 Rafał Kochanowicz SP Hadykówka 
4 Grzegorz Fryzę! SP-1 Cmolas 
5 Jarosław Fila SP-1 Cmolas 
6 Krzysztof Tomczyk SP Hadykówka 
7 Tomasz Kosiorowski SP-1 Cmolas 
9 Dariusz Mokrzycki SP-1 Cmolas 

10 Wojciech Sokół SP Hadykówka 
Startowało 16 zawodników 
Również w Cmolasie rozegrane zostały 

sztafetowe Biegi Przełajowe będące gminnymi 
eliminacjami do WIM5, Szkoły wystawiły 10-óso-
bowe drużyny. Udział w zawodach wzięły szko
ły podstawowe z Cmolasu i Hadykówki. 

Wśród dziewcząt zwyciężyła zwyciężyła 
drużyna z Hadykówki, która startowała w skła
dzie: Monika Miroś, Barbara Zięba, Paulina Ma
ciąg, Alicja Urban, Magdalena Serafin, Małgorza
ta Jagodzińska, Ewelina Serafin, Ewa Maciąg, 
Agnieszka Mamt i Anna Jagodzińska. 

Wśród chłopców lepsza okazała się druży
na SP-1 z Cmolasu, która występowała w skła
dzie: Łukasz Fila, Sebastian Skowron, Paweł Bań
ka, Dariusz Mokrzycki, Tomasz Miroś, Marcin 
Kosiorowski, Jarosław Fila, Grzegorz Fryzet, 
Arkadiusz Skiba i Andrzej Łagoda. 

Puchar dla 
strażaków 

Kolbuszowska Fundacja na Rzecz Kul
tury Fizycznej i Sportu zorganizowała 20 
stycznia br. halowy turniej piłki nożnej zakła
dów pracy. W turnieju udział wzięły 3 druży
ny: Jednostka Ratowniczo-Gainieza Państwo
wej Straży Pożarnej, Hurtownia Łożysk T i n " 
i ZNP. W pierwszym meczu nauczyciele po
konali 6:4 "Fm", by w drugim w taki samym 
stosunku ulec strażakom, chociaż prowadzili 
już 3:1, W trzecim spotkaniu strażacy poko
nali " f i n " 7:2 i zdobyli puchar ufundowany 
przez Fundację. 

Tabela turnieju 
1JR-C PSP Kolbuszowa 2 6 13-6 
2 ZNP Kolbuszowa 2 3 10-10 
3 Hurtownia Łożysk 

" f i n " Kolbuszowa 2 0 6-13 
Drużyny występowały w następujących 

składach: 
JR-G PSP: Grzegorz Zygmunt, Adam Rusin, 

Wojciech Juszczak, Wiesław Rymanowski, 
Henryk Mazur, Bogdan Kazior, Henryk 
Gul, Dariusz Heniek i Bogdan Sarama. 

ZNP: Andrzej Żywiec, Michał Franczyk, Ka
zimierz Gomułka, Grzegorz Gębarowski i 
Władysław Koźmic. 

Hurtownia Łożysk "Fin": Krzysztof Kiwak, 
Marek Czerepkowski, Dariusz Widelak, 
Robert Urban, Dariusz Urban i Grzegorz 
Poborca. 

Michał FRANCZYK 

Drużyna /K-G PSP Kolbuszowa 

Drużyna Hurtowni Łożysk "FIN" Kolbuszo
wa 

Dtuiyna ZNP Kolbuszowa 
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UWAGA 8 KLASY!!! 
Zespół Szkół Zawodowych 
w Kolbuszowe! prowadzi 
rekrutacje na rok szkolny 

1996/97 
L Technikum Mechaniczne - 5 letnie -

podbudowa - szkoła podstawowa 
zawód - technik mechanik 
specjalność - obróbka skrawaniem 

2. Technikum Drzewne - 5 letnie -
podbudowa szkoła - podstawowa 
zawód - technik technologii drewna 
specjalność - meblarstwo 

3. Liceum Zawodowe - 4 letnie -
podbudowa - szkoła podstawowa 
zawód - krawiec konfekcyjno - usługowy 

4. Technikum zawodowe - 3 letnie -
podbudowa - szkoła zasadnicza 
zawód - technik technologii drewna; 
technik mechanik 
specjalność - meblarstwo; obróbka 
skrawaniem 
O przyjęciu do w/w szkół decyduje zło

żenie z pozytywnym wynikiem egzaminu 
wstępnego z następujących przedmiotów: 

- egzarrtin pisemy: język polski, matematy
ka 

- egzamin ustny - jeden przedmiot do wy
boru z: 

- język polski 
- nzyka 
- historia 

5. Szkoła Zasadnicza - 3 letnia -
podbudowa - szkoła podstawowa 
zawód: - ślusarz - mechanik 
- ślusarz - spawacz 
- stolarz 
o r a z H 
- sprzedawca 
- kucharz 
- piekarz 
- mechanik pojazdów samochodowych 
O przyjęciu do szkoły zasadniczej decy

duje konkurs świadectw, ponadto w zawo
dach oznaczonych (") wymagane jest posiada
nie zapewnienia szkolenia praktycznego w 
zakładzie pracy. 

Zespół Szkół Rolniczych 
w Wery ni 

36-100 Kolbuszowa 
tel. 271-441 

Absolwenci Szkół Podstawowych mogą 
ubiegać się o przyjęcie do: 
5-letniego Technikum Rolniczego 

zawód: technik rolnik 
4-lttniego Liceum Zawodowego 

Specjalność: gospodarstwo domowe 
3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

zawód: mechanik-operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 
Absolwenci Szkół Zasadniczych mogą ubie

gać się o przyjęcie do: 
3-Ietniego Technikum Rolniczego Zaoczne

go dla Dorosłych 
zawód; technik rolnik 

Szkoła umożliwia: 
• Zamieszkanie w internacie 
• Wyżywienie w stołówce szkolnej 
• Naukę obsługi komputerów 
• Naukę pracy maszynami 
• Odbywanie praktyk zawodowych we 

Francji 
• Zdobycie prawa jazdy 

Warunki przyjęcia: 
Do Technikum i Liceum - egzamin wstępny 

lub rozmowa kwalifikacyjna 
Do ZSZ - rozmowa kwalifikacyjne 
Do Technikum Zaocznego - rozmowa kwa

lifikacyjna 
Wymagane dokumenty: 

• podanie 
• orzeczenie lekarskie 
• 3 fotografie 
• życiorys 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawo

wej 
Bliższe informacje w sekretaria

cie szkoły (tel- 271-441) 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka Bytnara 

36-100 Kolbuszowa 
ul. Jana Pawła II8 

tel. 271-545 
Nabór prowadzony będzie do klas o pro

filach: 
A maternalyczno-fizycznym - j . obce: język 
- angielski, język rosyjski 
A biologiczno-chemicznym - j . obce: język 

angielski, język francuski 
A pedagogicznym - j . obce: język angielski, 

język francuski / język rosyjski. 
A ogólnym - j . obce: język francuski język 

niemiecki / język rosyjski 
Egzaminy 

• pisemny: j . polski - 24 czerwca 1996r., 
godz. 10:00 

• matematyka - 25 czerwca 1996r., godz. 
10:00 

Podanie ze wskazaniem profilu i 
przedmiotu wybranego do egzaminu ustne
go składa się do 15 maja w sekretariacie szko-
ty 

Do podania należy dołączyć: 
• wykaz ocen w pierwszym półroczu klasy 

VIII 
• świadectwo ukończenia szkoły - należy 

doręczyć niezwłocznie po otrzymaniu lub 
nie później niż przed rozpoczęciem egza
minów wstępnych 

• dwie fotografie (podpisane na odwrocie) 
Kandydaci będący laureatami konkursu 

stopnia wojewódzkiego lub pośredniego za
łączają do podania dyplom laureata, który sta
nowi podstawę do zwolnienia z egzaminu 
wstępnego w części lub w całości 

S p r z e d a m P o l o n e z C A R O 1,5GLE (biały), grudzień 1993, stan ide
alny, oznakowany, blokada, tel. 273027t 272935Sprzedam Polonez CARO l t5GLE 

{biały), grudzień 1993, stan idealny, oznakowany, blokada, tel. 273027, 272935 
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Przypuszczam, że wielu Czytelników ze
tknęło się z określeniem CB Radio ( czyt. "sibi-
radio" ). Być może niektórzy z Was są "sibista-
mi", a inni na ekranach swoich telewizorów po
znali negatywne skutki zabawy w ' s:bi". Co 
jest CB? Czy rzeczywiście to tylko zabawa? 

Czy zawsze Cf3 ma kojarzyć się nam z 
dziwnymi odgłosami w głośniku radia czy tele
wizora, albo co gorsza niemożnością obejrzenia 
ulubionej "Dobranocki"? Na te i wiele innych 
pytań chciałbym odpowiedzieć w ramach kąci
ka "RADIOPORADY". 

Jeszcze 10 lat temu skrót CB mógł się ko
jarzyć najwyżej z Ceramika Budowlana. Pocho
dzi z języka angielskiego, "cirjzen's band" oznaF 
cza pasmo obywatelskie, czyli możliwość nadal 
wania i odbioru sygnałów radiowych na falach 
krótkich w zakresie 27 megaherców. Początki 
CB sięgają lat czterdziestych, gdy w StanaclT 
Zjednoczonych pojawiły się pierwsze, nielegalj 
ne jeszcze stacje. W Europie CB radio zagościło 
w latach sześćdziesiątych. A w Polsce? Bardzo 
surowe przepisy nie pozwalały nawet posiadaćm 
a co dopiero używać urządzeń nadawczycrH 
przez zwykłych śmiertelników, jedyna możliS 
wością było zdanie specjalnego egzaminu i uzy
skanie licencji amatorskiej. A nie było to takie_ 
proste, choć niewiele wspólnego miało z p o l i f l 
tyka. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiąt 
tych liberalizacja prawa pozwoliła rozwinąć się 
temu interesującemu hobby. 1 to jeszcze jak : Na 
dachach, balkonach czy w ogrodach, niczymfl 
grzyby wyrosły anteny, inne niż telewizyjne, o l 
fantazyjnej nieraz konstrukcji, wzbudzając za
ciekawienie albo podejrzliwość. 

Wyjątkową zaletą CB jest możliwość ko 
rzystania z tego pasma przez każdego z nas- Nie 
są wymagane specjalne umiejętności czy wie 
dza, a jedynie odpowiedni sprzęt czyli transce-
iver (czyt. transajwer) CB antena i zasilacz. Nie 
srety, bardzo często brak tej fachowości sprav 
wiele kłopotów tak użytkownikom CB jak i k 
sąsiadom. 

- Jakie radio kupić? 
• Jak je uruchomić i jak nawiązać pierwsząl 

łączność? 
• Jaką wybrać antenę? 
- Jak i gdzie ją zamontować? 
' Co robić, gdy idzie burza? 
' I chyba najważniejsze? Jak rozwiązać pro

blem zakłóceń? 
Oto pytania, na które powinniśmy sobie 

odpowiedzieć. Zacznijmy od podstaw. Aby stać 
się pełnoprawnym CB-istą, musimy posiadane 
radio zarejestrować w Państwowej Agencji Ra
diowej, tam też otrzymamy zezwolenie na uży
wanie pasma CB. Trzeba spełnić tylko dwa 
warunkL 

Po pierwsze: nasze radio powinno mieć 
homologację, czyli dokument stwierdzający, że 
urządzenie spełnia odpowiednie wymogi. 
Otrzymamy go razem z radiem kupując je w 
sklepie. Jeśli odkupujemy radio od kogoś, mo
żemy poprosić go o ten dokument 

Po drugie: niestety zapłacić Niezbyt dużo, 
na szczęście. 

1 co dalej? Na to pytanie i wcześniej zada
ne odpowiem w następnym artykule. 

BARON 

1̂ 
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Horoskop kolorów 
Camille Flammarion 

Czerń 7-16 styczenia 
Cliarakterystykę osób urodzonych w tym 

okresie autor horoskopu redagował ze szczegól
ną sympatią, gdyż niewiele byto zalet, których 
nie przypisywałby ludziom symbolizowanym 
przez czerń. Są to więc osoby o głębokim umy
śle, dużych zdolnościach i ambicjach życiowych. 
Potrafią oni wszakże osiągnąć swe cele uczci
wymi drogami, nikogo nie krzywdząc i niko
mu nie narażając sie. W charakterze Czerni jest 
więcej walet niż wad, a te ostatnie szkodzą ra
czej im samym niż otoczeniu. Czernie są skrom
ne, niekiedy do przesady. Nie lubią podkreślać 
swych zalet czy uimejęmosa, nie zależy im na 
wysuwaniu się na czoło czy to w sprawach pro
fesji, czy też we współżyciu z innymi ludźmi 
Jednakże zawsze się tak jakoś składa, że skrom-

ich bywa wynagradzana, a osoby, od 
ych naprawdę coś w życiu Czerni zależy, 

ktują ich ze zrozumieniem i sympatią, doce
niając dobre strony charakteru i zdolności* Lu 

I x a mają spokojny, pełen godności sposób 
•cia. Czasem zachowują się z pewna rezerwą, 
e lubią spoufalać się, ani narzucać Mają wiele 

wrodzonej dystynkcji i budzą szacunek nawet 
j nie znanych im osób. Nie znaczy to wszakże, 
H ' Czernie trzymaj innych na dystans. Posia
dają coś w rodzaju instynktu w wyczuwaniu 

potrzeb i pragnień innych ludzi. Chętniee śpie
szą z pomocą, są uczynne i miłe. Przyjadęłe i 

H>dzina zawsze mogą na nich liczyć, nawet w 
^.jtrudniejszych sytuacjach. Mają oni wiele cier
pliwości i siły ducha, aby wytrwać również z 
osobami niezbyt im sympatycznymi czy nieła-

Btfymi we współżyciu, jeśli uznają, ze nie mogą 
ł łstawić kogo samego w kłopotach. W spra

wach profesjonalnych ludziom tym zwykle do
brze się dzieje. Zarówno jako podwładni, jak i 

• roli zwierzchników zyskują sobie szacunek i 
y m patię. Często powierza im się ważne zada
nia, z których wywiązują się bez zarzutu, po-

JHULLcU 
K^c 
•aktu 

trafią też uczciwie i mądrze zarządzać cudzymi 
sprawami czy kapitałami. Mają wiele zalet przy
datnych w życiu we dwoje. Niekoniecznie peł
ni temperamentu czy sentymentalni nadrabiają 
to stałością uczuć, niekłamaną serdecznością i 
dobrym sercem. Troszczą się zarówno o dobro 
współmałżonka jak Ł o potomstwo. Dla dzieci 
mają wiele zrozumienia, chociaż także i spore 
wymagania, jednak egzekwowane serdecznie i 
mądrze. Ludzi ci są często urodziwi, mają też 
wiele wdzięku i zachowują go do późnych lat 
Długo prowadzą czynny tryb życia, będąc dla 
wielu niezawodnym oparciem. 

Łysiny i witaminy 
Lekarze amerykańscy zaobserwowali 

mniejszą utratę włosów przy stosowaniu nastę
pującego systemu: witamina B 2 razy dziennie, 
cholina i inozytol po 1000 mg dziennie (każde
go składnika), cysteina 1000 mg dziennie, wita
mina C 1000 mg trzy razy dziennie, preparat 
wielomineralny zawierający 1000 mg wapnia i 
500 mg magnezu jeden raz dziennie. Codzien
nie nacierać skórę głowy olejkiem jojoba oraz 
myć włosy szamponem z jego zawartością. 

Księżyc 
a stomatologia 

Znawcy rytmów księżyca, na podstawie 
wieloletnich obserwacji, twierdza autorytatyw
nie, że plomby, mostki i korony zębowe trzy
mają się najdłużej (o ile nie wystąpiła namacal
na fuszerka stomatologa) kiedy zakładane są w 
czasie gdy Księżyc ubywa, tzn. między pełnią a 
nowiem. W tym czasie także najlepiej udają się 
ekstrakcje (wyrywanie) zębów, zwłaszcza zę
bów mądrości, co niekiedy przeradza się w małe 
operacje. W miarę możliwości powinno się uni
kać znaków z żywiołu powietrza - Bliźnięta, 
Wodnik, Waga (każdy dzień roku przypisany 
ma określony znak zodiaku). Przy operacjach 
szczeki ruekorzystny jest znak Byka. Co na to 
stomatolodzy? 

Eugeniusz JANCZYK 

U R Z Ą D , OBYWATEL... 
• Urcqd Skarbowy w Kolbuszowej 

10 czym każdy wiedzieć powinien... 
Z dniem l stycznia 1996r. weszła w życie 

ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników 
(Dz.U.Nr.142 poz.702). Zgodnie z jej założeniem 
podatnik otrzyma numer identyfikacji podatko
wej (NIP), który będzie podawał w zeznaniach 
podatkowych. Obowiązkowi ewidencyjnemu 
pod legają osoby fizyczne, osoby prawne, jedno
stki organizacyjne nie mające osobowości pra
wnej oraz zakłady (oddziały) osób prawnych, 
które na podstawie odrębnych przepisów są 
podatnikami. Podatnicy są obowiązani do do
konania zgłoszenia identyfikacyjnego jednokrot
nie, niezależnie od liczby i rodzajów ciążących 
na nich obowiązków podatkowych. Numery 
identyfikacyjne, które nadane zostały na pod
stawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podat
ku od towarów i usług VAT (Dz.U.Nr.11 poz. 
50 z po/n. znrO są ważne i stają się numerami 
NIP dla tej grupy podatników. 

Nadanie numeru NIP następuje w drodze 
decyzji administracyjnej urzędu skarbowego. 

Aby otrzymać numer klentytikacyji podat
kowej trzeba wypełnić odpowiedni formularz. 
Formularze te dostępne są w urzędzie skarbo
wym z tym jednak, że emeryci i renciści otrzy
mają je z ZUS, a rozliczający się z podatków w 
swoich zakładach pracy - od tych zakładów. 
Pozostali otrzymają formularze przy pobieraniu 
druków zeznań podatkowych potrzebnych do 
rozliczenia podatkowego za rok 1995, albo przy 
każdej innej okazji w Urzędzie Skarbowym. 

Ewidencja podatników w Urzędzie Skar
bowym odbywa się za pomocą następujących 
formularzy: 

NIP - 1 , Zgłoszenie identyfikacyjne osoby 
fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność 
gospodarcza, z wyjątkiem wolnych zawodów 
lub uczestnictwa w spółkach cywilnych, jaw
nych czy komandytowych. 

NIP - 1A, Informacja o pizedsiębtorsrwe 

prowadzonym przez osobę fizyczną (jest to za
łącznik do formularza NIP -1) 

NIP - X Zgłoszenie identyfikacyjne osoby 
prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej 
osc&owości prawnej lub będącego podatnikiem 
zakładu osoby prawnej. 

NIP - 2A, Informacja o przedsiębiorstwie 
prowadzonym przez osobę prawną lub jedno
stkę organizacyjną nie mającą osobowści pra
wnej (jest to załącznik do formularza NIP-2). 

NIP - 3, /głoszenie identyfikacyjne osób 
fizycznych nie prowadzących działalności go
spodarczej, wykonujących wolne zawody oraz 
wspólników spółek cywilnych, jawnych i ko
mandytowych. 

NIP - 5, Wniosek o potwierdzenie nada
nia numeru identyfikacji rjodalkowej. Formularz 
przeznaczony jest dla podatnika posługującego 
się wcześniej nadanym numerem NIP. 

Wniosek podlega opłacie skarbowej w 
kwocie 1,50 zł a za wydanie potwierdzenia nada
nia numeru NIP opłata skarbowa wynosi 3,00 
zł. 

NIP - 6, Wormacja o zmianie danych ob
jętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (Formula
rze N f l M , NIP-2 i NIP-3 łub NIP-D mogą sta
nowić załączniki aktualizacyjne) 

NIP - B, Informacja o rachunkach banko
wych (dotyczy podatników składających formu
larz NIP-1 lub NIP-2) 

NIP - C, Informacja o miejscach prowa
dzenia działalności (dotyczy podatników skła
dających formularz NIP-1 lub NIP-2) 

NIP - D, Informacja o wspólniku spółki 
cywilnej, jawnej lub komandytowej. 

Podatnicy podatku od towarów i usług 
VAT dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za 
pomocą formularza VAT - r, o nazwie zgłosze
nie rejestracji w zakresie podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowym. 

Formularz NIP - 4, stosowany jest przez 
Urząd Skarbowy do wydania decyzji admini
stracyjnej o nadaniu numeru identyfikacji podat
kowej. W przypadku utracenia decyzji Urząd 
Skarbowy na wniosek podatnika wydaje dupli
kat 

Terminy dokonywania obowiązku zgło
szenia identyfikacyjnego określają art. 6, art. 7 i 
art. 8 ustawy o zasadach ewidencji i identyfika
cji podatników i dotyczą w zasadzie pierwsze
go kontaktu podatnika z Urzędem Skarbowym 
w zakresie terminu złożenia pierwszej deklara
cji podatkowej, terminu wnoszenia pierwszej 
wpłaty podatku (przy podatkach zryczałtowa
nych) bądź składania zeznań podatkowych. 

Urząd Skarbowy udziela informacji podat
nikom o podstawowych zasadach dokonywa
nia zgłoszenia w terminie, wielokrotnego zgło
szenia identyfikacyjnego i nie aktualizowania 
danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, 

W myśl przepisów ustawy karnej skarbo
wej kto wbrew obowiązkowi: 

1) w przewidzianym terminie nie dokonuje 
zgłoszenia identyfikacyjnego 

2) dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego 
więcej niż jednokrotnie 

3) nie podaje numeru identyfikacyjnego lub 
podaje numer fałszywy - podlega karze 
grzywny 

Tej samej karze grzywny podlegają płat
nicy którzy nie wypełniają obowiązków okre
ślonych w ustawie m.in. takich jak pobranie 
formularzy w Urzędzie Skarbowym, doręcze
nie ich pracownikom oraz zebranie wypełnio
nych formularzy i przekazania (w określonym 
terminie) do Urzędu Skarbowego. 

Jan SUDOŁ 
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Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe 

D o m o - B u d 
36-100 Kolbuszowa 

ul Towarowa 1 
TeŁ 272-772 

O f e r u j e : 
c e m e n t 
s t a 1 
r u r y 
i ri n e m a t . 
b u d o w l a n e 

w cenach konkurencyjnych v ^ 
Zapraszamy.od godz. 7-17, 
soboty 7-12 

PHU "Morwo"! 
Sp. z 0 ,0. 

36-100 Kolbuszowa, 
u l . Towarowa 4 

tel./fax 0 1 7 271-567 
oferuje : 

amerykańskie winylowe 
elewacje zewnętrzne 

sićing  
gwarantujgce trwałość  

i piękno elewacji  
materiały izolacyjne  

system rynnowy Gamrat 
bezpłatny transport d o lOOkm 

profes jonalne wykonas two 
Poniedziatek-Plqtek 8°° - 16* 

Soboty S 0 0 - ^ 0 0 

Sklep Instalacyjne-
W y p o s a ż e n i o w y 

J a n m a r " 
Kolbuszowa, ul. Targowa 2 

proponuje: 
• pełna) branżę elektrornstalacyjna 

włącznie z przyłączami 
• okucia budowlane i meblowe 
• narzędzia i inne artykuły metalowe 
• duży wybór śrub i wkrętów fif 
• galanterie drzewną 
• silniki elektryczne 
oraz inne materiały w/g zamówień klienta. 
Wszpttie towaiypckortwencypycti cenach 
Dta Satych odbiorców 
niozlp^uzgoćwfi cenowych 
i wydłużone teramy pialnoks 

Sklep czynny 
od poniedziałku dopialku 
od 8JM do 17.00 
w każdą sobole od fl.M do 13.00 

Spółka Cywilna 
" D A C H I t U D -

R Z E S Z Ó W " 
z siedzibo; w Kolbuszowej 
ul. Wiktora 13 tel. 271-248 

(miedzy składnicą maszyn i PBRol) 
Oferuje do sprzedaży dachówkę rzymską 

podwójną cementowaną, barwioną «całej masie 
i lakierowaną powłoką akrylowe - silikonową. 

Wyrób nasz jest wysokiej jakości, estetyczny j w 
stosunku do innych pokryć dachowych nie drogi. 

Na wyrób rusz udzielamy gwarancji 30 lat. 
Dachówka uzyskała certyfikat Centrum Badań 

1 Certyfikacji. 
Klientami naszymi są odbiorcy z pfd. wsch. Polski 
oraz Warszawy r województw zachodnich, ponadto 
sprzedajemy dachówkę do Niemiec i na Ukrainę. 

Zapraszamy codziennie 
w godzinach od 8" do 16*, 

Dachówkę zakupioną u nas dostarczamy własnym 
transportem 

Ekspresowa naprawa 
i wykonawstwo 

P.P.H.U. Makro Export-lmport 
36-100 Kolbuszowa, 

ul. Towarowa 4 
lel./fax (0-17) 27-34-80 

p r o t e z z ę b o w y c h 

K o l b u s z o w a G ó r n a 8 7 

i n f o r m a c j a t e l . 2 7 3 - 5 1 1 

p o g o d z . 1 7 0 0 

Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska 

w Kolbuszowej 
tel. 271-941,161-/13x271-776 

Oferuje 
-mleko spożywcze 
-masło, śmietanę 
- sery salami, sery twarde różne 
* sery topione w kubkach oraz w folii 
• kefir, maślankę, twarogi spożywcze 
Zapraszamy w siedzbe 
Spółdzielni w Kofcuszowej Górnej 
wgodz.6"-17", 
we własnym Sklepie Nabiałowym 
w Kofcuszowej 
wgodz.6"-1B* 

Zakłady Fotograficzne 
"STANISŁAW NAGAŚ" 

ul. O b r o ń c ó w Pokoju 15 
Pawi lon Handlowy s-ki " P ł u g " 
c z y n n e w godz. 8-16 

Zdjęcia 
- legitymacyjne 
•paszporty 
- wizy rtpŁ 

art. fotograficzne 
kasety video 
kasety audio 
baterie, aparaty, filmy 

ul . J a n a P a w ł a II 2 
Sk lep "Rondo" u Kubis ia 

c z y n n e w godz. 8*17 
Min]lab Norilsu zdjęcia za igodz dobrze 

i tanią arl. fotograficzne jak wyżej 
ł^j^Avideofilmowanie ł zdjęcia techniczne. 

reklamowe, okolicznościowe 
J L i 



kwiecień '96 * C m o I a s K o I b o i z o • łt i • i s I 1 R a n i i e • • S i a r y D z i k o * i • c 

I 

Firma Handlowa 
"WALOR" s.c. 
36-100 Kolbuszowa, uf. Handlowa 3 
ta l /Eu 27-28-00 

oferuje w dużym asortymencie: 

• pasy klinowe do samochodów 
• pasy klinowe "Stomil Sanok" S.A. 

w cenach fabrycznych 
• pierścienie uszczelniające 

"simering", "oring" f inne 
• pierścienie Segera 
• dla przemysłu, rolnictwa, motoryzacji 

hurt-detal 

zapraszamy 
w godz. 7-16 
w soboty 7-13 

' Studio I 

! Foto Video ! 

Profesjonalne 
Fotografowanie 
i Videofilmowanie 
wszelkich uroczystości, 
czołówki, montaż, napisy 
efekty specjalne 

Przeds ięb iors two Produkcyjno 
Handlowe - Kolbuszowa 

zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do 

nowootwartej hurtowni 
a r t y k u ł ó w n a b i a ł o w y c h , k tóra 

znajduje się przy 
ul. Handlowej 5, tel. 271-489, 

czynnej w godzinach pn.-pt. S^AT0, 
sobota 7"*-13". 

Polecamy r ó w n i e ż napoje 
c h ł o d z q c e w szerokim 

asortymencie dostarczane 
w ł a s n y m transportem pod 

wskazany adres 

I 
I 

1 
I 
I 
I 

FOTO BIS 
FIRMA FOTOGRAFICZNA 
•Najwyższej jakości, zdjęcia barwne na wy-
sokowydajnej maszynie NORIT5U ...już w 
ciągu godziny!!! 
•Zdjęcia reportażowe z uroczystości rodzin
nych i wszelkich imprez: 
chrzty, komunie, śluby, rocznice pogrzeby. 
• Profesjonalne wideofilmowanie w syste
mach: PAL i NTSC 
•Fachowość i doświadczenie gwarancją naj
wyższej jakości. 

DOM HANDLOWY "ORZECH" 
KOLBUSZOWA UL 11 LISTOPADA 

Polecamy również: 
wykonanie reprodukcji technicznych i kata
logowych 
obróbkę materiałów czarno-białych 
sprzedaż filmów po najniższych cenach 
porady techniczne dla amatorów 
zapraszamy: 
poniedziałek 10-17 
wtorek - piątek 9 -17 
sobota 9-12 
telefony domowe 
272-429, 272,378 

Przedsiębiorstwo Obrotu 
Paliwami i Surowcami 

w Kolbuszowej 

zych cenach 
lorów # Jfk 

nprun do Stacji Pito, 
* ktonj oferuj* wysokiej 

jikojti, ekologienw 
J i m i P«łroch»mii Płock SA. 

Sttejtpnr 
ul. Sokołowskiej 28 

lei. 271-644 przez 24 godziny 
promfcti lakze sprzeda! 

izerokiego esortymenfu olejów 
sanłowych, przełlidnlowycri I 
Innych maltrWow etłptalacył-

nych oraz ttcełorU moioryucjj-
nych. Przez celi dooe kiosk, 

wymiana bulli z gazem propen -
bułtnlrrtti obsługę. 

Handel Art. S p o ż y w c z o - P r z e m y s ł o w y m i 
" H A L M A R " s - O -

Kolbuszowa ul. Towarowa 4 
oferuj© w p e ł n y m asortymencie 

owoce cytrusowe, warzywa i nabiał 
Czynne od godz. 7° do I 5 * 1 

soboty od 7 ^ 0 13" 
Przystępne ceny - Zapraszamy 

P ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

Naprawa 
Pralek 

Automatycznych 
Kolbuszowa, 
tel. 273-067 

I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
L i 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Hurtownio w Kolbuszowej, 
uL Handlowo 3, tel. 271474 tel./fa* 272634 

oferuje do sprzedaży artykuły spożywcze (około 2000 asortymentów) 
popierały i płwa oraz n • poje alkoholowe 

Oddziały: 
41 Mielec ul. Piaskowa 3 tal. (0196) 3422 (ploc CS-u) 
• Nowa Df ba ul. Podleśna 3 (droga w stronę Porąb Dębskich). 
• Rzeszów, ul. Wspólna 2, tel. (017| 340-53 w. 30, ul. Lut*lika (plac PTHW] 
• Głogów Mlp., plac GS-u 

Hurtownia w Kolbuszowej czynna od 7°° do T7°°. Zapraszamy 

Z iEMiA 
KOLBUSZOWSKA 
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