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Kiedy policja m o ż e 
z t r z y m a ć prawo jazdy 



Oti redakcji 
Dajemy Państwu czasopismo informa-

cyjno-pubłicystyczne traktujące o wszystkim, 
czym może interesować się społeczność lokal
na zamieszkująca teren dawnego powiatu kol-
buszowskiego. Próbujemy być poza racjami i 
konfliktami politycznymi aczkolwiek zacho
wując wierność ideałom i wartościom, które 
sprawiały, że Polska została Polską. 

W gazecie powinniście Państwo znaleźć 
informacje o zdarzeniach ważnych i mniej
szych, o ludziach i mechanizmach kierujących 
życiem, obrazki codzienności i świąt. Aktu
alności i trochę historii w myśl zasady, że nie 
można tworzyć przyszłości bez zrozumienia 
tego co było. 

Chcemy, aby po "Ziemię Kołbuszowską' 
sięgano chętnie. Wiemy jednak, że ta inicja
tywa wydawnicza może się nie udać, bowiem 
gazeta lokalna nie jest gazetą dochodową, je
żeli uda się jej samofinansować, to wówczas 
można już mówić o sukcesie. W ostatnich 
czterech latach powstało to kraju dużo gazet 
lokalnych i dużo upadło. Taki los może rów
nież spotkać "Ziemię Kołbuszowską". Ufamy 
jednak, że Państwa życzliwość, pomoc roz
maitej natury, oraz nasze przekonanie o po
trzebie takiego pisma i upór sprawią, że "ZIE
MIA KOŁBUSZOWSKĄ " wpisze się na sta
łe do malowniczego krajobrazu Ziemi Kołbu-
szowskiej. 

Redakcja 

PISZĄ INNI... 
<» Cukier zdrożeje po ustawie 

Hurtowe ceny cukru wzrosną o około 7% 
- tyle bowiem wyniosą dopłaty do eksportu 
tego surowca. Stanie się to po wejściu w życie 
ustawy o regulacji rynku cukrowniczego i prze
kształceniach własnościowych w tym przemy
śle - stwierdzi! po posiedzeniu Komitetu Eko
nomicznego Rady Ministrów wiceminister rol
nictwa, Józef Pilarczyk. KERM przyjął projekt 
takiej ustawy. 

KURIER POLSKI 
<=» Tak już było 

Wiceministra Kawalca odwołano za cało
kształt, Modzelewskiego za brak zielonej ligi-
tymacji partyjnej, Jega następca Jan Kubik jest 
z PSL Znów ważne jest gdzie się należy. Profe
sorowi Modzelewskiemu to i owo się udało. 
Zawdzięczamy mu przynajmniej dwie dosko
nale przeprowadzone operacje - z powszech
nym podatkiem od dochodów osobistych i Vat. 
Ponadto przez kilka lat urzędowania nie miał 
ani jednej wpadki. Słowem dobry fachowiec, 
ale...bezpartyjny. 

KURIER POLSKI 
«» Ludzie Okrągłego Stołu 

Kim byli wtedy i co robią dziś. Wynika,że 
największą karierę zrobił jeden z solidarno
ściowców, który został prezydentem i dwóch 
księży katolickich, którzy awansowali na bisku
pów (Orszulik i Dembowski). Z przedstawicieli 
OPZZ - 3 zostało posłami, 1 założył biznes, je
den partię (Miodowicz), jeden przeszedł na 
emeryturę, a 2 działa nadal w związku. Spo
śród 2 przedstawicieli "S" 1 ma biznes, 4 jest 
posłami, 5 działa w związku, a o prezydencie 

Z REGIONU... 

27 kwietnia swoje 35 lecie świętowało Spo
łeczne Ognisko Muzyczne w Kolbuszowej, je
dyna tego rodzaju placówka w powiecie, dają
ca szanse muzycznie uzdolnionym dzieciom. 
A jest ich nie mało. Aktualnie uczy się w ogni
sku ponad 70 słuchaczy. Na pięknym koncer
cie w MDK nie zabrakło dyplomów, podzięko
wań i życzeń... i oczywiście muzyki. Koncerto
wali słuchacze i absolwenci, była poezja i pie
śni wykonane przez młodziutki (istniejący rok) 
chór. Zabrakło tylko założyciela ogniska, Jana 
Sarapuka, któremu stan zdrowia nie pozwoli! 
być razem z muzykującą bracią. Wśród życzeń 
jedno dominowało, a mianowicie by Społecz
ne Ognisko Muzyczne w Kolbuszowej rychło 
przeobraziło się w szkolę muzyczną. I pewnie 
tak będzie. 

(bet) 
• •• 

Koszt budowy jednego kilometra auto
strady, przebiegającej przez nasz region, wynie
sie 3 min dolarów. Szacuje się, że przy budo
wie znajdzie zatrudnienie kilkuset pracowni
ków - sama zaś budowa nakręci koniunkturę 
gospodarczą w regionie. 

• •• 

Spadł skup mleka. Sytuacja ta powtarza 
się co roku o tej porze. W tym czasie utrudnio
ne będzie uzupełnienie braku dostawami z in-

piszemy wyżej. Ciekawe są losy członków par-
tii^biorących udział w okrągłostołowych obra
dach: z PZPR jeden jest posłem i szefem partii 
(Kwaśniewski) są też: minister, ambasador, je
den prezes banku, poseł, emeryt, a jeden zmarł 
(Marek Hołdakowski z KW Gdańsk) ZSL- je
den się powiesił, jeden odszedł obrażony (Ko
zakiewicz) jeden ma biznes. Nikt już nie pamię
ta o PRON, a jego jedyny przedstawiciel przy 
okrągłym stole (Ozdowski) nie żyje. 

Po UTYKA 
<» Zarobki 

Po ostatnich podwyżkach plac naukow
cy i nauczyciele akademiccy nadal otrzymują 
mniejsze tzw. pobory od robotników wykwali
fikowanych. Na przykład facet, który kopie 
rowy i obudowuje je szalunkiem (fachowiec 
taki nazywa się kopaczem - rozpieraczem) zara
bia tak jak profesor. Tyle samo może wziąć z 
kasy drwal, a dobrze ustawiony posadzkarz lub 
glazurnik jest zamożniejszy od najbardziej za
służonego rektora. Wynika z tego, że w gospo
darce rynkowej trzeba mieć fach w ręku, a nie 
olej w głowie 

PRAWO I ŻYCIE 
Szybka Ścieżka 
Sejm obecnej kadencji uchwalił 40 ustaw. 

Praca jest tak szybka, że nikt nie ma głowy ani 
czasu, by sprawdzać jak te ustawy są wykony
wane. Można więc powiedzieć, oż po ścieżce 
legislacyjnej tak szybko krążą legislacyjne tecz
ki, że aż brakuje czasu by je załadować. 

PRAWO I ŻYCIE 
«* Zwierzenie 

Profesor Zbigniew Religa przewodniczą-

nych rejonów kraju. Brakuje też pieniędzy na 
terminowe zapłaty producentom. 

• •• 
Nowym dyrektorem Oddziału Terenowe

go Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w Rzeszowie został dr Zygmunt Sosnowski (lat 
45), pełniący dotąd funkcję prezesa WZRK i OR 

• •• 

Sejmik Samorządowy Województwa Rze
szowskiego podjął decyzje o przystąpieniu 
województwa do Euroregionu Karpaty. 

• •• 

Utworzono w Rzeszowie Centrum Me
dyczne "Lancet" (z inicjatywy i za pieniądze 
Fundacji "Nowe Życie"). Centrum otacza bez
płatną opieką ludzi pozbawionych świadczeń 
socjalnych, nie mogących korzystać z lecznic
twa uspołecznionego. Pacjenci przyjmowani są 
codziennie od 14.30 do 18 w nowym budynku 
Fundacji przy ul. Piłsudskiego. 

••• 

W województwie rzeszowskim rusza pro
gram "Struder". Ubiegający się o fundusze 
muszą zatrudniać nie więcej niż 100 osób, do
tacja może być wyłącznie na cele inwestycyjne. 
Przedsiębiorcy nie otrzymają pieniędzy do ręki, 
muszą przedstawić fakturę np. urządzenia do 
produkcji - agencja przekaże środki producen
towi czy sprzedawcy urządzenia. Szczegółowe 
informacje jak można ubiegać się o dotacje 
przedstawimy w najbliższym czasie. 

• • • 

Mis Rzeszowszczyzny '94 została Agnie
szka Zawiślak (1.20) studentka I roku Politech
niki Rzeszowskiej. 

• • • 

Po wielu latach starań - jest bardzo praw
dopodobne - że w Rzeszowie powstanie Uni
wersytet Małopolski. 

• •• 

Mielec może być przykładem myślenia o 
przyszłości. Z inicjatywy prezydenta miasta 
powołano grupę inicjatywną w celu utworze
nia Powiatowego Związku Komunalnego. W 
jej skład wchodzą m.in. wójtowie z rejonu mie
leckiego. Mielecki pomysł powinien być pod
jęty przez inne miasta o aspiracjach powiato
wych. Im szybciej, tym lepiej. 

• •• 

Wojewoda Rzeszowski dofinansuje w 
1994 roku realizowane budowy wodociągów i 
kanalizacji 
w Cmolasie - 600 min. 
w Raniżowie - (300 min - Zielonka, 400 - Stani
szewskie) 
w Starym Dzikowcu - (400 min dla Lipnicy i 
300 min na rozruch oczyszczalni, budowę ko
lektora dla Nowego i Starego Dzikowca) 

(Is) 

cy stowarzyszenia BBWR, zwierzył się dzien
nikarzowi "Prawa i Życia", że wzorem polity
ka jest dla niego Ignacy Paderewski. O współ
czesnych polskich politykach profesor nie ma 
dobrego zdania: W większości "grają" oni tyl
ko dla siebie; obojętne jest im, w jakiej są partii, 
byleby tylko utrzymać się przy władzy. 

PRAWO I ŻYCIE 

podał Stanisław RAK 



Panie Przewodniczący - wybory, 
nowa rada - jakie , Pana zdaniem będzie 
główne zadanie przed przyszłymi radny
mi? 
• Chciałbym, aby nowej Radzie przyświe
cał jeden główny cel - dobro mieszkańców 
gminy i miasta. Jest to slogan ale pod tym po
jęciem rozumiem to, aby każdemu przyszłe
mu radnemu przyświecała myśl, bez wzglę
du na to, jakiej opcji politycznej jest zwolen
nikiem, by dobrze spożytkować pieniądze 
podatników. Czy będzie ich mniej czy wię
cej, czy będzie to inwestycja oświatowa czy 
komunalna, ale aby każdy z przyszłych rad
nych rozważył czy jest w stanie kierować się 
racją nadrzędną a nie grupową, partykularną 
czy co najgorsze osobistą. Jeśli będziemy 
mogli wybrać takich radnych a spośród nich 
Zarząd Miasta i Gminy to możemy być spo
kojni, że pokierują dobrze gminą. 

- Czy trudno być przewodniczącym 
Rady? 

Myślę, że po pierwszych sesjach w pro
wadzeniu których miałem tremę, brakowało 

nedecyzje podjąć szybko, "na wczoraj". Oby 
takich projektów uchwał było jak najmniej. 
Pod tym względem Rada była moim zdaniem 
wyrozumiała i uwzględniała wprowadzanie 
do porządku obrad projektów uchwał wyma
gających szybkiego załatwienia. Radnych de
nerwowało bardzo, gdy ktoś lekceważył ich 
głos. 1 słusznie. Zostali wybrani, reprezentują 
wyborców i każdy czy to z władzy wykonaw
czej tj. zarządu gminy, pracowników urzędu 
administracji rządowej czy zaproszonych 
gości jeśli bierze udział w sesji nie powinien 
radnych czy całej Rady traktować "z góry", 
z przymróżeniem oka. Stawia to wtedy na 
głowie cały sens demokratycznej reprezenta
cji, gasi najbardziej rozniecony zapał radne
go i powoduje rozgoryczenie. Przeszkadza w 
pracy Rady słomiany zapał niektórych rad
nych, brak dyscypliny brania udziału w se
sjach i w pracach komisji. Co prawda nie zda
rzyło się aby zwołana sesja nie odbyła się z 
braku wystarczającej ilości radnych, ale też 
trzeba było niektórym radnym przypominać 
nawet pisemnie, że mają obowiązek brania jerzy Filas - przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

Kierować się racją nadrzędną, a nie partykularną... 
rozmowa z Jerzym Frtasem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

obycia, brakowało znajomości przepisów sa
morządowych, proceduralnych. W ciągu 
trwania kadencji nabiera się wprawy. Pod
chodząc rzetelnie do tych obowiązków nie 
jest to zadanie łatwe, bo nie ogranicza się tyl
ko do prowadzenia sesji Rady. Aby dobrze 
spełniać tę rolę trzeba godzić i koordynować 
poczynania szeregu grup czy osób. Trzeba z 
jednej strony dać swobodę działania komi
sjom rady w wypracowywaniu opinii o pro
jektach przedkładanych uchwał, a z drugiej 
strony dyscyplinować terminy, aby sprawy 
nie wlokły się zbyt długo. Trzeba wpływać 
na Zarząd MiG, aby materiały niezbędne do 
wypracowania opinii w komisjach były na 
czas, a tym bardziej, aby projekty uchwał i 
inne potrzebne dokumenty były terminowo 
przed sesją dostarczone radnym. Muszą oni 
bowiem mieć czas, na ich podstawie wypra
cować decyzję co do głosowania na sesji, czy 
wcześniejszego skonsultowania projektu 
uchwały z wyborcami. Wspólnie z zarządem 
doszliśmy do przekonania, że w tym celu 
obecność przewodniczącego Rady na posie
dzeniach zarządu gminy jest niezbędna i w 
miarę możliwości w posiedzeniach tych bra
łem udział, aby być "na bieżąco" z proble
mami gminy. Starałem się być bezstronnym 
w prowadzeniu sesji. Każdy, kto pragnął za
brać głos mógł to zrobić, nikt nie może po
wiedzieć, że był dyskryminowany i niedopu-
szczany do dyskusji. Często powodowało to 
wydłużanie się czasu trwania sesji, czasem 
"brały nerwy" ale zawsze starałem się je trzy
mać na wodzy, nawet jeśli ktoś "lał" przysło
wiową wodę lub mówił nie na temat. 

Co w pracy Rady najbardziej prze
szkadza? 
• Najbardziej przeszkadza brak dobrego 
przygotowania projektów uchwał, zbyt 
późne ich dostarczanie, dyskutowanie i ana
lizowanie szczegółów problemu na sesji a nie 
w komisjach. Oczywiście zawsze są i zdarzać 
się będą sytuacje wyjątkowe, że trzeba pew-

udziału w pracach rady i komisji. Przewodni
czący nie ma żadnych sankcji w stosunku do 
radnych, poza zwróceniem uwagi. 

Mijająca kadencja Rady Miejskiej w 
Kolbuszowej, to sporo inwestycjii - zwła
szcza w oświacie, ale też i wątpliwe decy
zje np. nie skorzystanie z oferty kupna b. 
POM-u przez p. Kanusa, brak porozumie
nia z gminą Cmolas w sprawie ujęcia 
wody i budowy wspólnej oczyszczalni?... 
f/ Nie chciałbym nużyć czytelników cyfra
mi. Znajdą to w ogłaszanych uchwałach bu
dżetowych, czy corocznych sprawozdaniach 
z wykonania uchwał. Wspomnę tylko, że 
mimo, iż szkoły przejęliśmy dopiero od 
1.01.1994r. to inwestycje współfinansowali
śmy od początku kadencji, tj. od 1990r. Były 
to: SP N r l i Nr2 w Kolbuszowej, szkoła w Hu
cie Przedborskiej i Kupnie, Hala Widowisko¬
wo-Sportowa przy Liceum Ogólnokształcą
cym, nie licząc remontów, modernizacji w 
innych placówkach. Finansowanie było i ze 
strony samorządu i ze strony Kuratorium. 
Należy tu również wspomnieć o wysiłkach 
dyrektorów szkół, komitetów rodzicielskich 
i zaangażowanych społecznie rodziców. 
Wspomniał Pan o decyzjach wątpliwych, o 
POM-ie, o powiązaniach z Cmolasem. Jeśli 
chodzi o POM to został on gminie przekaza
ny na własność łącznie z dzierżawcą, tj. pa
nem Kanusem. Jego oferta zakupu tego ma
jątku była zdaniem Zarządu i Rady za niska 
w stosunku do wartości księgowej czy z wy
ceny majątku przez biegłych. Stąd też nie 
doszło do sprzedaży. Możnaby było dokonać 
tej transakcji za proponowaną przez niego 
cenę - tylko czy dzisiaj nie zapytałby Pan, lub 
wyborcy, dlaczego pozbyto się tego majątku 
tak tanio. W moim przekonaniu p. Kanus nie 
był rzetelnym partnerem w stosunku do Gmi
ny. Stąd decyzja o rozwiązaniu umowy dzier
żawy. Stąd procesy i wątpliwości nawet w Ra
dzie, co do przedsięwziętych działań. W obe
cnej chwili są oferty zakupu tego majątku w 

częściach. Sądzę że przyszłą rada i zarząd 
dokończą problem POM-u. Póki co część 
obiektów jest dzierżawiona przez różne fir
my prywatne i jest zagospodarowana. Jeśli 
chodzi o stosunki z gminą Cmolas to są one 
poprawne. Uważam że dopóki sprawy ma
jątkowe ujęcia wody nie będą rozstrzygnięte 
dopóty porozumienie będzie trudno zawrzeć. 
A z tymi sprawami nawet Sądy najwyższej 
instancji miały problemy i pewne rozstrzy
gnięcia musiały zapaść aż w Trybunale Kon
stytucyjnym. Proszę więc nie posądzać Rady 
czy zarządu gminy o złą wolę w tej materii. 

Co zostawiacie społeczeństwu? 
y/ Zostawiamy społeczeństwu gminy i 
miasta: 
- zakończoną w zasadzie gazyfikację gminy 
- duże zaawansowanie wodociągów wiej
skich 
- zaawansowane inwestycje oświatowe 
- wybraną koncepcję i prawie gotowy projekt 
oczyszczalni i kanalizacji 
- dobrze działające fundacje 
- dobrze działający Gminny Ośrodek Pomo
cy Społecznej 
- bardzo dobrze rozwiniętą współpracę z za
przyjaźnionym miastem Ploermel we Francji 
- w miarę dobry stan ośrodków kultury- bi
blioteki gminnej i domu kultury 
- nieuszczuplony stan przedszkoli i "ze
rówek", co nie we wszystkich gminach tak 
pozostało 

Zostawiamy też społeczeństwu i jego 
przyszłej reprezentacji tj. Radzie i zarządowi 
gminy i miasta dużo problemów, z którymi 
muszą się borykać w przyszłej kadencji są to: 
- problem bezrobocia 
- budowa oczyszczalni i kanalizacji 
- inwestycje oświatowe 
- utrzymanie dróg gminnych i ulic 
- przyszłość Przedsiębiorstwa Gospodarki 

(dokończenie na sir. 4) 
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Policjantom odwagi nie brakuje 
Wywiad z Komendantem Policji w Kolbuszowej, Stanisławem Zawi

ślakiem 

Kierować się 
racją 

nadrzędną... 
Komunalnej i Mieszkaniowej - sposób jego 
przekształcenia czy uczynienia rentownym 
- budowa cmentarza 
- zakończenie budowy hali sportowo-wido
wiskowej, później być może basenu krytego. 
Takie propozycje już są zgłoszone 
- telefonizacja gminy 
- utrzymanie wysokiego poziomu ośrodków 
kulturotwórczych na terenie gminy 
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
miasta i gminy. 

Problemów możnabyłoby wyliczać je
szcze wiele ale może lepiej nie straszyć przy
szłych kandydatów do organów samorządo
wych. Wymagać to będzie zgody i zrozumie
nia, cierpliwości i odwagi ze strony przy
szłych radnych i zarządu gminy... 

... Jeśli Pan pozwoli to na zakończenie 
pozwolę sobie wykorzystać łamy Waszego 
pisma, by podziękować wyborcom, wice
przewodniczącym Rady, radnym, przewo
dniczącym komisji rady i ich członkom, Za
rządowi Miasta i Gminy, panu Burmistrzo
wi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za 
okazane zaufanie, za współpracę przez okres 
4-letniej kadencji. 

Dziękuję za rozmowę 

rozmawiał Zbigniew LENART 

Jak, Pana zdaniem, kołbuszowską 
Policja jest postrzegana przez społeczeń
stwo? 
X Trudno jest znaleźć wymierne wskaźni
ki, które mogłyby służyć do oceny pracy Po
licji przez społeczeństwo. Chciałbym jednak 
zauważyć, że ani radni ani osoby uczestni
czące w sesjach nie zgłaszały do tej pory po
ważniejszych zastrzeżeń co do funkcjonowa
nia kolbuszowskiej policji. Również nielicz
ne skargi, które napływają do Komendy Wo
jewódzkiej i do mnie osobiście dotyczą spo
radycznych "konfliktów" pomiędzy policjan
tami a obywatelami, w których to sprawach 
na ogół policjant pomawiany jest o to, że nie 
załatwia sprawy do końca tzn. nie osadza w 
areszcie, bądź nie stosuje innej kary. Ogólnie 
rzecz biorąc uważam, że praca policji kolbu
szowskiej oceniana jest pozytywnie. 

A gdyby Panu ktoś powiedział: nic nie 
robicie... co Pan na to? 
X Proponuje aby ten "Ktoś" przyszedł do 
nas na parę godzin w dzień lub w nocy i zo
baczył jak wygląda naprawdę służba. Ile jest 
zdarzeń, interwencji i w jakim napięciu i wa
runkach muszą pracować policjanci oraz ja
kie osiągają efekty w codziennych służbach. 

Czy policjanci boją się... np. podczas 
nocnego patrlolu? 
X Każdy podejmujący pracę w Policji zda
je sobie sprawę z tego, że może znaleźć się w 
sytuacji, gdy będzie musiał ryzykować wła

snym zdrowiem czy nawet życiem. Jest to 
jego obowiązkiem. Strach przynależy do na
tury ludzkiej. Może on być jednak przy od
powiednim wyszkoleniu i przygotowaniu 
czynnikiem dopingującym i mobilizującym 
do działania w ekstremalnych warunkach. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że w porze wieczoro-
wo-nocnej podejmowanie jakichkolwiek 
czynności służbowych wymaga od policjan
tów znacznej odwagi, zwłaszcza gdy służba 
jest pełniona pojedynczo. Przy szczupłej ob
sadzie etatowej podległych komisariatów 
zdarza się to często. Myślę jednak, że podle
głym mi policjantom odwagi nie brakuje. 
Przykładem może być odzyskanie w ostat
nich dniach w godzinach wieczorowych sa
mochodu m-ki Łada skradzionego kilkana
ście minut wcześniej na terenie Rzeszowa. 
Pełniący pojedynczo służbę policjant z RD 
podjął pościg za uciekającym samochodem, 
po jego porzuceniu, za sprawcami kradzie
ży. 

Ostatnio obserwuję wzmożone kontro
le drogowe, niektórych one bardzo irytują... 
X Z jednej strony stawiane są Policji zarzu
ty, że nic nie robi, z drugiej, że jej działania 
są zbyt rygorystyczne. Kontrole drogowe 
zwłaszcza na drogach państwowych są 
rzeczą normalną. Ich celem jest nie tylko eli
minacja z ruchu nietrzeźwych kierowców, ale 
również, a może przede wszystkim zatrzy-

Dlaczego nie chcą? 
Dlaczego obecni radni nie chcą ponow

nie kandydować? Zapytaliśmy Stefana Sito, 
przewodniczącego Rady Gminy w Starym 
Dzikowcu. 

- Z chwilą upadku poprzedniego porząd
ku wielu ludzi chciało wiele zrobić na swoim 
terenie i poszło w ten wir. Jak umieli tak robili 
nie oczekując wynagrodzenia. Dzisiaj widać, 
że zrobili dużo, pomimo że spotykali się z róż
nymi trudnymi sytuacjami. Obecni radni mają 
z tego satysfakcję. Z drugiej zaś strony, oprócz 
życzliwości - bo i taka była - spotykali się z 
chorobliwą niekiedy podejrzliwością. Doszu
kiwano się w ich pracy nie wiadomo jakiej 
prywaty, interesów. To bardzo bolało, męczy
ło i ostatecznie zniechęcało do jakiejkolwiek 
pracy społecznej. Jestem świadom, że nasz 
naród nie lubi władzy - ta niechęć kształtowa
ła się naturalnie przez stulecia, bo prawie za
wsze była to władza obca. Nic też dziwnego, 
że obecnie własnych reprezentantów traktuje 
się podobnie. To prostu władzy się nie lubi. 
Zresztą nie ma powodu utyskiwać. Za nasze
go życia spełnia się prawdziwa demokracja. 
Każdy może kandydować i spróbować rządze

nia. Dobrze byłoby, aby ci, którzy ciągle kry
tykują, mają cudowne recepty dla chorej Pol
ski zechcieli coś zrobić dla innych... tak dopeł
niłaby się demokracja. Przecież dając coś dru
giemu człowiekowi, środowisku, w którym się 
żyje zarazem dajemy sobie. 

T.Z. 

4 mandaty mniej 
Ordynacja wyborcza - aktualnie obowią

zująca - w wyborach samorządowych w 1990 
roku pozwalała do ilości mandatów wynika
jących z ilości mieszkańców dodać cztery man
daty. Na ogół pozwoliło to, aby każda wioska 
miała swojego radnego. Obecnie z tego upraw
nienia nie można skorzystać. W związku z tym 
nowe rady będą mniejsze o czterech radnych. 
Problem zaczyna się w terenie. Okręgi będą 
także tworzone z mieszkańców dwóch sąsia
dujących miejscowości. Jeżeli kandydat będzie 
z wioski X mogą na niego nie chcieć głosować 
mieszkańcy Y i odwrotnie. Sądzimy jednak, że 
rozsądek pozwoli uniknąć antagonizmów i 
wyborcy, wybierając będą kierować się jednak 
walorami osobistymi kandydata, zaś kandy
dat i ewentualnie przyszły radny będzie wła
ściwie reprezentował interesy wszystkich swo

ich wyborców tych z miejscowości X i tych z 
miejscowości Y. 

(PD) 

Kalendarz wyborczy 
5 maja minął termin ogłoszenia informa

cji o numerach i granicach okręgów oraz licz
bie wybieranych w nich radnych, 20 maja - ter
min zgłaszania kandydatów i list, 25 maja -
ogłoszenie informacji o numerach i granicach 
obwodów glosowania a od 30 maja wyłoże
nie spisów wyborców. 19 czerwca wybierze
my nowe rady gmin. 

(Z. B.) 

Kolbuszowskie 
Porozumienie 

Wyborcze 
28 kwietnia b.r. reprezentanci różnych 

środowisk miasta i gminy Kolbuszowa utwo
rzyli Kolbuszowskie Porozumienie Wybor
cze. Kandydaci Porozumienia 19 czerwca 
będą konkurować o mandaty w Radzie Miej
skiej z kandydatami ugrupowań lewicowych. 

(Z. K.) 



Wszystko wolno...? 
Często mówimy o chuligańskich wybrykach do jakich dochodzi wśród 

grup młodzieżowych. 

mywanie przestępców. Stąd też w ostatnim 
okresie kontrola drogowa nie ogranicza się 
tylko do sprawdzenia stanu trzeźwości i pra
wa jazdy, ale również obejmuje sprawdzenie 
przewożonego ładunku, bagażu, numerów 
identyfikacyjnych pojazdu. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że dla nie
których osób może to irytujące, jednakże w 
istniejącej sytuacji jest to jedna z najskutecz
niejszych metod zatrzymywania sprawców 
przestępstw. 

Przestępczość wzrasta, a co z wykry
walnością? 
X To prawda. W stosunku do roku ubie
głego nastąpił pewien wzrost ilości stwier
dzonych przestępstw. Jednocześnie pragnę 
poinformować, że wykrywalność sprawców 
przestępstw w naszym rejonie jest od kilku 
lat najwyższa w województwie i utrzymuje 
się na poziomie roku ubiegłego. Niepokoją
cym mnie jest to, że najważniejsze przestęp
stwa z lat poprzednich, których sprawcy nie 
zostali ustaleni w dalszym ciągu pozostają nie 
wykryta. 

Pana - Komendanta Policji - najwięk
sze zmartwienie... 
X Jest ich niemało. Na pierwszy plan wy
suwa się jednak brak ochrony prawnej poli
cjantów. Aktualnie obowiązujące przepisy 
prawa karnego oraz ustawa o policji moim 
zdaniem nie zapewniają wystarczającej 
ochrony funkcjonariuszom. Jak dotychczas 
brak jest instytucji, która występowałaby w 
imieniu policjanta w przypadku gdy naruszo
ne zostały jego dobra osobiste w związku z 
wykonywaniem czynności służbowych. Jed
nocześnie nie ma on również "obrońcy", wte
dy gdy nieumyślnie przekroczy podczas wy
konywania obowiązków służbowych swoje 
uprawnienia. 

Problemem są oczywiście, tak jak dla 
wszystkich, ograniczenia budżetowe. Dzięki 
pomocy urzędu gminy mamy pieniądze na 
paliwo. Obowiązuje nas jednak określony 
miesięczny limit kilometrów. Przy rozległo
ści naszego regionu jest on niewystarczający 
i często dla dobra służby musimy go prze
kraczać. Również obowiązujący zakaz nabo
ru do służby w Policji z zewnątrz nie popra
wia naszej sytuacji kadrowej i nie pozwala na 
uzupełnianie wolnych etatów. 

Dziękuję. 

rozmawiał Z. LENART 

Harcerska rodzina 
Około 150 harcerzy wzięło udział w VII 

Ogólnopolskim Zlocie Drużyn ZHP im.Janka 
Bytnara w Kolbuszowej. Od 29 kwietnia do 2 
maja przebywali harcerze m.in. z Gdańska, 
Krzeszowic, Biecza, Łodzi, Lubinia i Torunia. 
Organizatorzy spotkania "Bytnarowskiej Ro
dziny" w Kolbuszowej - miejscu urodzin Jan
ka Bytnara "Rudego" - przygotowali wiele 
atrakcji. Było ognisko poświęcone akcji "Bu
rza", kominek w 50 rocznicę powstania war
szawskiego i wielka gra terenowa. W spotka
niu uczestniczył także dh Wiktor Matulewicz 
ps. "LtDcor" - walczący w batalionie "Zośka". 

(R.T.) 

W ubiegłym roku ciężko pobity został 
jeden z organizatorów dyskoteki w Trzęsów-
ce. Na skutek uderzenia w twarz doznał on 
skomplikowanego złamania szczęki. 

Nieco wcześniej w tej samej miejscowo
ści zaczepiony został inny uczestnik dysko
teki. Bez powodu uderzono go ostrym narzę
dziem w szyję powodując ranę ciętą, na 
szczęście okazała się ona niezbyt groźna i po 
otrzymaniu pomocy lekarskiej w Szpitalu 
Rejonowym w Kolbuszowej mógł on po
wrócić do domu. Tym razem do tragedii nie
wiele brakowało. 

W styczniu 1994 roku młodzieżowa gru
pa mieszkańców Kupna wybrała się samo
chodem "Żuk" na dyskotekę do Przedborza. 
Od początku nie mieli oni jednak najmniej
szego zamiaru bawić się i tańczyć. Chodziło 
im o "wyrównanie starych porachunków". W 
pobliżu Domu Strażaka doszło do ogólnej 
bijatyki, w której obrażenia odniosło kilka 
osób. 

W marcu w Kupnie bez żadnego powo
du w pobliżu sklepu zaczepiony został i po
bity jeden z klientów. 

Kilkanaście minut później w tej samej 

Jaki jest Pana zdaniem największy 
sukces Rady w mijającej kadencji? 
• O ile można mówić o sukcesach naszej 
Rady to przede wszystkim w wymiarze go
spodarczym. Cztery lata temu, gdy rozpoczy
naliśmy kadencję rozmiary zaniedbań były 
ogromne. Cóż zastaliśmy na początku kaden
cji - rozpoczęty wodociąg w Raniżowie i dwie 
remizy OSP. W pozostałych siedmiu wsiach 
nie było nawet aktualnych map zasadniczych 
niezbędnych do projektowania sieci wodocią
gowych, gazociągowych, kanalizacji i telefo
nów. Po zakończeniu wodociągu w Raniżo
wie i gazociągu wysokoprężnego Głogów-
Raniżów obecnie jesteśmy w trakcie budowy 
wodociągów w Staniszewskim, Zielonce, 
Mazurach i Woli Raniżowskiej. Za kilka dni 
rusza budowa gazociągu średnioprężnego z 
Raniżowa w kierunku wsi Mazury. Opraco
wywany jest już projekt gminnej oczyszczal
ni ścieków i kanalizacji. Niezależnie od tego 
w trakcie budowy jest nowa szkoła w Woli 
Raniżowskiej, a inne są remontowane, oczy
wiście za nasze czyU samorządowe pienią
dze. Innych drobnych inwestycji nie będę 
wymieniał. Być może, można było zrobić wię
cej a można było zrobić mniej. Bez względu 
na to ile by się zrobiło, zawsze ktoś powie, 
że można było zrobić jeszcze więcej. 

miejscowości, również bez żadnego powodu 
pobity został wracający do domu rowerzy
sta. Sprawcami obu tych czynów okazały się 
te same osoby, uczniowie szkół średnich, mie
szkańcy Widełki. 

Opisane fakty napawają szczególnym 
zaniepokojeniem z uwagi na ich częstotliwość 
i brutalność działania sprawców. 

Jak się okazuje bardzo często ich prowo
dyrzy są w stanie nietrzeźwym. 

Prosimy organizatorów dyskotek i za
baw, aby zwracali baczniejszą uwagę na za
chowanie się uczestników i odpowiednio 
szybko podejmowali interwencje. 

Okres wiosenny wiąże się ze wzrostem 
nasilenia ruchu drogowego. Na szosach po
jawiają się motocykliści. Po zimowej przerwie 
wielu z nich, zwłaszcza tych młodych, pra
gnie poszaleć i popisać się swoimi umiejęt
nościami i maszynami. 

Często prowadzi to do tragicznych skut
ków. 

Apelujemy zatem do rodziców i opie
kunów, aby niezwłocznie reagowali na 
przypadki brawurowej jazdy. 

(RKP-Kolbuszowa) 

A sukces, jako przewodniczącego 
Rady... 
• Pierwszy sukces to, że Rada chociaż z 
trudem, to jednak dotrwała do końca kaden
cji. Niewiele brakowało by została zastąpio
na przez zarząd komisaryczny jak np. w Rop
czycach. Drugim sukcesem była coraz lepsza 
współpraca z wójtem, a zwłaszcza z wicewój-
tem, efektem której było przyspieszenie w in
westycjach. 

Co zostawiacie następnej Radzie? 
• Radę następnej kadencji czeka napew-
no więcej pracy niż tą obecną. Pierwsza rzecz 
to wybrać odpowiedni zarząd gminy, w tym 
wójta, który będzie wójtem całej gminy a nie 
wójtem jednej czy dwóch wsi. W przeciwnym 
razie znowu połowę swojej energii Rada 
zmarnuje na rozgrywkach personalnych. 
Przede wszystkim trzeba będzie dokończyć 
rozpoczęte już inwestycje jak wodociągi, na
stępnie kontynuować budowę gazociągu, 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, jak rów
nież budowę szkoły w Woli Raniżowskiej. 
Rada musi się zastanowić nad dalszym losem 
GOKSiR-u i nad zagospodarowaniem terenu 
wokół zalewu "Maziarnia". 

Czy przewodniczący jest zmęczony? 
• Tak, jestem bardzo zmęczony... 

zanotował Tadeusz OLSZAŃSKI 

Zawsze ktoś powie, że można 
było zrobić więcej... 

Rozmowa z Benedyktem Popkiem - Przewodniczącym Rady Gminy 
Raniżów 



Po 45 latach list z Niwisk trafił do adresata 
Wieś Niwiska ulokowana w puszczy Sandomierskiej, otoczona ze 

wszystkich stron lasami, w czasie drugiej wojny światowej miała wielkie 
znaczenie strategiczne. Niemcy w zakładach naukowo konstrukcyjnych 
w Peenemundex na cyplu wyspy Uznam zaczęli w 1944 seryjnq produk
cję pocisków V-l i V-2 i wybrali sqsiadujqcq z Niwiskami Bliznę na plac 
ćwiczeń tej broni. 

Wunderwaffe, odgradzając ludność groźbą 
śmierci lub obozu od tajemnicy. W ten spo
sób Niwiska i okoliczne wioski na z górą rok 
przed Londynem, poznały grozę broni rakie
towej. Niektórzy się do tego huku przyzwy
czaili, inni nie wytrzymywali nerwowo, i 
opuszczali domostwa z lęku przed grożącą 
śmiercią. Na szczęście ofiar w ludziach te 
ćwiczenia nie spowodowały. Ludzie tak się 
oswoili z nowymi bombami, że doskonale 
poznawali po rodzaju huku, gdzie rakieta 
spadnie. Oczywiście szczegóły były kryte ta
jemnicą, cząstek rozbitych rakiet nie wolno 
było zbierać. Jeden gospodarz, Świder z Po
rąb, przychwycony przez żandarmów SS, 
przypłacił życiem zabranie jakiejś blachy". (O 
nim to pisze były więzień obozu w Pustko
wie Józef Lewicki na str 23.: "Sam Harke pro
wadził do bunkra niskiego, krępego chłopa 
z okolic Niwisk. Ten zdążył szepnąć, że 
Niemcy znaleźli u niego kawałek żelaza, 
który mógł pochodzić z pocisku V2. Po jakimś 
tygodniu, Harke wyprowadza tegoż chłopa 
z celi bunkra, ale jest on nie do poznania. Stra
sznie pobity, spuchnięty, zmasakrowany... z 
trudnością porusza się, idzie jednak popycha
ny przez swego oprawcę. Widziałem jak po
szli za obóz, na tak zwaną Królową Górę... 
Po chwili słyszałem dwa strzały", cyt. z Józef 
Lewicki - Pamięć po latach... 1939-1945 (Rze
szów 1992). 

Ks. Jan Kurek autor wspomnień - Pro
boszcz w Niwiskach w czasie okupacji, od 
początku do końca, był wzorem księdza i 
patrioty zarazem, zyskując sobie wielką sym
patię parafian. Był on także członkiem ruchu 
oporu jako żołnierz Armii Krajowej. Był ka
pelanem AK w tym rejonie. Wraz z leśnym, 
Henrykiem Augustynowiczem, odgrywał 
ważną rolę w akcji rozszyfrowywania nie
mieckich pocisków rakietowych. Przypadek 
tylko sprawił, że cudem został uratowany od 
aresztowania. Całą rodzinę Augustynowi
czów wywieźli do obozu dla Polaków w Pu
stkowie. Sam uratowałem się - jak pisze -
chroniąc się w kościele nad zakrystią w tzw. 
Skarbcu, nie przypuszczał, że w tym salonie 
będzie musiał przebywać pół roku. 

Warto zacytować jeszcze opis ostatnich 
dni okupacji niemieckiej: w relacji Ks. Jana 
Kurka: 

"Tymczasem wieści dla Niemiec ze 
wschodniego frontu były coraz to gorsze, nie-
zwyciężeni, ku ogólnej radośd cofali się na 
całej linii... Ale w ślad za tym, szły coraz więk
sze represje na Polaków, którzy zaczęli z 
ukrycia coraz więcej wrogowi szkodzić. Za
stosowano straszny system mordowania nie
winnych za nieuchwytnych winnych i to w 
strasznym stosunku, po kilkadziesiąt niewin
nych za jednego Niemca. W taki sposób roz
strzelano Niwiskiego studenta, Henryka Pie-

Tak opisuje te wydarzenia w Kronice 
Parafialnej Ks. Jan Kurek proboszcz w N i 
wiskach w latach 1939-1947: 

"W 1943r. wysiedlono sąsiadujące z Ni
wiskami Bliznę, zlikwidowano Kozłówki sa
dząc w tym miejscu las. Niemcy zaczęli przy
gotowywać okoliczny teren koło Blizny na 
plac ćwiczeń nowej broni, którą po wypru-
bowaniu, chcieli przyspieszyć przedłużającą 
się na ich niekorzyść wojnę". 

Od początku wojny, Niwiska jako teren 
schowany wśród lasów, był potrzebny róż
nym ludziom. "Przez parafię Niwiska, wraz 
z wybuchem wojny zaczęły się przelewać 
ogromne masy uciekinierów. Trzeci dzień 
wojny, pisze dalej Ks. Kurek, w pierwszą nie
dzielę września, upamiętnił się ogromną pa
niką, jaka miała miejsce w czasie kazania na 
sumie. Wystraszeni okolicznymi bombardo
waniami ludzie, z krzykiem rzucili się do 
ucieczki, zaczęli się dusić, przewracać i do
piero po dłuższej chwili udało się ich uspo
koić. Tak rozpoczęła się golgota parafii trwa
jąca przez cały czas okupacji hitlerowskiej. 
Rozkaz wysiedlenia całej wioski dla celów 
strategicznych przyszedł jak grom z jasnego 
nieba. Cała Parafia miała być wysiedlona do 
maja 1941r. Przykry i bolesny był to widok, 
kiedy nieszczęśliwi ludzie albo w śniegu, albo 
w błocie wlekli swój dobytek. Kazano także 
kościół opróżnić. Wywieziono z kościoła 
wszystko co się dało do trzech sąsiednich 
parafii: Kolbuszowej, Rzochowa i Kupna. 
(Wyjęto z okien 3 witraże i zakopano w zie
mi, a także 3 dzwony zdjęto z dzwonnicy i 
ukryto przed Niemcami, jeden z nich ocalał). 
Ostatnie nabożeństwo przed wysiedleniem, 
było bardzo wzruszające. Ludzie płakali, spo
wiadali się jak przed śmiercią, cierpieli wszy
scy bardzo dużo. Proboszcz, żeby być z ludź
mi do ostatka, przeniósł się do szkoły w Hu
cisku, tam urządził w sali szkolnej kaplicę. 
Dokąd się tylko dało w niedzielę i święta jeź
dził do wysiedlonych Niwisk i odprawiał 
Mszę Św., a w Hucisku drugą. Potem osiadł 
w Kolbuszowej i stamtąd sprawował dusz
pasterstwo, dojeżdżając rowerem, z ogrom
nym narażeniem życia. W 1942r. otrzymał 
zezwolenie na odprawienie pasterki w ko
ściele w Niwiskach i od tego czasu dla oko
licznej ludności a zwłaszcza dla pracowni
ków w lesie i grup robotników zatrudnionych 
przy budowie bunkrów w Bliźnie... 

Zaczęły się dla tutejszych okolic ciężkie 
dni, kiedy w 1944r. zaczęto wypuszczać 
pierwsze pociski rakietowe V I i V2. Pierw
sza rakieta z ogromnym rykiem runęła w pola 
przed wsią, niszcząc wybuchem szereg do
mostw i ryjąc lej o średnicy 12m i 6m głębo
kości. Skutki te SS-mani przedstawiali jako 
katastrofę bombowca, lecącego z ładunkiem 
na wschodni front, później nie kryli prawdy 

trzyka, który się bardzo dobrze zapowiadał. 
Zginął w więzieniu rzeszowskim. Niemcy 
rozstrzelali wtedy także młodą matkę 3 mie
sięcznego dziecka, Zasowską z Huciska oraz 
Józefa Drygla z Huciska, lat 18, za nielegal
ny ubój cielęcia. Im gorzej im szło na froncie 
tym bardziej mścili się na słabej, bezbronnej 
ludności polskiej. 

Syn gajowego z Niwisk, Jan Bajor jako 
miody chłopak zatrudniony w grupie leśnej 
opowiada o bestialskim zachowaniu kapita
na Albrehta, który strzelał do ludności bez
bronnej z byle powodu. Upodobał sobie tak
że strzelanie do wizerunków Pana Jezusa na 
krzyżu w Trześni przy drodze i bluźnił: Masz 
za to żeś grad zesłał (9 lipca trochę grad zni
szczył) ja jestem dobry bo wam daję cukier, 
mąkę, itd... i wiele jeszcze innych krzyży usu
nięto i zniszczono. 

Mimo tego terroru tutejsze urzędy nie
mieckie - pisze dalej Ks. Kurek - zaczęły tak
że przejęte strachem... zwijać swoje agendy, 
ładować kradzione mienie i wiać do faterlan-
du. Tutejsi bauerzy także powoli wywozili 
wszystko... 

3 sierpnia 1944r. rozegrała się kilkugo
dzinna wałka, przeważnie artyleryjska w Ni
wiskach, między pancerną dywizją niemiecką 
a armią czerwoną. Niemcy uciekli zostawia
jąc czołg w fosie, spłonęły dwa gospodar
stwa, było kilka ofiar w ludziach. Zaczęto 
zwozić coraz więcej do szpitala w Niwiskach. 

Wojsko sowieckie kwaterowało wszę
dzie a na polach dworskich urządzono lotni
sko polowe. Lotnisko to rozbudowano na sze
roką skalę, wyłożono płytami żelaznymi 
(można je spotkać w prawie każdym sąsie
dnim domu). Na tym lotnisku lądował samo
lot za samolotem nawet w nocy paliły się nie
ustannie ogniska, aby piloci mogli korzystać 
z tego lotniska całą dobę. 

Od wojska sowieckiego ludność dużo 
wycierpiała. Taki stan trwał aż do ostatecz
nej ofensywy zimowej w 1945r., która odsu
nęła od nas walec wojny. W miejsce lekkich 
samolotów, lądowały teraz ciężkie dwumo-
torowe bombowce. Kiedy wiele okolic zosta
ło zupełnie uwolnionych od wojska, Niwiska 
zostały niestety dalej bazą lotniczą z garni
zonem wojska kwaterującym niemal w każ
dym domu. 

W 1944r. w grudniu wylądował w Ni
wiskach ogromny amerykański samolot bo
jowy, który został uszkodzony nad Węgrami 
i ślizgiem doleciał na nasze lotnisko. Po wy
lądowaniu kilka tygodni przebywał w Niwi
skach aż sprowadzono uszkodzone części i 
potem wystartował. Mieszkańcy Niwisk po
dali przez pilota amerykańskiego listy do 
swoich krewnych. Jeden z nich dotarł do ad
resata po przeszło 45 latach. Pani Talia Mo-
ser zamieszkała w Richmond w stanie Virgi-
nia - 1989r. przysłała list na adres parafii na
stępującej treści: "Zwracam się do księdza z 
prośbą być może niecodzienną: Podczas II 
wojny światowej, ojciec mój był lotnikiem 
amerykańskim. W czasie jednej ze swoich 
misji wylądował w grudniu 1944r. w miejsco
wości Niwiska. W czasie jego krótkiego po
bytu na polskiej ziemi osoba o nazwisku 

(ciąg dalszy na następnej str.) 
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Anna Grabiec prosiła go o zabranie i wysła
nie listu do jej rodziny w Stanach Zjednoczo
nych. Ojciec zabrał ów list, lecz w czasie dal
szej wojennej tułaczki zagubił kopertę z ad
resem. Ojciec mój żyje, wciąż jest w posiada
niu niedoręczonego listu i bardzo chciałby 
wypełnić swoje przyżeczenie tamtej kobiecie 
w grudniu 1944r. Proszę bardzo o pomoc w 
odnalezieniu tej osoby lub jej krewnych". 

Tak się złożyło, że Anna Grabiec, autor
ka listu była akurat w 1990r. w Stanach Zjed
noczonych. Odpisałem list p. Moser z poda
niem adresu jej pobytu w Stanach i sama 
przyjechała, by po przeszło 45 latach list opi
sujący sytuację w Niwiskach w czasie wojny, 
mógł dotrzeć do adresata. Można tu podzi
wiać uczciwość amerykańską. Ale wydarze
nie to na tle tej okrutnej wojny jest jasnym 
promykiem uczciwości i szlachetności ludzi. 
List ten, wyżej zacytowany wraz z listem z 
Polski opisującym cierpienia mieszkającego 
tu ludu, są wspaniałymi dokumentami wy
darzeń 50 lat temu w Niwiskach. 

J a nie jestem ja 
"Ja - jako wójt - nie jestem ja. Za mnq stoi siedem tysięcy ludzi i w 

ich imieniu pracuję 

Ks. Wiesław AUGUSTYN 

- twierdzi wójt Starego Dzikowca, Krzy
sztof Klecha - w ministerstwach traktują nas 
niekiedy jako tych z głębokiej prowincji, 
którzy nie wiedzą, co chcą i najlepiej żeby ci
cho u siebie siedzieli i robili to, co poleci cen
trala, a przecież ja czy inni koledzy z delega
cji jesteśmy reprezentantami wspólnoty sa
morządowej, która nas wybrała i zobowiązała 
do pracy w jej imieniu. Nie ma instytucji cen
tralnej, której postawa wobec samorządów 
byłaby stała. W ciągu czterech lat postawa 
zmieniała się w zależności od sympatii eki
py. A przecież tak nie powinno być. Jedynym 
wyjątkiem jest Ministerstwo Edukacji Naro
dowej i jego przedstawiciel terenowy, Kura
tor Oświaty w Rzeszowie. Przez cztery lata 
ta współpraca była bardzo dobra - zwłaszcza 
w zakresie inwestycji". 

Objeżdżając gminę Stary Dzikowiec nie 

'itr 
Wójt Krzysztof Klecha i przewodniczący rady w Starym Dzikowcu, Stefan Sito 

'Ziemia Kołbuszowską", 
czasopismo ukazujące się w pięciu 
gminach: Cmolas, Dzikowiec Stary, 
Kolbuszowa, Niwiska, Raniżów 
przyjmuje ogłoszenia. Moduł ogło
szeniowy wielkości 28 cm3 czarno
biały umieszczony wewnątrz nume
ru - 50.000 zł + Vat. Na stronie cza
sopisma mieści się 20 modułów. 
Ten sam moduł wydrukowany na 
pierwszej stronie kosztuje 100.000 
zł + Vat. Ogłoszenia kolorowe są 
50% droższe. Jedno słowo ogłosze
nia drobnego, czarno-białego -
1500 zł + Vat. Oferty pracy umie
szczone wśród ogłoszeń drobnych 
(do 10 słów) drukujemy bezpłatnie. 
Treść ogłoszeń prosimy przesyłać 
na adres: "Ziemia Kołbuszowską", 
ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbu
szowa, tel. 271-530. 

sposób nie dostrzec wielu inwestycji. Tych im 
nikt nie kazał realizować. Zadecydowały lo
kalne inicjatywy mieszkających tu ludzi. 

Uznali, że inwestycje nie tylko poprawią wa
runki życia, ale również dadzą zatrudnienie 
wielu i pozwolą uzyskać pieniądze z ze
wnątrz, których zawsze brakuje w gminnych 
kasach. Nie jest bowiem możliwe zaspokoje
nie potrzeb gminy wyłącznie własnymi środ
kami. I tak np. budżet wojewody w 1994r. to 
94,9% przeznaczone na utrzymanie tego, co 
jest, na inwestycje raptem 5,1% ogólnej kwo
ty. Natomiast Gmina Dzikowiec przeznacza 
ponad 30% swojego budżetu na inwestycje. 
Podobnie jest w wielu innych gminach. Przy
kładów można wymieniać dużo. Warto jed
nak wspomnieć, że szkoła w Wilczej Woli, 
którą kiedyś budowano 15 lat z mizernym 
skutkiem, za kadencji obecnego samorządu 
została oddana dzieciom, w ciągu niespełna 
2,5 roku. Szkoła w Starym Dzikowcu - remont 
generalny, wymiana instalacji, wzbogacenie 
o sześć pomieszczeń i dobudowa pięknej sali 
gimnastycznej... Szkoła w Lipnicy, w planach 
budowa szkół w Kopciach i Spiach... można 
jeszcze wiele wymieniać, ale nie ma potrze
by. Rozmawiałem z mieszkańcami Gminy 
Dzikowiec. Wielu, bardzo wielu chciałoby dla 
swoich miejscowości jak najwięcej. Uważają 
że gmina daje mało, ale też zarazem przy
znają, że teraz robi się dużo więcej niż przed 
1989 rokiem, m.in., zwracają uwagę na bu
dowane wodociągi, sieć gazową. Mówią o ka
nalizacji i oczyszczalni ścieków. Na ogół moi 
rozmówcy prawidłowo określali koszty wy
mienianych przez siebie inwestycjii. Nato
miast nikt, dosłownie nikt z zapytanych, nie 
umiał odpowiedzieć jaki jest budżet gminy. I 
pomyślałem sobie wówczas, że każdy z mo
ich rozmówców, powinien być radnym. Wte
dy mógłby się częściej zastanowić czy moż
na wydać więcej niż się ma. Może można, ale 
wówczas trzeba się zastanowić co jest pierw
sze? Przecież to proste. Większość polskich 
rodzin przerabia to zadanie dwanaście razy 
w roku, niekiedy częściej. 

Andrzej ŻAK 

Konstrukcja sali gimnastycznej w Starym Dzikowcu 
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Tę część gazety redagujq młodzi - uczniowie kolbuszowskich szkół podstawowych i średnich. Z czasem 

Dziennikarski Klub Młodych powiększy się o przedstawicieli szkół z terenu gmin. Zapraszamy. 
redakcja MŁODYCH 

Nie jestem inny 
Andrzej Sondej - mimo, że jest 

niewidomy prowadzi bardzo aktyw
ny tryb życia. Pracuje zawodowo, 
prowadzi grupy oazowe, gra w ze
spole. 

Jak to się zaczęło? 
• Skończyłem szkołę podstawową dla 
dzieci niewidomych w Krakowie. Tam pozna
łem alfabet Brayla. Nauczyłem się czytać i 
pisać. Jednocześnie udało mi się "zrobić" 
szkołę muzyczną. Grałem na skrzypcach, a 
także nauczyłem się grać na gitarze i piani
nie. Mój tryb życia był bardzo aktywny, bo 
jeszcze dodatkowo pływałem w klubie spo
rtowym dla inwalidów. Miałem dobre wyni
ki - byłem mistrzem Polski w pływaniu, oczy
wiście dla niewidomych. Po ukończeniu 
szkoły dostałem się do liceum ogólnokształ
cącego. Może nie byłem dobrym uczniem, ale 
wspominam te lata z wielką przyjemnością. 
Były różne wyskoki i nagany. Grałem w ze
spole, zarabiając na własne wydatki. Już wte
dy założyłem pierwszą grupę oazową w mo
jej rodzinnej miejscowości, w Mazurach. 
Musiałem zdać dobrze maturę. Chciałem 
udowodnić rodzicom, mniej sobie, że nie je
stem taki, że się do niczego nie nadaję. Bar
dzo dużo pomogła mi wtedy moja obecna 
żona. Nasze randki sprowadzały się prak
tycznie do nauki. Bardzo dużo sam się uczy
łem. I zdałem maturę - nie bardzo dobrze, ale 
dobrze. Później poszedłem do studium do 
Krakowa. Tam nauczyłem się swojego zawo
du masażysty, który obecnie wykonuję. Na
ukę w studium traktowałem poważnie. Po 
dwóch latach zdałem dyplom na bardzo 
dobrą ocenę. Rozpocząłem pracę w szpitalu 
w Kolbuszowej. Musiałem zrezygnować z 
grupki, którą prowadziłem 8 lat w Mazurach, 
gdyż dojazdy tam były po troszę kłopotliwe. 
Ale znalazłem sobie grupkę w Weryni. Gra
my sobie, śpiewamy, od czasu do czasu orga
nizuję wycieczki. 

Jak znajdujesz czas na swoją działal
ność? Czy twoja żona nie sprzeciwia się 
temu? 
• Mam żonę bardzo tolerancyjną. Akcep
tuje to, że mnie może nie być w domu; lubię 
ciągle coś robić, mieć zajęcie. Pracuję od 8 do 
14. Po pracy uczę grać na gitarze. Od 16 do 
17 prowadzę prywatny gabinet, a po 20 za
czyna się grupa. 

Co decyduje o twojej aktywności? 
• Kontakt z ludźmi. Lubię mieć dużo zna
jomych. Chcę być wśród ludzi, nie chcę się 
zamykać we własnym kręgu niewidomych. 

Obcowanie z wielu ludźmi daje mi możli
wość rozwijania się. 

Jakie są twoje marzenia, plany? 
• Chciałbym mieć własne mieszkanie, kie
dyś ładne dzieci. Chciałbym pozostawić po 
sobie jakieś ślady. Nie liczę na wielkie sukce
sy, pragnę zostawić jakąś pamięć po sobie. 

Jakie są twoje największe osiągnię
cia? 
• Miałem duże osiągnięcia w pływaniu -
rekord Polski na dystansie 50 m. Moim osią
gnięciem było niewątpliwie zdobycie zawo
du. I to, że kogoś nauczyłem grać i również 
to, że ożeniłem się. 

Dlaczego tak mało młodych ludzi an
gażuje się w życie społeczne? 
• W tej chwili młodzież nie ma bodźca do 
działania. Najczęściej po prostu jej się nie 
chce. Robią się coraz bardziej wygodni, nie
samodzielni. Przeliczają, ile zarobią. Czy im 
się coś opłaci czy też nie. Lubią krytykować, 
a nie są zdolni nic dać z siebie. 

Dziękujemy 
T. MARGAŃSKA E. KARDYŚ 

Wojna z trzema 
. schodami trwa 

Statystyki podają, że co dziesiąty 
Potak jest niepełnosprawny. Trud
no w to uwierzyć, gdyż na naszych 
ulicach ich nie widzimy. Decyduje o 
tym wiele czynników, które nie 
sprzyjają włączaniu się w nurt życia 
społecznego osobom niepełno
sprawnym. Ulice i budynki użytecz
ności publicznej nie są przystosowa
ne do poruszania się po nich na wóz
kach inwalidzkich. 

Kolejną barierę stanowi strach przed 
spotkaniem się oraz reakcją na własne kalec
two ze strony tzw. normalnych - zdrowych 
ludzi. Boją się natrętnych lub współczujących 
spojrzeń, głupich uwag pod ich adresem. 

Aby zlikwidować wszystkie te niedo
godności tkwiące na ich drodze wypowie
dziana została "wojna z trzema schodami". 
Rozpowszechniona przez gospodarzy pro
gramu "Luz", podjęta jest przez młodzież i 
dorosłych. Wiele instytucji jest modernizowa
nych, budowane są podjazdy a także instalo
wane windy w wielu budynkach. Organizo
wane są koncerty, w których uczestniczą rów
nież niepełnosprawni, rozpowszechniona jest 
idea szkół integracyjnych. Słowem "wojna z 

trzema schodami" ma na celu zlikwidowa
nie barier pomiędzy inwalidami a ludźmi 
zdrowymi. 

Akcja ta prowadzona jest również w 
Kolbuszowej. Obniżono w wielu miejscach 
krawężniki naszych ulic, w Szkole Podstawo
wej nr 1 zrobiono podjazd do sali gimnastycz
nej a także do budynku Rejonowego Biura 
Pracy. 

Być może za kilka miesięcy pojawienie 
się osoby niepełnosprawnej na ulicach nie 
będzie już stanowiło sensacji. 

A. DUL 

Moje dzieciństwo... 
"Gdyby te listy czytał świat, to 

pewno by się zmienił" 
Komitet Ochrony Praw Dziecka i Radio 

Merkury w Poznaniu ogłosiło konkurs pod 
hasłem - Moje dzieciństwo... Smutne?... 
Szczęśliwe?... 

Musimy przyznać, że spodobało się nam 
ono, dlatego niniejszym ogłaszamy konkurs 
pod tym samym hasłem na łamach naszej 
gazety. Dzieciaki! Piszcie do nas o swoich 
smutkach, radościach, marzeniach, domach 
rodzinnych, rodzeństwie i bliskich. 

W każdym numerze zamieścimy frag
menty Waszych prac. I niech stanie się jak 
napisaliśmy w nagłówku (cytując słowa pio
senki). 

Wasze widzenie świata ma prawo rów
norzędne ze spojrzeniem dorosłych. 

A oto dwa pierwsze fragmenty: 

"Najszczęśliwszy okres mojego dzieciństwa 
to czas, kiedy w domu choć niewielkim - mieszka
liśmy wszyscy razem: mama, tato, brat i ja. Czę
sto zjeżdżała się do nas rodzina z dziećmi, z który
mi wspólnie bawiliśmy się. Myślałam , że tak bę
dzie zawsze. 

Pewnego dnia tato wyprowadził się. 
Mama musiała pójść do pracy i widywali

śmy ją tylko wieczorem. Nie miała dla nas czasu 
tyle co dawniej. Babcia, zajęta pracą w gospodar
stwie, też nie miała czasu dla nas. Tylko w nie
dzielę chodziliśmy wspólnie w odwiedziny do ro
dziny lub ktoś do nas przyjeżdżał. Ale to nie.było 
to, co dawniej". 

"Będąc małą dziewczynką - o piegowatym 
nosku i odstających uszach lubiłam robić każde
mu różne kawały. Pamiętam, że nigdy nie lubiłam 
zupy pomidorowej i kiedy raz mama kazała mi ją 
jeść, gdy nikt nie widział, wlałam cały talerz do 
buta taty. Następnego dnia rano, gdy tato ubierał 
się do pracy, poczuł w bucie coś mokrego. Wyjęta 
skarpetka obrana była w ryż, a w dodatku zmieni
ła kolor na czerwony". 

M. K. 



Jacy jesteśmy... 
Co pan(i) sqdzi o młodzieży w 

Kolbuszowej? 
- Jest część młodzieży dobrej, część za

niedbanej bądź z winy własnej, bądź z winy 
rodziców. Młodzież nie ma ideałów, nie ma 
celów postawiła na minimalizm. 

- Ani dobra, ani zła, po prostu młodzież 
taka jak była dawniej. 

- Dużo jest młodzieży złej z zachowa
nia, która źle pojmuje wolność. Chociaż z dru
giej strony jest dużo młodzieży wartościowej. 

A oto wypowiedzi młodych ludzi. Py
tani o perspektywy, jakie widzą dla siebie. 

gdzie spędzają czas, co o sobie myślą, mówi
l i : 

- Dla nas, maturzystów nie ma żadnych 
perspektyw. W Kolbuszowej jest takie bezro
bocie, że nawet po studiach trudno o pracę. 
Nie ma konkretnego miejsca spotkań, raczej 
są to domy prywatne. 

- Młodzież jest świetna. Jest dużo miejsc, 
w których można się rozerwać - kino, "Bi
lard", "Red-Drink" 

- W Kolbuszowej młodzież nie ma miej
sca na spotkania, gdzie możnaby sobie siąść 
i porozmawiać na spokojnie. Według mnie, 
nie umie się fajnie bawić. Są dyskoteki i inne 
imprezy ale zachowanie na nich i po nich jest 
beznadziejne. Nie mówię o wszystkich. 

- Młodzież kołbuszowską jest w porząd
ku. Nie ma na większą skalę wprowadzonych 
narkotyków, nie ma jeszcze zorganizowanych 
gangów. 

- Młodzież jest dobra, niemniej jednak 
bardzo bierna i zniechęcona. 

W Kolbuszowej, tak jak w innych mia
steczkach naszego regionu młodzi ludzie 
przedstawiają sobą różne wartości. Chcę mieć 
swój styl, chcę odróżniać się od reszty społe
czeństwa. Są rozleniwieni, przyzwyczajeni, 
że ktoś myśli za nich i nimi kieruje. Coraz 
częściej można zaobserwować skutki wanda-
licznych wyczynów. Z drugiej strony w Kol
buszowej dużo jest młodzieży dobrej, nie wi
dać jej, gdyż skrywa się w cieniu rozkrzycza
nych i przebojowych ludzi. 

A. DUL T. MARGAŃSKA 

Rada Dziecięca 
Ploermel 

Od 27 kwietnia do 4 maja br. w Kolbu
szowej gościła 46 osobową grupę dzieci z 
Ploermel. Tym razem francuskich przyjaciół 
przyjęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Kolbuszowej. Warto wspomieć, że wśród 
gości była Dziecięca Rada Ploermel ze swo
im 13 letnim burmistrzem, która spotkała się 
z Tymczasową Radą Młodzieży Kolbuszo
wej. Jeżeli młodzi wezmą sprawy w swoje 
ręce - o przyszłość powinniśmy być spokoj
ni. 

(Z. A.) 

Rada Młodzieży 
Kolbuszowej 

25 kwietnia w Urzędzie M i G w Kolbu
szowej zebrali się reprezentanci młodzieży ze 
wszystkich kolbuszowskich szkół. Spotkanie 
to miało na celu stworzenie Rady Młodzieży. 
Przedstawiono problemy nurtujące młodzież, 
m. in. - szerzenie się narkomanii i alkoholizmu 
wśród młodzieży, ciągle wzrastające bezrobo
cie wśród absolwentów, brak zajęć pozaszkol
nych. Czynniki te, według pomysłodawców 
Rady czynią młodzież bardziej podatną na 
wpływy środowisk kryminogennych. 

Powstająca Rada ma zająć się m.in. roz
wiązywaniem tych problemów poprzez 
uświadamianie groźby nałogów, szerzenie 
świadomości ekologicznej, rozwinięcie życia 
kulturalnego w naszym mieście (koncerty, 
dyskoteki, wycieczki, obozy) umożliwienie 
młodzieży czynnego udziału w prowadzo
nych pracach porządkowych i kontynuowa
nie akcji charytatywnych, itp. 

W czasie zebrania został powołany tym
czasowy zarząd R.M., złożony z reprezentan
tów wszystkich szkół. Spośród nich, podczas 
tajnego głosowania, wybrano przewodniczą
cego Rady Młodzieży Kolbuszowej - Jacka 
Saja (ucznia LO Kolbuszowa), dwóch z-c 
prze w. - Lucjana Luberę (SP Nr 1) i Barbarę 
Depę (SP Nr 2), oraz skarbnika Agnieszkę Zu
ber (LO Kolb.) i sekretarza Gabrielę Skow
rońską (LO Kolb.). 

(ciąg dalszy na następnej str.) 
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Tymczasowy zarząd będzie działał do 
września (do wyborów nowego zarządu). W 
tym czasie planuje się nawiązanie kontaktu i 
współpracy z Radami Młodzieży Rzeszowa i 
Ploermel, zorganizowanie wystawy ekologicz
nej i prezentacji młodych talentów naszego 
środowiska oraz umożliwienie zarobkowania 
młodzieży podczas prowadzonych prac po
rządkowych, np. przy sprzątaniu lasów, par
ków czy zieleńców. Rada będzie także konty
nuować konkurs na najlepszą wystawę skle
pową. 

Anka SKOWROŃSKA 

Bądźmy weseli... 
Na lekcji matematyki pani tłumaczy 

ułamki. Pyta Jasia: 
- Chłopcze, gdybym miała cały tort to jest 
około 20 kawałków i dałabym ci jeden to jak 
by się to nazywało? 

Odpowiada Jasiu: 
- Skąpstwo proszę pani, skąpstwo! 

Lekcja geografii. 
Pani pyta Marysię: 

- Gdzie leży Kuba? 
A ona na to: 

- Kuba leży w łóżku, chory na grypę! 

Pani do klasy: 
- Dzieci, niech choć przez chwilę będzie tak 
cicho, żeby było słychać jak igła spadnie na 
ziemię. 

Chwilę jest cicho, ale zniecierpliwiony 
Wojtek woła: 
- No, niech już pani rzuci tę igłę. 

@©@ 
Babcia "egzaminuje" wnuczkę: 

- Zosiu ile to jest dwa razy dwa? 
-Jest... no... tego... cztery! 
- Brawo, daję ci więc cztery cukierki! 
- O, psia kość, a już miałam powiedzieć "dzie
sięć"! 

©@© 
Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Wiesz chciałabym się uczyć na księżycu! 
- Czyś ty zwariowała? 
- Wcale nie! przecież powszechnie wiadomo, 
że na księżycu wszystkie przedmioty są lżej
sze! 

©@© 
Jarek do taty: 

- Tato, czy jesteś odważny? 
- Tak, kiedyś dostałem medal za odwagę -
odpowiada tato. 
- A czy mógłbyś przeczytać moje świadec
two? 

®@© 
W księgarni: 

- Proszę o jakąś książkę trzymającą w napię
ciu... 
- Polecam podręcznik elektrotechniki! 

Kaśka L. 

Z dziejów prasy kolbuszowskiej 
(cz.1-sza) 

Dzieje prasy w Kolbuszowej są długi i bo
gate, sięgają bowiem czasów z przed pierwszej 
wojny światowej, jeszcze za czasów autonomii 
galicyjskiej. Pierwszym kolbuszowskim wydaw
nictwem periodycznym był miesięcznik pt. 
"Dziennik Urzędowy C. K. Starostwa i C. K. 
Rady Szkolnej Powiatowej i Wydziału Powiato
wego" wydawany w latach 1913-1914. 

W stosunku do innych powiatowych miast 
w Galicji, Kolbuszowa jako ośrodek wydawni
czy zaczęła wydawać własną prasę, później niż 
miasta leżące przy głównej linii kolejowej łączą
cej obie Galicje: Wschodnią ze Lwowem i Zacho
dnią z Krakowem. Linia kolejowa - jak ją wów
czas nazywano "droga żelazna" - w dużym stop
niu przyczyniła się do powstawania prasy w 
tych miastach, przez które przebiegała, gdyż 
łączyło się to z łatwiejszym i tańszym kolporta
żem oraz przebiegiem informacji potrzebnych 
do druku. Powstanie telegrafu i połączenie nim 
stacji kolejowych przyczyniło się również do po
wstania agencji informacyjnych zasilających re
dakcje gazet lokalnych. Linie kolejowa w dużym 
stopniu decydowała nie tylko o rozwoju gospo
darczym i handlowym, ale także wpływała na 
rozwój kulturalny, zwłaszcza prasy lokalnej, za
opatrzenie w prasę i czasopisma krajowe, zagra
niczne itp. W mniejszym stopniu natomiast przy
czyniły się sprawy organizacyjno-ad ministracyj-
ne - uzyskanie siedziby powiatu i godność mia
sta powiatowego, chociaż w okresie autonomii 
galicyjskiej, każde miasto powiatowe musiało 
mieć własną prasę. Kolbuszowa - została sie
dzibą powiatu już w 1867 roku, to jednak nie 
mając połączenia kolejowego z innymi ośrodka
mi, nie mogła im dorównywać w rozwoju kul
turalnym, gospodarczym, społecznym itp. I tak 
na przykład prasa w Przemyślu pojawiła się już 
w końcu XVIII wieku - były to "Zabawy Litera
tów w Kompanii Pożytecznie Bawiących się a 
dla Rozrywki Kochających Nauki wydrukowa
na w zakładzie "uprzywilejowanej typografiki" 
- Anny Maty szewskiej. Zawierały one utwory 
poetyckie Anny Szeptyckiej, Walentego Górskie
go, Tadeusza Preka i Jędrzeja Wolfa. Warto za
znaczyć, że Przemyśl był w Galicji trzecim - po 
Krakowie i Lwowie ośrodkiem prasowo-wy
dawniczym, gdzie też ukazało się najwięcej ty
tułów czasopism i książek. Jedni obliczją na 140 
tytułów pism periodycznych, inni nawet do 150. 
Wiodący pod tym względem charakter Przemyśl 
utracił dopiero po drugiej wojnie światowej na 
rzecz wojewódzkiego Rzeszowa. 

Drugim według chronologii ośrodkiem 
wydawniczym był Sanok, gdzie w latach 1856¬
1860 Kazimierz Józef Turowski, przed swym 
wyjazdem do Przemyśla, a stamtąd do Krako
wa), wydawał "Rozmaitości Biblioteki Polskiej" 

wraz z dodatkiem dla młodzieży pt. "Szkółka 
Parafialna", w drukami Karola Polaka, nakła
dem proboszcza parafii Brzozów - ks.Antoniego 
Załuskiego. Pisma te służyły "zbudowaniu reli
gijnemu i moralnemu" ludu polskiego, a ponie
waż drukowane były w języku polskim, przy
pominały o przynależności do narodu polskie
go. W tym czasie panował ostry kurs germani-
zacyjny w zaborze asutriackim i trudno było 
uzyskać zgodę władz na wydawanie czasopism 
w języku polskim, dlatego też ukazało się zale
dwie 12 tytułów, przeważnie o charakterze reli
gijno moralizatorskim. Inne próby wydawania 
czasopism, zwłaszcza społeczno-kulturalnych, 
tak bardzo rozpowszechnionych na Zachodzie 
Europy, skazane były na niepowodzenie i tępio
ne przez austriacką cenzurę, o której mówiono, 
że "można nią było temperować ołówki" - tak 
była ostra i surowa. 

Wraz z wydaniem "Dyplomu październi
kowego" w 1860 roku Galicja weszła w erę au
tonomiczną, której ukoronowaniem była Kon
stytucja z 1867 roku. Gwarantowała ona wolność 
prasy "w granicach obowiązujących ustaw", zaś 
późniejsze zarządzenia uzupełniające, zlikwido
wały różnego rodzaju dotychczasowe ogranicze
nia w postaci systemu koncesyjnego, cenzury, 
opłaty stemplowej itp. Zniesiono cenzurę pre
wencyjną (przed drukiem) na rzecz kontroli re
presyjnej (po wydrukowaniu), jeżeli dany tekst 
był szkodliwy społecznie lub politycznie cały na
kład był konfiskowany. 

Od 1880 roku w Galicji zaistniała dogodna 
sytuacja do utworzenia i prowadzenia działal
ności prasowo-wydawniczej w każdym powia
towym mieście. Wymagało tego życie codzien
ne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, przede 
wszystkim wdrażania zasad reform autonomicz
nych i upowszectiniania ich zasad. Nie mogło 
się obyć bez prasy, która w tym czasie była jedy
nym środkiem masowego komunikowania się i 
towarzyszyła najistotniejszym wydarzeniom 
społeczno-politycznym. To wokół redakcji cza
sopism i gazet skupiały się najżywotniejsze jed
nostki i organizacje, mające wpływ na te prze
miany i wydarzenia. I tak kolejno powstawała 
prasa w innych powiatach Galicji Środkowej: w 
Iwoniczu - w 1872, w Gorlicach -1882, w Rze
szowie -1883, w Jaśle i Krośnie - w 1889, w Jaro
sławiu -1891 i Miejscu Piastowem 1898. Nato
miast w Brzozowie, Łańcucie, Przeworsku i Tar
nobrzegu, powstała w tym czasie, co w Kolbu
szowej - w 1913 roku. Ogółem w Galicji w dobie 
autonomicznej ukazało się ponad 170 tytułów 
periodyktów, w niektórych ośrodkach po kilka
dziesiąt tytułów np. Przemyślu, Rzeszowie, Ja
rosławiu czy Sanoku. Inne miasta w Galicji mia
ły po 1-2 tytułów i w tej liczbie znajduje się Kol-

Rodzaje 1913-1918 1919-1939 1940-1945 1961-1989 1990^1993 
Urzędowe 1 - - - -
SpoŁ-Kult - 2 - - 3 

Konspiracyjne - - 5 - -
Naukowe - 1 - 2 • 

Uczniowskie - - - - 4 
Satyryczne - - - - 2 

Samorządowe - - - - 1 
Razem: 21 1 3 5 2 10 
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buszowa. Jak już wspomniano, przyczyną 
opóźnienia w powstaniu prasy, jak i jej ilości, był 
brak linii kolejowej łączącej Kolbuszową z inny
mi ośrodkami. 

Ogółem w Kolbuszowej ukazało się 21 ty
tułów czasopism, których rodzaje i czas powsta
wania obrazuje zamieszczona tabela. 

Najdłużej ukazującym się periodyktem był 
"Biuletyn" wydawany przez Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami im. J. M. Goslara i Muzeum 
Regionalne w latach 1961-1971, najkrótszym zaś 
"Wiadomości Kolbuszowskie", którego pierw
szy i ostatni numer ukazał się w 1939 roku, 
podobnie jak czasopisma konspiracyjne, które z 
natury rzeczy nie mogły się długo ukazywać. 
Jeżeli chodzi o częstotliwość pism kolbuszow-
skich, to z 21 tytułów - 4 ukazywały się jako 
dwutygodniki, 7-miesięczniki, 2-kwartalniki, 6 
- o nieregularnej częstotliwości ukazywania się i 
2 roczniki. 

Dzieje prasy w Kolbuszowej podzielić 
można na 5 okresów, których cenzurą są ważne 
wydarzenia polityczne: pierwszy - galicyjski, w 
którym ukazał się jeden tytuł; drugi - okres dwu
dziestolecia międzywojennego, w którym uka
zały się 3 tytuły; trzeci - okres okupacji hitlerow
skiej który zaowocował 5 tytułami. W latach 
1961-1989, w czwartym okresie rozwoju prasy 
wychodziły tylko 2 tytuły. Najbogatszy pod 
względem rodzajów pism i liczb tytułów jest 
ostatni okres, obejmujący lata 1990-1993 roku. 

Bliższa charakterystyka czasopism ukazu
jących się w poszczególnych okresach czasu bę
dzie kontynuowana w dalszych numerach "Zie
mi Kolbuszowskiej". 

dr Zofia SOKÓŁ 
(WSP Rzeszów) 

Pierwszy na 
Kolbuszowszczyźnie 

Nie idzie tylko o basen - śmieje się Eu
geniusz Galek, wójt gminy Cmolas. Chce
my wybudować przy szkole kompleks 
obiektów sportowych z kortami tenisa 
ziemnego, pełnowymiarowym stadionem i 
innymi urządzeniami rekreacyjno-tury
stycznymi. Mamy piękny teren i go zago
spodarujemy. Nawet będziemy na nich za
rabiać. Sporo pieniędzy przyciągniemy z 
zewnątrz... Skąd? Teraz nie może powie-

Poziomkowa szansa 
Stefan Wrzask, przedsiębiorca z Cmolasu, uważa że poziomka jest 

szansą dla Kolbuszowszczyzny. Trzeba tylko przekonać do niej rolników. 

Kiedyś uprawiano jej dużo - zwłaszcza 
w gminie Niwiska. Później zastój. Ostatnio 
zwiększa się areał uprawy. Rolnicy szybko 
opanowali technikę uprawy. Z pomocą przy
chodzi ODR w Boguchwale i Instytut Sa
downictwa z Albigowej. Najbliższe lata 
przyniosą wzrost produkcji, bowiem rolni
cy coraz bardziej przekonują się o opłacal
ności produkcji. "Jest jeszcze dobra koniunk
tura na poziomkę, truskawkę i malinę. Woj
na w Jugosławii sprawiła, że urwały się do
stawy malin z tego państwa do Europy Za
chodniej. Tę koniunkturę powinniśmy wy
korzystać" - mówi Stefan Wrzask. 

Kontakty Kolbuszowej z Ploermel we 
Francji (podkreśla szczególną rolę Joanny 
Zioło) ułatwiły S. Wrzaskowi sprzedaż jego 
mrożonek na Zachód. Sprzedaje już do Fran
cji, Finlandii i Niemiec. W tym roku powi
nien wejść na inne rynki. Zainteresowanie 
owocami miękkimi jest bowiem bardzo 
duże. Na razie koncentruje się na produkcji 
mrożonek. W tym roku może zamrozić już 
600 ton. Trwają ostatnie przygotowania do 

sezonu. Będzie mroził maliny, poziomki, tru
skawki, aronię oraz owoce lasu. Z czasem 
uruchomi przetwarzanie. Docelowo planu
je zatrudnić w sezonie około 60 osób. A kło
poty? Te od samego początku lubią go -
podobnie jak praca. Miał obiecany kredyt z 
Banku Światowego. Ten jednak ze względu 
na słabą kondycję wielu firm tej branży wy
cofał się z obietnic. Musiał więc Wrzask 
wziąć kredyt komercyjny. Zaczęły się trud
ności. Były wicewojewoda, Józef Frączek, 
pomógł wystarać się o oddłużenie w Fun
duszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnic
twa. Miał decyzję. Nie było jednak pienię
dzy. Dopiero niedawno (przy pomocy BGZ) 
został oddłużony. "Człowiek niejednokrot
nie - powiedział S. Wrzask - nie zdaje sobie 
sprawy z tego, ile jest w stanie wytrzymać i 
zrobić, byle chciał". Teraz, zdaje się, myśli 
tylko o tym jak Kolbuszowszczyznę uczy
nić zagłębiem poziomki i innych owoców 
miękkich. "To jest, podkreśla któryś raz, 
szansą dla tego regionu". 

(Z. L.) 

Funkcjonująca część zakłady Stefana Wrzoska 

dzieć. A basen? Pełnowymiarowy, kryty, 
cały rok do dyspozycji. Będzie nie atrakcją, 
tylko czymś niezbędnym, co powinno być 

OboJt sali gimnastycznej SP w Cmolasie zaczynają się wykopy pod przyszły basen 

w każdym środowisku. Dwa, trzy lata naj
dłużej... i powinien zostać oddany do użyt
ku. Szkoła, która dzisiaj wydaje się duża, 
nawet za duża też zostanie zagospodarowa
na. Powoli marzenia nabierają realnych 
kształtów - jej duże korytarze, przestrzeń 
staną się zasadniczymi walorami. 

Mieszkańcy gminy Cmolas pracują na 
swój sukces. Zaangażowanie do prac, do 
świadczeń finansowych jest duże. Proszę 
sobie wyobrazić jakąś rodzinę. W jednym 
roku daje 5 milionów na wodociąg, w dru
gim pięć na gaz, później pięć na telefon... 
w każdej wiosce zrealizowano jakąś nie
zbędną inwestycję. One są Pana najwięk
szym sukcesem? Absolutnie nie! Jeśli mogę 
mówić o swoim sukcesie - to jest nim to, że 
udało mi się porozumieć z mieszkańcami 
wszystkich wiosek. Resztę zrobili Oni, 
wspierani przez swoich reprezentantów w 
radzie gminy. 

(Z. K.) 



9-15 maja 1994r. - "Tydzień u ś m i e c h u " 
Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia poświęcony był zdrowiu jamy 

ustnej. 
Podejmując to wyzwanie szereg organiza

cji, m.in. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, Zarząd Główny PCK oraz 
zakłady i kliniki Akademii Medycznych w całej 
Polsce organizują w dniach 9-15 maja 1994r. 'Ty
dzień Uśmiechu". 

Celem tej akcji jest uświadomienie lu
dziom, ze uśmiech i zdrowe zęby zależą tylko 

od nich samych oraz zachęcanie ich do zacho
wań sprzyjających zdrowiu jamy ustnej. 

Osiągnięcie tego celu polegać ma na infor
mowaniu o tym co sprzyja, a co szkodzi zdro
wiu jamy ustnej, a także na daniu ludziom oka
zji, by sami mogli ocenić jak dbają o zęby i co 
mają zrobić by czuć się lepiej i uśmiechać "od 
ucha do ucha". 

Dotyczy to szczególnie dzieci dla których 
w szkołach będą zorganizowane prelekcje i kon
kursy. 

Akcja "Tydzień uśmiechu" jest jednocze
śnie przyczynkiem do powstania "Koalicji 
uśmiechu" osób, instytucji i organizacji, które 
chcą połączyć wysiłki, aby skuteczniej pomagać 
ludziom troszczyć się o zdrowie jamy ustnej. 

Problem ten jest ciągle aktualny w społe
czeństwie polskim. Próchnica i schorzenia przy
zębia są uważane wręcz za choroby społeczne, 
są naszą plagą. 

Powszechnie wiadomo, że lepiej jest zapo
biegać niż leczyć. Od dawna maksyma ta jest sto
sowana na Zachodzie, gdzie problem próchni
cy został prawie całkowicie wyeliminowany 
dzięki wczesnej profilaktyce. Chorobom zębów 
i przyzębia można bowiem obecnie skutecznie 
zapobiegać poprzez właściwą higienę jamy ust
nej, prawidłowe nawyki żywieniowe, fluoryza-
cję endo- i egzogenną oraz lakowanie bruzd la
kami szrzelmowymi. 

Prawidłowa higiena jamy ustnej polega na 
starannym szczotkowaniu zębów po każdym 
posiłku (minimum 2 razy dziennie) odpowie
dnio dobraną szczoteczką i pastą z dodatkiem 
fluoru, stosując właściwą technikę szczotkowa
nia. Uzupełnieniem klasycznej szczoteczki i pa
sty są może mniej znane, ale nie mniej ważne 
środki takie jak: nici dentystyczne (napepiej z 
dodatkiem fluoru), wykałaczki, szczoteczki jed-
nopęczkowe i międzyzębowe, a także płyny do 
płukania jamy ustnej. 

Również istotną rolę w zapobieganiu cho
robom jamy ustnej pełnią właściwe nawyki 
żywieniowe. 

Należy ograniczyć spożycie cukrów, które 
są przyczyną próchnicy. Po każdym cukierku 
czy czekoladzie zęby powinny być wyszczotko
wane albo przynajmniej przepłukane wodą, nie 
należy także jeść słodyczy między posiłkami 
głównymi. Nie bez znaczenia jest również za
wartość w spożywanych pokarmach optymal
nych ilości białek, tłuszczów, soli mineralnych i 
witamin, które w istotny sposób wpływają na 
odporność zębów na próchnicę. 

Nieodłącznym elementem profilaktyki 
chorób jamy ustnej jest tzw. fluoryzacja, czyli 
wzbogacanie twardych tkanek zęba w fluor, 
który czyni je bardziej odpornymi na próchnicę. 

Może ona być przeprowadzana drogą en
dogenną, czyli przez zażywanie tabletek z flu
orkiem sodu w dawce właściwej dla wieku i za
leżnej od zawartości fluoru w wodzie pitnej oraz 
drogą egzogenną, poprzez bezpośrednie dzia
łanie na zęby preparatami zawierającymi związ
ki fluoru. Fluoryzacja może mieć charakter in
dywidualny lub zbiorowy. 

Badania naukowe dowiodły, że wymienio
ne wyżej Środki zapobiegawcze nie są w stanie 
w istotny sposób zredukować występowania 
próchnicy na powierzchniach żujących zębów 
trzonowych. Dlatego bruzdy na powierzchniach 
tych zębów, gdzie próchnica występuje najczę
ściej zaczęto pokrywać substancjami zwanymi 
lakami szczelinowymi. 

Bliższych informacji na temat profilaktyki 
chorób jamy ustnej można zasięgnąć w każdym 
gabinecie stomatologicznym. Doskonałym pre
tekstem do odwiedzenia stomatologa będzie 
"Tydzień uśmiechu". 

lek. stom. Danuta OLSZOWY 
lek. stom. Robert CZEPIELA 

Na działce... i w ogródku 
Widoczne już oznaki wiosny zapowiadają zbliżające się bogactwo 

lata, pragniemy podzielić się radami w gospodarowaniu w gospodarstwach 
rolnych jak i ogródkach działkowych. Mamy nadzieję, że uwagi i zapyta
nia kierowane do redakcji pozwolą redagować tę część Ziemi w/g Pań
stwa oczekiwań. Liczymy również na doświadczenia, którymi zechcecie 
się podzielić z czytelnikami za pośrednictwem naszej gazety. 
• Działka biodynamiczna 

Działki przydomowe mają za zadanie 
zaopatrzyć naszą rodzinę w podstawowe i 
niezbędne warzywa, owoce, kwiaty i zioła. 
W przyrodzie wszystkie rośliny i zwierzęta 
mają swoje miejsce i są od siebie wzajemnie 
uzależnione i tak też bez naruszania ustaleń 
naturalnych powinien być prowadzony 
ogródek biodynamiczny. 

Na podstawie wielu obserwacji stwier
dzono między innymi, że wzrost plonów, 
ochrona przed chorobami i szkodnikami ro
ślin uzależniona jest od wzajemnego sąsiedz
twa poszczególnych gatunków i tak np: 

ogórek - dobrze rośnie w sąsiedztwie 
grochu, buraków, sałaty. Nie znosi natomiast 
sąsiedztwa pomidorów, 

pomidor - dobrze rośnie w sąsiedztwie 
kapusty, kalarepy, marchwi, pietruszki nato
miast źle obok fasoli, grochu a szczególnie 
ziemniaków, 

marchew - dobre sąsiedztwo to pory, 
pomidory, cebula, szczypiorek, sałata; złe -
kapusta, ziemniaki i buraki. 

Poza właściwym sąsiedztwem roślin 
należy również zwrócić uwagę na terminy 
siewu i prac pielęgnacyjnych w stosunku do 
rytmów kosmicznych. 

W następnych wydaniach postaramy się 
przybliżyć zasady i zalecenia biodynamicz
nej uprawy, a dla osób już mających kontakt 
z uprawą biodynamiczną podajemy kalen
darz biodynamiczny na maj: 
• dni owocowe: 
8V do godz.12, 9V od godz.6,10V do godz.12 

i od godz.22,21V od godz.21,20V do godz.10, 
26V od godz.20,27V,28V do godz.22 
dni korzeniowe: 2V,3V do godz.17, 11V od 
godz.4,12,13V, 20V od godz.11,21, 22V, 23V 
do godz.13, 28V od godz.23, 29V, 30V do 
godz.12. 
• dni liściowe: 
5V od godz.19, 6,7V,16V od godz.7, 17V do 
godz.20,24V od godz.18,25V od godz.8,26V 
do godz.19. 
• dni kwiatowe: 
3V od godz.18, 4V,5V do godz.18, 8V od 

godz.13, 9V do godz.5, 14V od godz.l, 
15V,16V do godz.6,30V od godz.13,31V. 
Początek czasu przesadzania 13V od godz.8 
do25V. 

Dla przypomnienia podajemy również, 
że rośliny dni owocowych to między inny
mi: fasola, groch, soja, kukurydza, pomidor, 
ogórek, dynia, cukinia, zboża jare i ozime 
# rośliny dnia liścia: 
kapusta, sałata, szpinak, pietruszka, zioła, l i 
ściowe rośliny pastewne. 
# rośliny dnia kwiatu 
to wszystkie rośliny kwiatowe 
9 * rośliny dnia korzenia to: 
rzodkiewka, burak, brukiew, seler, marchew, 
ziemniak, cebula. 

Przypominamy również, że rośliny 
przesadzane w odpowiednich dla siebie 
dniach i czasie przesadzania lepiej i szybciej 
przyjmują się i wydają większe plony. 
# Terminy prac 

W miesiącu maju zaleca się wykonanie 
następujących czynności w ogrodach przydo
mowych: 
• siew 
fasola karłowa, cykoria, jarmuż, ogórki, dy
nia, marchew, kapusta czerwona na jesienny 
zbiór, fasola tyczna, kukurydza, kalafior na 
zbiór jesienny (wysiew IIdek,V) 
• sadzenie 
seler naciowy i korzeniowy, kalafior, broku
ły, papryka, por, brukselka, szczypiorek, po
midor, późne odmiany kapusty 
• prace pielęgnacyjne 
usuwać pędy kwiatostanowe rabarbaru, 
przerwać wschodzące rośliny, podlewanie, 
spulchnianie gleby, zwalczanie szkodników, 
chwastów i chorób. 

Drodzy czytelnicy ze względu na obję
tość naszej gazety nie możemy obecnie przed
stawić więcej informacji oraz porad, ale za
pewniamy, że o ile tą częścią gazety będzie
cie zainteresowani, postaramy się zwiększyć 
jej objętość, Czekamy na listy. 

Opracował Jan KARDYŚ 



Jeszcze w tym 
roku pociągi 
będą jeździć 

PORADNIK PRAWNY 

Zatrzymanie prawa jazdy 
Dla bardzo wielu osób, zwłaszcza tych, którzy wykonują zawód kie

rowcy dużą dolegliwością jest utrata prawa jazdy. Warto zatem pamię
tać, kiedy prawo jazdy może zostać nam zatrzymane. 

Zgodnie z art.90 ust.l pkt 1 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzy
ma prawo jazdy za pokwitowaniem w ra
zie: 
- znajdowania się kierującego w stanie nie
trzeźwości lub w stanie po użyciu alkoho
lu, albo podobnie działającego środka (np. 
narkotyku, zabronionego leku); 
- stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w 
stopniu powodującym jego nieczytelność; 
- podejrzenia podrobienia lub przerobienia 
prawa jazdy; 
- gdy upłynął termin ważności prawa jazdy; 

Ponadto art.90 ust.l pkt 2 tej ustawy 
mówi, że policjant nie musi, ale może za
trzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w 
razie uzasadnionego podejrzenia, że kieru
jący popełnił przestępstwo lub wykrocze
nie, za które może być orzeczony zakaz 
prowadzenia pojazdów na przykład za ce
lowe nie zatrzymanie się do kontroli dro
gowej. 

Pokwitowanie zatrzymania prawa ja
zdy z powodu jego zniszczenia uniemożli
wiającego czytelność, podejrzenia podro
bienia lub przerobienia, gdy upłynął termin 
ważności prawa jazdy albo w razie popeł
nienia przestępstwa lub wykroczenia, za 
które może być orzeczony zakaz prowadze
nia pojazdów, uprawnia osobę, której pra
wo jazdy zatrzymano do kierowania poja
zdem w ciągu trzech dni (3 dni). 

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem 
podejrzenia o podrobienie lub przerobienie 
policja przekazuje niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni, według 
właściwości, kolegium do spraw wykro
czeń, prokuratorowi lub kierownikowi re
jonowego urzędu rządowej administracji 
ogólnej (właściwemu kierownikowi wy
działu komunikacji). 

W razie przeprowadzenia chemiczne
go (medycznego) badania krwi na zawar-

Jeżeli np. prawomocnym orzeczeniem 
kolegium została orzeczona kara dodatko
wa zakazu prowadzenia pojazdów mecha
nicznych (kolegium może orzec taki zakaz 
na okres od 6 miesięcy do 3 lat), to odzy
skanie prawa jazdy może nastąpić dopiero 
po wykonaniu tej kary. W przypadku orze
czenia zakazu prowadzenia pojazdów me-

tość alkoholu, prawo jazdy przekazuje się 
wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jad-
nak wynik badania nie zostanie uzyskany 
w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa 
jazdy, to wówczas należy niezwłocznie 
zwrócić je właścicielowi. 

Trzeba wiedzieć, że zatrzymanie pra
wa jazdy przez policjanta w czasie kontro
li drogowej ma charakter doraźny, a wyda
nie pokwitowania o zatrzymaniu jest tylko 
dokumentem potwierdzającym ten fakt, a 
nie postanowieniem o zatrzymaniu prawa 
jazdy. 

Zatrzymanie prawa jazdy przez poli
cjanta określa się mianem zatrzymania f i 
zycznego, poprzedzającego zazwyczaj za
trzymanie prawne. Postanowienie o zatrzy
maniu prawa jazdy, powiadamiając o tym 
właściwego kierownika wydziału komuni
kacji, wydają: 
w przypadku przestępstwa drogowego -
prokurator w toku postępowania przygo
towawczego, a sąd - po przekazaniu spra
wy do sądu; 
w razie wykroczenia - przewodniczący ko
legium do spraw wykroczeń. 

Na postanowienie takie przysługuje 
kierowcy zażalenie. 

Kierownik wydziału komunikacji wy
daje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, do 
czasu wykazania się przez kierowcę posia
daniem niezbędnych kwalifikacji (pozy
tywny wynik egzaminu teoretycznego ze 
znajomości zasad i przepisów ruchu dro
gowego oraz praktycznych umiejętności 
kierowania pojazdem) lub wymaganego 
stanu zdrowia, albo zgłoszenia się w celu 
wymiany prawa jazdy. 

Pamiętajmy o tym, że postanowienie 
czy decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy są 
równoznaczne z utratą uprawnień do kie
rowania (do momentu odzyskania prawa 
jazdy). 

chanicznych na okres powyżej roku, kie
rowca ubiegając się o zwrot prawa jazdy 
musi zdawać ponowny egzamin teoretycz
ny z przepisów i zasad ruchu drogowego 
oraz praktyczny z umiejętności kierowania 
pojazdem (art.88 ust.l pkt 2 lit.b). 

<P.P> 

Kwietniowe spotkanie - z inicja
tywy wojewody rzeszowskiego - w 
sprawie obrony linii kolejowej Rze
szów - Kolbuszowa - Sandomierz 
doprowadziło jedynie do deklaracji 
Południowej Dyrekcji PKP, że w tym 
roku linia będzie jeszcze funkcjono
wać. 

Jak powiedział przewodniczący Spo
łecznego Komitetu Obrony Kolei, Andrzej Ja
godziński, dyrekcja PKP nie przedstawia 
żadnych propozycji, które linię uczyniłyby 
rentowną, Propopzycje SKOK, aby pociągi 
kursowały w godzinach gwarantujących 
większą ilość pasażerów nie zostały w pełni 
przez PKP uwzględnione. Wydaje się, że ko
lejowym decydentom zależy, aby kolej Rze
szów - Sandomierz zlikwidować. 

Samorządy, przez teren których wiedzie 
kolej zwolniły ją już z podatków. Burmistrz 
Kolbuszowej zadeklarował także 100 min. zł 
i pracowników do prac remontowych przy 
torze. Przedstawił również wyliczenie poka
zujące ile towaru zakłady kolbuszowskie 
przewiozą pociągami - jeśli cena tych prze
wozów będzie konkurencyjna. 

Społeczny Komitet Obrony Kolei, w 
skład którego wchodzą przedstwaiciele za
interesowanych samorządów województw 
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, kolejowych 
związków zawodowych i społeczeństwa po
stanowił nie rozwiązywać się. 

(ap.) 

© O © 
Koleżanki stoją pod kinem. 

- Nie wpuszczą nas, to film dozwolony od 18 
lat. 

Na to druga: 
-1 tak nie mogę iść, bo nie mam z kim dziec
ka zostawić. 

®@© 
Dzisiaj byłem w kinie i gdy zerwała się 

taśma podczas projekcji filmu to na kilkana
ście minut zapanowały egipskie ciemności. 

- Pewnie wybuchła panika? 
- Oczywiście! Gdy nagle zapalono świa

tło. 
©@© 

Marynarz spotyka w portowej dzielni
cy panienkę. 
- Mówi pani po francusku? 
- Trochę... 
- To znaczy ile? 
- Sto franków. 

Odzyskanie prawa jazdy 
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyn, z 

jakich zostało zatrzymane (art. 90 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogo
wym). 



Poseł zaprasza 

Poseł na Sejm RP, prezes Zarzqdu Okręgu Zwigzku 
Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, Stanisław Ru
sznica otwiera 16 maja 1994r. Filię Biura Poselskiego w 
Kolbuszowej ul.Mickiewicza 1 (siedziba Zarządu Od
działu ZNP). W każdy drugi poniedzia łek miesiqca od 
godz. 17-tej poseł oczekuje w y b o r c ó w , którzy pragng 
przekazać wnioski, skargi lub oczekujg pomocy. W 
każdy dzień roboczy można sprawy sygnal izować pi
semnie w godz. 9-13 w biurze Zarzgdu O d d z i a ł u ZNP 
w Kolbuszowej, co pozwoli na szybsze ich zgłoszenie 
posłowi a tym samym ewentualne szybsze za ła tw ie 
nie. W sprawach pilnych m o ż n a k o n t a k t o w a ć się te
lefonicznie w Kolbuszowej pok. nr 271-798 (biuro ZO 
ZNP) i 271-392 (Jan Mierzwa) lub bezpośrednio z Biu
rem Poselskim: 35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 16 tel. 
346-751 334-93 

Podaje ZNP - Oddział Kolbuszowa 

KSIĘGARNIA "PEGAZ 
ff 

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

"Orex" 
w Kolbuszowej ul.Handlowa 3 tel. 271-474, tel. fax 272-636 

zaprasza do swojej hurtowni 
art. spożywczych i przemysłowych. 

Oferujemy duży wybór towarów 
w większości po cenach fabrycznych: 

Winiary - zupy, maga, sosy, przyprawy i inne 
M a d o l - W i e r z c h o s ł a w i c e - galaretki, kisiele, budynie, zupy. 
J a s i o ł k a - wafelki, pierniki, draże i inne 
BZPOW Białystok - soki, bobofruty, napoje, dżemy i wiele 

innych 
Rolpol - przyprawy korzenne, pieprz. 
Binaco - podpaski, pieluchy, chusteczki 
Kasztelanka-Biecz - pierniki, herbatniki i wiele asortymen

tów wyrobów cukierniczych. 
Ponadto cukier mąki, kasze, ryż - około 600 asortymentów 
towarów. Posiadamy również duży wybór papierosów, po 

najniższych cenach. 
Istnieje możliwość negocjacji cen i terminu płatności. 

Przy zakupie większych ilości bezpłatny transport. 
Szczególnie zpraszamy hurtownie, 

sklepy i wszelkie placówki handlowe 
Hurtownia czynna od 7-19 

ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, tel. 271-823, 271-139 
Oferujemy najnowsze pozycje: 

- literatury pięknej i obcej 
• literatury popularno-naukowej 
- encyklopedie, słowniki, leksykony 
- kompedia wiedzy 
• albumy, reprinty 
- literaturę francuskq w języku oryginalnym 
- materiały źródłowe do historii miasta i regionu 
- najpiękniejsze baśnie i bajki dla dzieci 
- sprzedaż wyżej wymienionych pozycji 
- możliwość zamówienia konkretnej pozycji 
- rozpowszechnianie serii "Varia Kolbuszowskie' wydawa

nej przez Bibliotekę 
Oferujemy szybką, fachową pomoc w doborze lektur oraz po
moc w wykorzystywaniu źródeł informacji. 

pRAqi\tESZ ZACHOWAĆ w PAMIĘCI' mjszczĘŚłiwszE 

chwile swojeąo życiA i Twoich bliskich 

Wstąp: "Foto-Bis", 
profesjonalne usłLgi Foto-Video 

Zaspokoi tw„ potrzeby w zakresie: 
O wideofilmowanie (PAL, NTSC) i reportażu foto 

wszelkich imprez rodzinnych 
O wywoływanie filmów amatorskich i odbitki w 

ciągu 45 minut 
W s p r z e d a ż y : duży zakres filmów barwnych, 

albumów, baterii i kaset video 

Decyzja należy do Ciebie 
Foto- Bis, Dom Handlowy "Orzech" 

Kolbuszowa, ul.11 listopada 
Zapraszamy w godz.9.00-18.00 

Konfederacja Polski Niepodległej Rejon Kolbuszowa 
informuje: 

Filia Biura Poselskiego KPN Posła Andrzeja Kaźmierczaka oraz Biuro Wyborcze mieści się w siedzibie: 
KPN w Kolbuszowej przy ul.Obrońców Pokoju 20 

Biuro czynne w każdy poniedziałek: od godz. 16-19, wtorek: 10-12, czwartek: 18-20 

Zebrania członków i sympatyków KPN odbywają się w czwartki w godz. 18-20 
Strony zainteresowane sprawami naszego Rejonu mogq wnosić wszelkie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia ustnie 

lub na piśmie do naszego Biura - badź na skrytkę pocztową Nr 51 w Urzędzie Pocztowym w Kolbuszowej. 

W zbliżajgcych się wyborach samorzqdowych wszystkich którzy chcieliby nam pomóc, zapewniamy, że każda pomoc 
będzie dla nas bardzo cenna. 

Pomoc ta może się przejawiać w: 
1. Pozyskiwać w swoim środowisku dalszych sympatyków KPN - pozyskiwać do pomocy w kampanii wyborczej osoby 

znajome. 
2. Pomagać w rozprowadzaniu prasy KPN, wydawnictw i innych materiałów propagandowych. 
3. Pomagać w pracy biura wyborczego 
4. W okolicy swego miejsca zamieszkania znaleźć osoby uczciwe, odpowiedzialne, godne zaufania, które zasługujg na 

poparcie KPN jako kandydaci na radnych. 
5. Odpłatnie pracować w dniu wyborów w obwodowej komisji wyborczej. 
6. Wesprzeć datkiem finansowym fundusz wyborczy KPN 

Podaje KPN - Oddział Kolbuszowa 



Telefony C o to j e s t ? 
8 Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Policja 997 
Straż pożarna 998 
Kolbuszowa: 
Pogotowie energetyczne 271-072 
Pogotowie gazowe. 271-092 (7.00-15.00) 

271-262(15.00-7.00) 
Pogotowie wod.kanał 271-922 
Pogotowie weterynaryjne 271-112 
S Informacja 
PKS: 271-212 
(Rzeszów: 3-22-46) 
PKP: 271-428 
(Rzeszów: 3-38-33) 
9 Telefon Zaufania - Rzeszów 

341-24 
(codziennie od 19.00 do 7.00; w niedziele całą 
dobę) 
8 Młodzieżowy telefon zaufania: 

331-63 
(pon., wt., czw., pt. od 17.00 do 19.00) 
8 Centrale telefoniczne: 
Cmolas: 272-595 
Sokołów: 272-677 
Niwiska: 272-399 
Raniżów: 272-663 
Biuro numerów: 913 
(informacja o numerach, adresach abonentów 
oraz o kierunkach międzymiastowych i mię
dzynarodowych) 

Czy znasz swoją ziemię? 

W każdym numerze zamieszczać będziemy fotografię obiektu z terenu KOLBUSZOW-
SZCZYZNY. Wśród osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź rozlosujemy cenną nagrodę 
książkową. Zastanów się. Czy znasz swoją ziemię? 

(red.) 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE: 
& projektowanie •=> DTP ^ d r u k 

akcydensy, druki firmowe i reklamowe, listowni ki , katalogi, 
foldery, plakaty, kalendarze, książki, skrypty, broszury, czasopisma, 
gazety, wizytówki, naklejki, etykiety, projekty znaków graficznych, 
wzory na opakowania przemysłowe, klisze pod offset, klisze do 
nadruków na opakowaniach, zaproszenia, klepsydry i in. 

Z i E t l i A 
K O Ł B U S Z O W S K Ą 

Czasopismo dla wszystkich. Redaguje 
kolegium. Redaktor naczelny - Zbi
gniew Lenart, korekta: Agata Kamiń
ska. Adres redakcji: ul. Jana Pawła II8, 
36-100 Kolbuszowa, tel. 271-530, fax 
272-929. Skład i łamanie: "ABAKUS" 
s.c, Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 28, 
Wojska Polskiego 21a, tel. 271-203, tel./ 
fax 272-935. Druk: Zakład Poligraficz
ny, Mielec, ul. Gajowa 15.Wydawca AA 
"VERBUM" w Kolbuszowej. Konto 
BDK Lublin O/Kolbuszowa nr 336819¬
96986-136. Materiałów nie zamówio
nych redakcja nie zwraca; zastrzega 
sobie prawo skracania nadesłanych 
materiałów, zmiany tytułów i popra
wek stylistycznych. Redakcja nie odpo
wiada za treść zamieszczonych ogło
szeń i reklam. "Ziemia Kołbuszowską" 
jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Pra
sy Lokalnej. INDEKS: 32616 X 

D n i K o l b u s z o w e j 
Od 27 kwietnia trwają Dni Kolbuszowej. Warto jeszcze skorzystać z 

ciekawej w tym roku oferty programowej: 
10 maj, godz. 10 Eliminacje Środowiskowe 
Konkursu "Poeci i Pisarze Dzieciom - J. CH. 
Andersen" - Dom Kultury 

5 maj, godz. 10 i 12 Spektakl teatru lalki i ak
tora "Czary pana Ttwardowskiego" - Dom 
Kultury 
6 maj, godz. 9 Koncert Państwowej Filharmo
nii z Rzeszowa dla szkół średnich - Dom Kul
tury 
godz. 15 Mecz Orlików: Kolbuszowianka -
Stal Mielec - Stadion 
7 maj, godz. 11 Kolbuszowski Jarmark: m.in. 
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Sal-
tans" WSP Rzeszów - Skansen/w razie nie
pogody sala gimnastyczna Szkoły Podstawo
wej nr 1. 
8 maj, godz. 10 Koncert Orkiestry Dętej 
Domu Kultury i Kapeli Ludowej - Rynek 
godz. 11 Mecz: Kolbuszowianka II - Wólka 
Podleśna - Stadion Kolb. Dolna 
godz. 17 Mecz: Kolbuszowianka - Krasnovia 
- Stadion 
9 maj, godz. 16 Prelekcja mgr H. Dudzińskiej 
- 'Tadeusz Kościuszko - Naczelnik Powsta
nia 1794r" - Biblioteka 

11 maj, godz. 17 Prelekcja dr W. Witka - "Li
teratura Maryjna w Polsce" - Biblioteka 
12 maj, godz. 10 Przegląd dorobku kultural
nego szkół podstawowych "O Krzywe Ucho 
Misia Uszatka" - Dom Kultury 
13 maj, godz. 10 i 12 Historia form książki i 
jej artystycznej oprawy na przestrzeni pięciu 
tysięcy lat, połączona z pokazem własnych 
prac - R.Ziemba - Biblioteka 
godz. 17 Koncert uczniów i absolwentów 
Społecznego Ogniska Muzycznego -
ul.Obrońców Pokoju 20 
14 maj, godz. 10 Wojewódzki Sejmik Wydaw
ców i Redaktorów Prasy Lokalnej. W progra
mie m.in. konferencja prasowa Wojewody 
Rzeszowskiego - Dom Kultury 
godz. 11 Mecz: Juniorzy Starsi Kolbuszowian
ka - Start Wola Mielecka - Stadion 
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Jestem Polakiem! 
Od ki lku dobrych lat, miesiąc, dwa 

miesiące przebywam we Francji i od tego 
czasu jestem oburzona tym, że wielu moich 
rodaków wstyd,zi się swego pochodzenia. 

W prywatnych rozmowach słyszę, że 
unika się na różne sposoby przyznawania do 
polskości. A przecież to właśnie Polska ru
szyła z posad komunizm (...) Świat zacho
dni - kraje bogate - prawie od pół wieku szy
kowały się do wojny z komunizmem za swo
je miliardy dolarów, funtów, franków... Dzię
ki Polsce mogą przeznaczyć te pieniądze na 
inne cele, a ich narody od czterech lat żyją 
w większym bezpieczeństwie. 

Niewiele jest warta polska dyplomacja 
jeżeli dług komunistycznej Polski wisi wciąż 
nad inną, nową demokratyczną Polską. Pan 
Lech Wałęsa popełnił błąd w swoim prze
mówieniu, które wygłosił w Waszyngtonie 
- mówiąc "Nie przyjechałem prosić o jał
mużnę, lecz o to by biznes zachodni inwe
stował w Polsce". Powinien, moim zdaniem, 
domagać się natychmiastowego skreślenia 
długu komunistycznej Polski, powinien do
magać się nie pożyczek, lecz pieniędzy na 
odbudowę niszczonego systematycznie 
przez 50 lat kraju. 

Wiara w Boga i polski patriotyzm po
zwoliły przetrwać ten pół wieku trwający 
czas. Winniśmy być dumni, że jesteśmy Po
lakami. To żaden argument, że są we Fran
cji Polacy, którzy kradną i śpią w paryskim 
metrze. Nie ma na świecie narodu wolnego 
od plagi zła i występku. 

Francuskie więzienia są pełne francu
skich przestępców. Garstka zdegenerowa-
nych Polaków nie może być świadectwem 

wydawanym w imieniu całej polskiej emi
gracji w Paryżu i w innych miastach czy też 
w jakimkolwiek kraju. 

Powinniśmy być dumni że, jesteśmy z 
Polski! 

Obserwator 

Wiosenna refleksja 
Dni stają się coraz dłuższe, coraz więcej 

słońca. Któregoś dnia wracając ze szkoły po
czułeś, że zimowa kurtka jest zbyt ciepła i roz
piąłeś ją, zdjąłeś z głowy ciepłą czapkę... . I 
tak oto bezwiednie przywitałeś się z wiosną. 

Po zimowym spoczynku słońce przywra
ca całej przyrodzie chęć i siły do życia. Wio
sna przychodzi również do nas. Odczuwając 
zmęczenie po zimowych wiatrach, chłodach 
chcesz jak najwięcej przebywać na powietrzu, 
w którym czuć jej łagodny powiew. 

Po kilku tygodniach ciepła zima minęła 
odchodząc z przyrody i z naszych serc. Wio
sna to okres, w którym najsilniej odczuwamy 
potrzebę przebywania z kimś. Uświadamia
my sobie, że nie jesteśmy sami. I wówczas ro
dzi się uczucie, które nazywamy miłością. Pod 
jej wpływem stajemy się inni dla rodziny i ca
łego otoczenia. Miłość objawia się przede 
wszystkim w naszym stosunku do drugiego 
człowieka, w tym co dla niego robimy i robić 
chcemy. 

W książce Ericha Fromma opisane są 
cztery elementy, które składają się na miłość. 
Należą do nich: troska o osobę kochaną, od
powiedzialność za drugiego człowieka, posza
nowanie, a nade wszystko poznanie siebie i 
innych. Opisana miłość według Fromma jest 
trudna, aby mogła starczyć na całe życie. Musi 

Widok Kolbuszowej z lotu ptaka 

być zatem pielęgnowana każdego dnia, cały 
czas przez partnerów. 

J. PROCAK 

Podpatrzono, 
usłyszano... 

W Kolbuszowej Dolnej obok ujęcia 
wody, przy ulicy Tarnobrzeskiej po każdym 
deszczu pojawia się ogromna kałuża. Prze
chodniów ostrzegamy! Strefa zagrożenia, na
leży przyśpieszyć tempo przechodzenia. W 
innym wypadku przejeżdżający samochód 
może nam sprawić zimny i niezbyt przyjem
ny prysznic. 

• •• 

Uwaga przechodnie na ulicy Słonecznej 
- powierzchnia drogi pełna różnorakich dziur 
- niebezpieczeństwo dla naszych nóg! 

W Kolbuszowej ciekawie rozmieszczo
ne są znaki drogowe - bądź to na środku cho
dnika bądź też słupek stoi z boku a znak znaj
duje się dokładnie nad naszymi głowami. 
Osoby wysokie mogą chwilę nieuwagi przy
płacić rozbitą głową. 

• •• 

Interesujące bywają niekiedy porządki 
na cmentarzu. Np. przychodzi dziadek: 
sprząta i grabi, wynosi śmieci do odległego 
kosza. Po chwili przychodzi jego sąsiadka (je
śli tak można nazwać kogoś zajmującego się 
sąsiednią mogiłą). Zbiera śmieci w wielką 
kupę, po czym rozgląda się i . . . buch na oczy
szczony przez dziadka grób. 1 co dalej? Czyż 
znajomi nie pochwalą owej pani, że dba o 
swych drogich nieobecnych...? 

TM AD 


