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ŚWIĘTO UL. KRAKOWSKIEJ W KOLBUSZOWEJ
W  sobotę, 23 lipca br., swoje święto miała ul. Krakowska w  Kolbuszowej i  ulice do niej przyległe. Świętowa-

nie rozpoczęto uroczystym przemarszem od kapliczki św. Jana Nepomucena w  kierunku placu imprezowego, nie-
odpłatnie udostępnionego przez Panią Beatę Kitrys i  Pana Kazimierza Biesiadeckiego.

Przemarsz z udziałem mieszkańców
poprowadził Niluś - kolbuszowski kroko-
dyl, który kilka dni wcześniej został uzna-
ny za najsympatyczniejszą maskotę w Pol-
sce oraz kapela Widelanie. Na granicy pa-
rafii Wszystkich Świętych i Świętego Bra-
ta Alberta ks. Proboszcz Lucjan Szumierz
oraz ks. Tomasz Mytych dokonali poświę-
cenia nowo wyremontowanej ulicy.

Przecięcia symbolicznej wstęgi doko-
nały dzieci wraz z Posłem na Sejm RP
Zbigniewem Chmielowcem, Burmistrzem
Kolbuszowej Janem Zubą, Wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej Józefem Fry-
cem, Przewodniczącym Zarządu Osiedla
Nr 2 Krzysztofem Wójcickim, Przewodni-
czącym Zarządu Osiedla Nr 1 Grzego-
rzem Romaniukiem oraz oczywiście kro-
kodylem Nilusiem.

Po części oficjalnej na scenie zagrali
Widelanie, odbył się pokaz mody w wyko-
naniu kolbuszowskiej młodzieży, a trady-
cje pszczelarskie przypomniał najstarszy
pszczelarz okolic Kolbuszowej dr Euge-
niusz Czepiel. Święto było okazją do przy-
pomnienia historii ulicy Krakowskiej , wy-
wodzących się z niej rodów, a także pozna-
nia ciekawych pasji swoich sąsiadów.

Dla najmłodszych przygotowano dmu-
chane zjeżdżalnie, trampoliny, dodatkową
atrakcją był pokaz możliwości bojowego
wozu Straży Pożarnej w wykonaniu straża-
ków PSP w Kolbuszowej . Następnie dzie-
ci wzięły udział w biegu ulicznym.

Imprezie towarzyszyła wystawa foto-
grafii „Krakowska w obiektywie” oraz
prac malarskich konkursu „EkoKolbuszo-
wa”. Ponadto recytowano wiersze i śpie-
wano piosenki związane z ul. Krakowską
w konkursie „Jednego wiersza”.

Podczas sąsiedzkiego pikniku można
było spróbować bigosu oraz wypieków
Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej
Górnej , a do późnych godzin wieczornych
wszyscy bawili się przy rytmach zespołu
Golden Time.

Inicjatorami i organizatorami święta
byli mieszkańcy ul. Krakowskiej , z prze-
wodniczącym Społecznego Komitetu ob-
chodów, radnym Rady Miejskiej Janem
Sitko.

Wszystkie koszty związane z organi-
zacją imprezy ponieśli mieszkańcy ul. Kra-
kowskiej i sąsiednich ulic. Jest to pierw-
sza inicjatywa tego rodzaju obchodów
w naszym mieście.

Uroczysty przemarsz wyremontowaną ulicą

Pokaz strażaków zainteresował nie tylko dzieci

Przecięcia wstęgi dokonały dzieci wraz z  Posłem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem,
Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Frycem,
Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 1 Grzegorzem Romaniukiem, Przewodniczącym Zarządu
Osiedla Nr 2 Krzysztofem Wójcickim, oraz oczywiście krokodylem Nilusiem.
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Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się rozwijać, tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać wszystko, co
własnym wysiłkiem zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, niezaprzeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń.

LECH KACZYŃSKI

PAMIĘCI PREZYDENTA RP PROF.  LECHA KACZYŃSKIEGO
I  MARII KACZYŃSKIEJ

24 lipca br., w  Miejskim Domu Kultury w  Kolbuszowej, miało miejsce spotkanie poświęcone pamięci drogi
życiowej i  dziedzictwa ideowego śp. Prezydenta PR prof.   Lecha Kaczyńskiego i  jego małżonki Marii, które po-
przedzone było mszą św. w  Kościele pw. Wszystkich Świętych w  intencji Pary Prezydenckiej i  ofiar katastrofy
smoleńskiej. Spotkanie, zorganizowane przez radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewę Draus, zgroma-
dziło licznych mieszkańców Kolbuszowej oraz parlamentarzystów naszego regionu. Udział w  nim wzięli: Wice-
marszałek Sejmu Marek Kuchciński, senator Zdzisław Pupa i  Mieczysław Maziarz (senator VI kadencji) oraz po-
słowie: Stanisław Ożóg, Zbigniew Chmielowiec, Andrzej Szlachta i  Antoni Błądek.

Wśród uczestników znaleźli się także
samorządowcy, w tym Bogdan Romaniuk
i Czesław Łączak - Radni Sejmiku Woje-
wódzkiego, Jan Zuba - burmistrz Kolbu-
szowej , Marek Gil - z-ca burmistrza, Ste-
fan Orzech - Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Kolbuszowskiego. Swoją obecno-
ścią zaszczycili spotkanie ks. Lucjan Szu-
mierz - Proboszcz parafii pw. Wszystkich
Świętych w Kolbuszowej , Franciszek Ba-
tory - brat bohatera Ziemi Kolbuszow-
skiej .

Pani Ewa Draus przedstawiła osobiste
doświadczenia ze współpracy z Prezyden-
tem Lechem Kaczyńskim jako wojewoda
podkarpacki w latach 2005-2007. „ Prezy-
dent angażował się w sprawy naszego re-
gionu, patronował najważniejszym podkar-
packim inicjatywom i swoim autorytetem
wspierał najważniejsze dla nas inwesty-
cje. Nasze województwo było miejscem re-
alizacji polityki wschodniej, z której Prezy-
dent jest znany na całym świecie. Budowa-
nie dobrych relacji z naszymi sąsiadami
służyło wzmacnianiu pozycji Polski na are-
nie międzynarodowej, a jednocześnie toro-
wało drogę do licznych relacji na pozio-
mie regionalnym, gminnym i powiatowym.
Pan Prezydent jest też twórcą polityki hi-
storycznej, która zmierzała do umacnia-
nia naszej narodowej tożsamości. Przypo-
minał ważne wydarzenia historyczne,
czcił pamięć bohaterów walczących o wol-
ność i niepodległość kraju, a także tych,
którzy przyczynili się do budowy państwa

polskiego. 10 kwietnia poleciał z liczną de-
legacją polityków, dowódców wojskowych
do Smoleńska aby uczcić pamięć zamordo-
wanych polskich żołnierzy. Wraz z nim zgi-
nęli nasi parlamentarzyści: Grażyna Gę-
sicka, Stanisław Zając, Leszek Deptuła,
a także pochodzący z naszego powiatu
gen. broni Bronisław Kwiatkowski. Wyja-
śnienie tej katastrofy jest naszym zada-
niem, ale pamiętamy o dziedzictwie jakie
Prezydent nam pozostawił i ideach jakie
przyświecały jego drodze życiowej. A była
to budowa silnej i solidarnej Polski. Dziś
stanowi to nasze wyzwanie i dla tych war-
tości angażujemy się w życie publiczne.” -
powiedziała Ewa Draus.

Z kolei Wicemarszałek Sejmu Marek
Kuchciński nawiązał w swoim wystąpie-
niu do idei Prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go budowy silne-
go i solidarnego
państwa: „ Silne
państwo jest ro-
zumiane jako
skuteczne i przy-
jazne instytucje
państwowe i sa-
morządowe, do
których obywate-
le mają pełne za-
ufanie. Jednocze-
śnie silne samo-
rządy, które trze-
ba wyposażyć

w kompetencje i środki finansowe, aby
skutecznie dbały o interesy mieszkańców.
Solidarne państwo to solidarność pomię-
dzy bogatymi i biednymi państwami, re-
gionami oraz budowanie więzi społecz-
nych pomiędzy ludźmi. W tym celu ważna
jest odpowiednia polityka podatkowa
i społeczna państwa, która pozwala na
rozwój przedsiębiorczości, tworzenie
miejsc pracy, wspieranie rodzin w wypeł-
nianiu ich roli wychowania dzieci, opieki
nad chorymi, niepełnosprawnymi, osoba-
mi starszymi, a także pomagania najbied-
niejszym. Dziś wyzwaniem jest zapewnie-
nie mieszkań i pracy dla ludzi młodych,
gdyż brak perspektyw życiowych zmusza
ich do wyjazdu poza granice naszego kra-
ju. Ważnym zagadnieniem jest tez solidar-
ność międzynarodowa w ramach Unii Eu-
ropejskiej oraz z innymi państwami. Pre-
zydent bardzo angażował się w budowa-
nie solidarności UE z państwami środko-
wej i wschodniej Europy. W ten sposób
przyczynił się do ożywienia relacji euro-
pejskich, a jednocześnie wzmacniał pozy-
cję Polski na arenie międzynarodowej.”

Spotkanie zakończyły liczne pytania
mieszkańców, które dotyczyły zarówno
życia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i jego małżonki, ich tragicznej śmierci,
ale też realizacji prezentowanych idei
w dzisiejszej polityce.

AB
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OFICEROWIE Z PODKARPACIA
W dniu 2 lipca 2011 r. grupa funkcjonariuszy służby więziennej, m.in. z jednostek penitencjarnych podle-

głych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, otrzymała od Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego nominację na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

Uroczystość odbyła się w Centralnym
Ośrodku szkolenia Służby Więziennej
w Kaliszu i wzięło w niej udział około
200 funkcjonariuszy z całego kraju, któ-
rzy w czasie nauki w szkole oficerskiej
uzyskali najwyższe średnie ocen z wszyst-
kich zaliczeń i egzaminów. Najlepsi z na-
szego regionu to kilkunastu funkcjonariu-
szy, pełniących służbę w różnych pio-
nach: penitencjarnym, ewidencyjnym,
kwatermistrzowskim czy ochronnym,
a wywodzą się z jednostek penitencjar-
nych takich jak: AŚ Sanok, AŚ Nisko, ZK
Jasło, ZK Łupków, ZK Medyka, ZK Rze-
szów oraz ZK Dębica.

Należy podkreślić że Służba Więzien-

na jest jedną z jedynie trzech służb, obok
Wojska i Policj i, gdzie pierwszy stopień
oficerski jest nadawany przez Prezydenta.

Niestety Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski nie mógł osobiście wziąć udzia-
łu w uroczystości. Gościem honorowym
był Minister Sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski, któremu podlega SW.
W swoim przemówieniu wielokrotnie pod-
kreślał, jak ważną rolę pełni Służba Wię-
zienna w strukturze wymiaru sprawiedli-
wości oraz chwalił za ostatnie sukcesy
służby. Na promocję przybyli również
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,
Ministerstwa Sprawiedliwości, CZSW

w Warszawie, Parlamentarzyści, Samo-
rządowcy, przedstawiciele Kościoła oraz
szefowie pozostałych służb munduro-
wych.

„Bycie Oficerem to zaszczyt ale i za-
razem odpowiedzialność oraz prezento-
wanie właściwych postaw moralnych
i etycznych. Jest to najważniejszy mo-
ment w karierze funkcjonariusza i pamię-
ta się go przez całe życie.” - mówił
ppor. Mariusz Konefał – wychowawca
ZK Dębica, tegoroczny absolwent szkoły
oficerskiej , mieszkaniec Kolbuszowej .

ZWYCIĘSTWO STRAŻAKÓW Z KOLBUSZOWEJ GÓRNEJ
19 czerwca, na stadionie w Kolbuszowej, odbyły się Gminne Zawody Jednostek OSP o Puchar Burmistrza

Kolbuszowej. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach – strażackim torze przeszkód i ćwiczeniach
bojowych. Na starcie stanęło 12 drużyn męskich i jedna żeńska.

Zawody rozpoczęły się sztafetą
ochotniczek z Kolbuszowej Górnej . Po-
tem na bieżnię wyszły zespoły męskie.
Zawodowi strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej oceniali zawodników, którzy
zmierzyli się z biegiem na 350 m z prze-
szkodami i zadaniami bojowymi z uży-
ciem węży strażackich. Sędziowie brali
pod uwagę czas i technikę wykonywa-
nych zadań takich jak: dobiegnięcie do
miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie li-
nii gaśniczych, uruchomienie motopompy
czy przewrócenie pachołków prądem wo-
dy.

Po raz kolejny bezkonkurencyjni
okazali się Strażacy z OSP Kolbuszowa
Górna. Poza pucharem Burmistrza Kol-
buszowej za zajęcie pierwszego miejsca
otrzymali również tzw. „puchar przechod-
ni”. Okazałe trofeum przechodzi w posiadanie drużyny wygrywają-
cej zawody 3 lata z rzędu. Drugie miejsce przypadło Weryni, a trze-
cie wywalczył zespół z Kupna. Następne miejsca zajęły drużyny:
OSP Domatków, OSP Przedbórz, OSP Bukowiec, OSP Widełka,
OSP Huta Przedborska, OSP Zarębki, OSP Poręby Kupieńskie, OSP
Nowa Wieś, OSP Kolbuszowa Dolna.

Za zajęcie II i III miejsca strażacy również otrzymali puchary.
Zwycięzcom pierwszych 6 miejsc przyznano nagrody pieniężne na
zakup umundurowania lub wyposażenia. Za odwagę i dzielne zma-
gania na płycie stadionu puchar i nagrodę pieniężną wręczono także
drużynie żeńskiej .

Poza mieszkańcami kibicować strażakom przybyli: poseł Zbi-
gniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Starosta Kol-
buszowski Józef Kardyś, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef
Fryc i Krzysztof Wilk, Zastępca Burmistrza Marek Gil, Komendant
Gminny Związku OSP RP w Kolbuszowej Tadeusz Serafin.

S.J.
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KOLBUSZOWSKI „NILUŚ”
NAJPOPULARNIEJSZĄ MASKOTKĄ W POLSCE

Krokodyl Niluś zwyciężył w  V Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek, który odbył się w  dniach 15-17 lipca br.
w  miejscowości Rowy koło Ustki. Rywalizacja nie była łatwa, o  zaszczytny tytuł walczyło 37 maskotki z  całej
Polski, w  tym z  Poznania, Warszawy, Gdańska czy Słupska.

Podczas imprezy nasz Niluś zaprezen-
tował się na ulicach Słupska, Ustki oraz
Rowów, przejeżdżając w odkrytym lon-
dyńskim czerwonym autobusie.

Maskotki odwiedziły także oddział
dziecięcyWojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Słupsku, gdzie zaniosły ra-
dość i uśmiech małym pacjentom, a przy
okazji umiliły im wakacje spędzane w sz-
pitalu.

1 6 lipca po południu, w parku przy
muszli koncertowej na ul. Słonecznej
w Rowach, ruszyło miasteczko namioto-
we naszych maskotkowych gości. Była to
również okazja zapoznania się z ofertami
miast, gmin oraz stowarzyszeń, w tym
Kolbuszowej .

Następnie wielka parada maskotek
przeszła głównymi ulicami miasta na sce-
nę, gdzie odbyła się prezentacja oraz kon-
kursy i plebiscyt na najpopularniejszą ma-
skotkę. Rozstrzygnięcie konkursu oraz
wręczenie dyplomów i gratulacj i nastąpiło
w dniu następnym, w którym Nagrodę Pu-
bliczności w plebiscycie na Maskotkę
„Naj…” przyznano kolbuszowskiemu Ni-
lusiowi.

V Ogólnopolski
Zjazd Maskotek
w Rowach zgroma-
dził kilka tysięcy lu-
dzi z kraju i zagrani-
cy, na scenie koncer-
towej nie zabrakło
występów znanych
artystów oraz dobrej
zabawy dla wszyst-
kich.

Organizatorem
Ogólnopolskiego
Zjazdu Maskotek była
Gmina Ustka.

PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA ZAPRASZA NA TRZECIĄ
EDYCJĘ FESTIWALU DUCHA, PIEŚNI I CHLEBA
EUROPEJSKICH OJCZYZN - ALBERTYNKI 2011.

W dniu 14 sierpnia, od godziny 12.00, kościół i plac parafialny będzie miejscem spotkania nie tylko
duchowego. Zgodnie z przesłaniem Św. Brata Alberta nastąpi tym razem integracja ludzi i artystów z różnych
stron Europy.

Występy artystyczne, konkursy chle-
bowe są pretekstem do wielu akcji charyta-
tywnych jakie będą organizowane przez
społeczność parafii, w szczególności AK-
CJI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WO-
LI (zgody na przekazywanie organów do
przeszczepów). Pomysłodawcą jest
ks. proboszcz tutejszej parafii. Dzięki tej
akcji organizatorzy i sponsorzy pragną
zwiększyć ilość potencjalnych dawców
(Podkarpacie zajmuje niechlubne ostatnie
miejsce w Polsce w ilości deklaracji prze-
kazywania organów do przeszczepów).
Piknikowi rodzinnemu towarzyszyć bę-
dzie program artystyczny o niebagatel-
nym wymiarze, tworzony przez artystów

z Francji - zespół „Mazurka” znad Oce-
anu Atlantyckiego z Ploërmel z Bretanii.
Wystąpi również zespół Rusyczi z Odessy
znad Morza Czarnego.

W konkursie Frasobliwego Muzyko-
wania wystąpią kapele ludowe w repertu-
arze nie tylko religijnym. Usłyszymy kon-
cert „ostatniego Mohikanina”, mistrza lu-
dowej improwizacji Władysława Pogody
z Kapelą. Następnie zagrają Mocne Bojki
- kapela z Ukrainy. W klimaty reggae
wprowadzi nas zespół Exit z Kolbuszo-
wej . Mamy nadzieję, że wszystkie zespo-
ły na koniec zagrają wspólnie dla publicz-
ności i Św. Brata Alberta.

Oprócz wymiaru artystycznego i du-
chowego, Koła Gospodyń Wiejskich, ze-
społy ludowe, piekarnie, goście zagra-
niczni, przygotują dla naszej publiczności
i poczęstują wszystkich swoimi wyroba-
mi piekarniczymi. Realizując jedną z idei
organizacji Albertynek zostanie upieczo-
ny międzynarodowy chleb, w myśl hasła
„Jeden chleb, różne Ojczyzny”.

Zapraszamy wszystkich sympatyków
Albertynek i tych, którzy chcą nimi zo-
stać w imieniu organizatorów - ks. Jana
Pępka - proboszcza parafii p.w. Św. Brata
Alberta w Kolbuszowej (tel: 605278295)
oraz Miejskiego Domu Kultury w Kolbu-
szowej (tel: 783144266).

Kolbuszowski Niluś zdobył Nagrodę Publiczności

Jak widać konkurencja była duża
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PIKNIK RODZINNY „SIEDLISKO 2011”
31 lipca 2011r., na boisku sportowym w Dzikowcu, odbył się Piknik Rodzinny „SIEDLISKO 2011”, zorganizo-

wany przez Lokalną Grupę Działania „Siedlisko” z Kolbuszowej.

Pierwotnie impreza miała odbyć się
tydzień wcześniej , ale z powodu opadów
deszczu została przełożona. 24 lipca w Sa-
morządowymCentrumKultury wDzikow-
cu odbył się tylko otwarty turniej szacho-
wy. Otwarcia rozgrywek dokonał Jacek
Mroczek, skarbnik zarządu LGD „Siedli-
sko", wielki entuzjasta szachów.

Łącznie w turnieju wystartowało 24
szachistów z gmin Kolbuszowa, Dziko-
wiec, Raniżów, Cmolas, Sędziszów Młp.,
Ropczyce, Dębica, Rzeszów i Łańcut.
W kategorii seniorów pierwsze miejsce
i puchar prezesa LGD „Siedlisko” wywal-
czył Jerzy Rzeszutek z Sędziszowa Młp.,
na drugim miejscu uplasował się Maciej
Świstak z Dębicy, trzecie miejsce zajął
Marcin Mala z Dębicy. Najlepszym za-
wodnikiem z powiatu kolbuszowskiego
okazał się Kazimierz Tęcza z Dzikowca,
który zajął siódme miejsce w klasyfikacji
końcowej .

W grupie juniorów zwycięzcą okazał
się Krzysztof Skiba z Sędziszowa Młp.,
przed Rafałem Mytychem, także z Sędzi-
szowa Młp., oraz najlepszym juniorem
z naszego terenu Karolem Stójem z Dzi-
kowca.

Otwarcia pikniku, w dniu 31 lipca
2011 r. na stadionie w Dzikowcu, dokona-
ła Monika Fryzeł - Prezes Zarządu LGD
„Siedlisko”, następnie głos zabrał Jan Zu-
ba – Burmistrz Kolbuszowej , jednocze-
śnie Przewodniczący Rady Stowarzysze-
nia LGD „Siedlisko”, oraz Krzysztof Kle-
cha - Wójt Gminy Dzikowiec.

W pikniku udział wzięli również za-
proszeni goście: Zbigniew Chmielowiec –
Poseł na Sejm RP, Mieczysław Burek –
Przewodniczący Rady Powiatu, JózefKar-
dyś - Starosta Kolbuszowski, Wojciech
Cebula - Wicestarosta Kolbuszowski, Ma-

rek Gil - zca Burmistrza Kolbuszowej , Je-
rzy Wilk - Wójt Gminy Majdan Królew-
ski oraz członkowie Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Siedlisko”.

Wcześniej , bo od godz. 1 3.00, na bo-
isku Orlik i hali sportowej przy Gimna-
zjum w Dzikowcu toczyły się zawody
sportowe w piłce nożnej i siatkowej .
W strugach deszczu odbywał się turniej
piłki nożnej o puchar Prezesa LGD „Sie-
dlisko" pomiędzy 5 drużynami z gmin:
Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królew-
ski, Raniżów oraz drużyna Powiatu Kolbu-
szowskiego. W finale Dzikowiec pokonał
Kolbuszowę 2:1 , zaś w meczu o 3 miejsce
Powiat Kolbuszowski zwyciężył Raniżów
6:2.

Równolegle w hali sportowej toczyła
się rywalizacja w piłce siatkowej . Rywali-
zowało tutaj 6 ekip: Gmina Raniżów, Siat-
karz Wola Raniżowska, Gmina Majdan
Królewski, Majdan Królewski II, Komen-
da Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej z Kolbuszowej oraz drużyna z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkar-

packiego. Zawody przebiegały na wyso-
kim, siatkarskim poziomie i zakończyły
się po godz. 1 9.00. W finale, po zaciętych
sportowych bojach, Raniżów wygrał
z Siatkarzem Wola Raniżowska 2:0. Trze-
cia lokata przypadła Urzędowi Marszał-
kowskiemu z Rzeszowa, który pokonał
Strażaków 2:0.

Dzieci i młodzież uczestniczyły rów-
nież w biegach na bieżni boiska, na dy-
stansach 1 - go i 2 okrążeń. Pomimo desz-
czu zawody dla najmłodszych odbyły się,
choć nie tak licznie jak było by to przy
słonecznej pogodzie.

Na scenie wystąpili: Dzikowianie
z Dzikowca, Widelanie z Widełki, Allegro
z Majdanu Królewskiego, Wolanie z Woli
Raniżowskiej . Podczas imprezy odbył się
również konkurs kulinarny dla kół gospo-
dyń wiejskich pn. „Festiwal Siedlisko-
wych Smaków”. Jury oceniało walory
smakowe, pomysłowość prezentacji, este-
tykę przygotowanych potraw (danie re-
gionalne + ciasto). 1 miejsce zajęło KGW
„Prymule" z Mechowca, 2 miejsce (exe-
quo) KGW Borówczanki z Huty Przed-
borskiej i KGW ze Staniszewskiego, 3
miejsce przypadło KGW z Woli Rusinow-
skiej . Nagrodami dla gospodyń był sprzęt
AGD.

Imprezę pokrzyżowała niestety desz-
czowa aura. Słoneczna pogoda z pewno-
ścią przyciągnęłaby większą liczbę osób.
Następna impreza plenerowa organizowa-
na przez LGD „Siedlisko”, przy już za-
mówionym pełnym słońcu, odbędzie się
za rok w gminie Raniżów.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„SIEDLISKO”
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KWIAT PAPROCI W DOMATKOWIE
W  dniu 19 czerwca, w  Domatkowie, po raz czwarty odbył się Festyn ludowy lasowiackich tradycji świętojań-

skich – Sobótki 2011. Z  pól i  łąk Woli Kasztelańskiej, przysiółka Domatkowa, impreza została przeniesiona do
centrum wsi, na plac przy remizie OSP.

Uroczystości sobótkowe rozpoczęła
Msza św. w kościele parafialnym pw. Mi-
łosierdzia Bożego, uświetniona gregoriań-
skimi i staropolskimi śpiewami zespołu
Vox Angeli z Rzeszowa. Utwory wykony-
wane przez zespół muzyki dawnej zostały
nagrodzone gromkimi brawami. Euchary-
stia celebrowana była przez tutejszego
księdza proboszcza - StanisławaMarczew-
skiego, który, podczas wygłoszonej homi-
lii, podkreślił wagę kultywowania tradycji
dla zachowania naszej narodowej tożsamo-
ści. Organizatorzy, którymi byli: Sołectwo
Wsi, tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miejski
i Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej ,
otrzymali serdeczne podziękowania za za-
chowanie ludowych tradycji świętojań-
skich.

Po liturgii panie z kół gospodyń wiej-
skich, zespoły ludowe (wszyscy w barw-
nych strojach), mieszkańcy oraz zaprosze-
ni goście w pochodzie przeszli na miejsce
festynu, gdzie tuż po godz. 1 6-stej rozpo-
częły się Sobótki 2011 . Część plenerową
otworzyły występy taneczne dzieci i mło-
dzieży (,,Oliwki” i ,,Kiss” z MDK-u - op.
Alicja Maziarz oraz Zespół Pieśni i Tańca
Górna i Domatków - op. Piotr Drozd). Mi-
mo dość zróżnicowanej aury (raz słońce,
raz deszcz) organizatorzy do końca wie-
rzyli, że pogoda ustabilizuje się. Nie myli-
li się i słońce na domatkowskim niebie
w końcu pojawiło się.

Jak co roku nie zabrakło konkursów
świętojańskich. Organizatorzy przygoto-
wali 3 konkursy: na najładniejszy śpiew
świętojański, na najsmaczniejszą sałatkę
ziołowo - warzywną oraz na najlepszy
świętojański bukiet z kwiatów, roślin ziel-
nych i ziół. Przystąpiły do nich: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Przedborza, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Weryni, Koło Gospo-
dyńWiejskich z Domatkowa, Koło Gospo-
dyń z Huty Przedborskiej , Koło Gospo-
dyń z Bukowca, Zespół Ludowy Górniacy
z Kolbuszowej Górnej i Zespół Wokalny
Barwy Jesieni. W konkursie na sałatkę
pierwsze miejsce jury przyznało KGWDo-
matków i również temu kołu jednogłośnie
przyznano pierwsze miejsce za najlepszy
bukiet. W śpiewie świętojańskim pierw-
sze miejsce przyznano KGW Huta Przed-
borska.

Na scenie, tym razem w plenerze, po-
jawił się po raz drugi Vox Angeli, który za-
chęcał gości do wspólnego, staropolskie-
go śpiewania. Blok muzyki ludowej rozpo-
czął się występem Kapeli Ludowej Lesia-
nie z Kupna. Młodzi muzycy zagrali laso-

wiacki repertuar. Folklor rzeszowski
zaprezentowali Muzykanty z Trzciany,
podrywając publiczność do tańca. Podło-
ga zapełniła się tancerzami podczas wystę-
pu jednej z najlepszych polskich kapel lu-
dowych - Kapeli Władysława Pogody, któ-
ra zawsze z humorem i z przytupem zachę-
ca do tańcowania nawet tych, którzy nie
wierzą w swoje siły taneczne. Na wypeł-
nionym po brzegu placu, wystąpili na sce-
nie goście z Krakowa - kapela ,,Mogilań-
skie Wierchy”, której kierownikiem jest
Sławomir Wolny. Zaprezentowali muzykę
wsi podkrakowskiej i górali polskich.
Ubrani w przepiękne góralskie stroje
wzbudzali zachwyt i zdumienie publiczno-
ści. Kapela podczas sobótkowego święta
zagrała na autentycznych instrumentach:
fujarkach pasterskich, okarynach, dudach
żywieckich, basach trzystrunowych.

Gdy już zapadł zmierzch przyszedł
czas na widowisko plenerowe - Sobótki,
w którym swoje zdolności aktorskie przed-
stawiły zespoły ludowe Wolanie i Górnia-
cy. Przepiękne w swojej treści i wymowie
widowisko pozwoliło na kilka chwil przy-
bliżyć się do tradycji lasowiackiej , w któ-
rej było miejsce na świętowanie obrzędu
sobótkowego. Wspaniała gra osób z po-
wyższych zespołów daje nadzieję, że tra-
dycja lasowiacka nie ulegnie zapomnie-
niu.

Po wszystkich występach przyszedł
czas na zmianę muzycznych klimatów,
którą do pierwszego kwiatu paproci serwo-
wał uczestnikom DJ Wojtek. Wielką nie-
spodzianką dla ,,sobótkowiczów” był pięk-
ny pokaz sztucznych ogni, które na domat-
kowskim niebie tworzyły kwiat paproci.
Kolejne świętowanie już za rok…

Nagrody w konkursach otrzymali:

W konkursie za najładniejszy śpiew
świętojański przyznano:

Miejsce I - Koło Gospodyń Wiejskich
Huta Przedborska
Miejsce II - Koło Gospodyń Wiejskich
Werynia
Miejsce III - Koło Gospodyń Wiejskich
Zespół Ludowy Górniacy

Wyróżnienie: Zespół wokalny - Barwy je-
sieni
KGW Domatków
KGW Przedbórz

W konkursie na najsmaczniejszą sałat-
kę ziołowo-warzywną:
Miejsce I - Koło Gospodyń Wiejskich
Domatków
Miejsce II - Koło Gospodyń Wiejskich
Przedbórz
Miejsce III - Koło Gospodyń Wiejskich
Werynia

Wyróżnienia: Zespół Ludowy Górniacy
KGW Huta Przedborska
KGW Bukowiec

Najlepszy świętojański bukiet z kwia-
tów roślin zielnych i ziół:

Miejsce I - Koło Gospodyń Wiejskich
Domatków
Miejsce II - Koło Gospodyń Wiejskich
Bukowiec
Miejsce III - Koło Gospodyń Wiejskich
Werynia

Wyróżnienia: KGW Przedbórz
KGW Huta Przedborska
Zespół Ludowy Górniacy
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SPINACZ FESTIWAL 2011
10 lipca br., na plenerowej scenie przy ulicy Towarowej, po raz kolejny rozbrzmiewała „muzyka ponad

podziałami”. W programie tegorocznej, szóstej już edycji festiwalu, znaleźli się przedstawiciele raggae, metalu,
rocka i hip-hopu. Gwiazdami koncertu był GrubSon i Farben Lehre.

Impreza rozpoczęła się o 16.00 wystę-
pami podkarpackich zespołów. Z sąsiedz-
ką muzyczną wizytą przybył Dżidajla
King – sędziszowski zespół grający rag-
gae. Ponadto wystąpił Hisnan z Rzeszo-
wa, MaDDaM oraz Exit, a swoją najnow-
szą płytę zaprezentował rockowy Le Mo-
or.

Kolejnym gościem niedzielnego festi-
walu był Farben Lehre – punk-rockowy
zespół zagrał w Kolbuszowej po raz dru-
gi. W 2006 roku kapela z Płocka była
gwiazdą pierwszego Spinacza. Z okazji
25-lecia powstania zespołu zaprezentowa-
li swoje najbardziej znane utwory.

Dla kolbuszowskiej publiczności wy-
stąpił także czołowy polski raper – Grub-
Son. Przekrojowy koncert dotychczaso-
wych muzycznych dokonań GrubSona był
niemałą atrakcją dla wszystkich fanów
hip hopu. Występ rybnickiego muzyka był
ostatnim punktem tegorocznego Spinacza.

S.J.

ORKIESTRA JEST I BĘDZIE BARDZO DOBRA
12 czerwca br. Orkiestra Dęta MDK w Kolbuszowej, pod dyrekcją Krzysztofa Kłody, wzięła udział w XIII

Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach.

W przeglądzie tym wzięło udział po-
nad 30 orkiestr województwamałopolskie-
go i sąsiednich. Kolbuszowska orkiestra
występowała w kategorii małych orkiestr.
Jury przyznało jej pierwszą nagrodę, wy-
soko oceniając zaprezentowany program
artystyczny. Zaangażowanie kapelmistrza
i muzyków przyniosło efekt w postaci na-
grody, tym bardziej cennej , że wszystkie
występujące zespoły prezentowały bardzo
wysoki poziom artystyczny. Parafrazując
powiedzenie śp. Prezesa orkiestry Stanisła-
wa Sidora, „Orkiestra jest, była i będzie”,
można powiedzieć, że obecnie orkiestra
jest bardzo dobra, a będzie jeszcze lepsza.
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FESTYN W PORĘBACH KUPIEŃSKICH

Tradycyjnie w trzecią niedzielę lipca Rada Sołecka, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach
Kupieńskich zorganizowało festyn sportowo-rekreacyjny.

Impreza rozpoczęła się o godz. 1 4.00
turniejem piłkarskim o puchar Burmistrza
Kolbuszowej . Na murawie miejscowego
boiska zagrały drużyny z Kupna, Widełki,
Przedborza i Porąb Kupieńskich. W tym
roku zespół z Widełki po raz kolejny oka-
zał się bezkonkurencyjny. Poza sportowy-
mi rozgrywkami w programie niedzielne-
go festynu nie zabrakło konkursów dla do-
rosłych. W quizie o sołtysie Stanisławie
Miazdze i PorębachKupieńskich rywalizo-
wały drużyny posła Zbigniewa Chmielow-
ca i Wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Stefana Orzecha.

Na nudę nie mogli narzekać również
najmłodsi, dla których przygotowano dmu-
chane zjeżdżalnie, trampoliny i ciekawe
konkursy, np. mini you can dance czy qu-
iz o Akademii Pana Kleksa. Imprezie to-

warzyszyła degusta-
cja regionalnych
przysmaków przy-
gotowanych przez
Panie z Koła Gospo-
dyń, a dla sympaty-
ków muzyków fol-
kowej zagrali Lesia-
nie z Kupna i Muzy-
kanty z Trzciany. Po
wręczeniu pucharu
zwycięskiej druży-
nie przez posła Zbi-
gniewa Chmielowca
rozpoczęto zabawę
taneczną z zespołem
ProDance.

„CROSSDRUMMING NAD NILEM” ZAKOŃCZONY
Przez 10 dni w murach Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej rozbrzmiewała klasyka, jazz i etno.

W środę 6 lipca b.r. oficjalnie zakończono tegoroczne kursy mistrzowskie – CrossDrumming nad Nilem.

W ramach festiwalu poza licznymi
koncertami chętni mogli wziąć udział
w warsztatach i wykładach popularyzują-
cych sztukę perkusyjną we wszystkich jej
formach od muzyki etnicznej , jazzu, klasy-
ki, aż po teatr instrumentalny i multime-
dialne formy elektroniczne. Wielopozio-
mowe skrzyżowanie tak różnorodnych es-
tetyk, przyciągnęło zarówno znawców
sztuki perkusyjnej , jak i jej miłośników,
chcących podzielić pasję twórców i wyko-
nawców.

Tradycyjnie na festiwalu spotkali się
wybitni artyści i profesorowie prestiżo-
wych uczelni muzycznych z różnych czę-
ści świata, m.in. USA, Czech, Łotwy,
Szwajcarii, Ukrainy, Włoch i Niemiec.

Oficjalne zakoń-
czenie kursów po-
przedził pożegnalny
koncert, prezentują-
cy arcydzieła sztuki
perkusyjnej z udzia-
łem zespołów i soli-
stów. Następnie Dy-
rektor PSM Aleksan-
dra Niezgoda wrę-
czyła uczestnikom
i zaproszonym go-
ściom podziękowa-
nia za udział i pomoc
w przygotowaniu
imprezy.

S.J.
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KAPELA WŁADYSŁAWA POGODY– PIERWSZE MIEJSCE
W  CUGLACH NA KAZIMIERSKIM FESTIWALU

Przez trzy dni (24-26.06.2011) odbywał się 45 Ogólnopolski Festiwal Kapel i  Śpiewaków Ludowych
w  Kazimierzu Dolnym. W  tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyła również Kapela Ludowa Władysława
Pogody z  Kolbuszowej.

Kazimierski festiwal jest najbardziej
prestiżowym konkursem dla ludowych
muzyków w Polsce. Uczestniczy w nim
co roku kilkuset śpiewaków i muzyków
z całego kraju. Każdy występujący jest
zwycięzcą regionalnych kwalifikacji. Pan
Władysław Pogoda wraz z kapelą miał za-
szczyt poprowadzić uroczystą paradę
uczestników i rozpocząć przesłuchania
konkursowe. Kapela zagrała ze swadą, dy-
namicznie ludowy lasowiacki repertuar,
wzbudzając zainteresowanie publiczności
i mediów (TVP 1 , Polskie Radio 2 i inne).
Bezpośrednio po koncercie, oprócz grom-
kich braw, otoczona została przez liczną
grupę wielbicieli. Następnie muzycy, po-
rwani przez redaktorów Telewizji Polskiej
i Polskiego Radia Programu 2, udzielili

wywiadów, zagrali dla radiowo-telewizyj-
nej publiczności. Lider zespołu promował
przy tym kulturę lasowiacką i miasto Kol-
buszowa.

Występ kapeli spotkał się z uznaniem
niezwykle fachowego jury, które przyzna-
ło muzykom pierwsze miejsce w kategorii
kapel, co jest jednym z największych wy-
różnień jakie zespół uzyskał na tym reno-
mowanym festiwalu.

Gratulujemy Panu Władysławowi i je-
go świetnym muzykom z kapeli. Życzy-
my udanych 91 urodzin, nieustawania
w trudzie dla zachowania unikalnej laso-
wiackiej muzyki. Wigoru i humoru nie ży-
czymy, gdyż nestor jego ilością mógłby
obdarzyć niejedną klasę licealistów.

,,JAZZ NAD NILEM CZYLI SWING PRZY FREGACIE”
Jazz to rodzaj muzyki, której się słucha, przy której się tańczy, a słuchając jej można kontemplować życie.

Utwory muzyki poważnej ,,zjazzowa-
ne” nabierają tego czegoś, co z przyjemno-
ścią słuchają odbiorcy muzyki łatwej , lek-
kiej i przyjemnej , a takich jest wielu.

Różnorodność interpretacj i jazzu spra-
wia, że jego melodyjność, rytm, instru-
mentacja po prostu porywa. Stąd duże za-
interesowanie zorganizowaną po raz piąty
przez MDK w Kolbuszowej , przy łaska-
wym współudziale niezawodnych sponso-
rów, imprezą ,,Jazz nad Nilem”, która od-
była się na placu obok nowo oddanego do
użytku mieszkańców i nie tylko - krytego
basenu ,,Fregata”. Słuchanie „na żywo”
muzyki wykonywanej przez znane i wyso-
ko cenione zespoły, to wielka frajda dla
miłośników jazzu, dla tych co „czują blu-
esa”. Dlatego, mimo kapryśnej pogody,
stali wielbiciele tej imprezy jak zwykle
przybyli, i - jak niejeden stwierdził - zna-
komicie się bawili. Porwani rytmami, tań-
czyli ochoczo na mokrym trawniku.

Tradycyjny jazz w wykonaniu Vistula
River Brass Band z Warszawy, Jazz Band
Ball Orchestra z Krakowa, Saxpasja z Tar-
nowa, Old Rzech Jazz Band z Rzeszowa
i standardy rozrywkowe w wykonaniu
Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej
oraz Orkiestry Dętej miejscowego MDK-
u w pełni satysfakcjonowały oczekiwania
fanów jazzu tradycyjnego, a także muzyki
rozrywkowej . Z wielką swobodą, fantazją
i ze znawstwem tematu program prowadzi-
li konferansjerzy. Muzyczne występy były
przeplatane rodzinnymi konkursami przy-

gotowanymi dla dzieci i dorosłych. Były
konkursy sprawnościowe jak rzut krokody-
lem do basenu, wyścigi z krokodylami itp.
Poza tym dla dzieci i dorosłych przepro-
wadzono quiz, tematycznie związany
z chlubą naszego miasta - basenem ,,Fre-
gata”. Uczestnicy konkursów otrzymali
różnorodne, cenne nagrody od sponsorów,
za co dziękujemy. Obok uczty dla uszu,
godny podziwu był również wystrój i de-
koracja stołów, placu i otoczenia. Nieba-
nalne rekwizyty i stosowna dekoracja ro-
ślinna podkreślała, że to co tu się dzieje
związane jest z wodą, z naszą rodzinną
rzeką Nil i z „Fregatą” - no i aura z desz-
czem też się tematycznie wpasowała. Stąd
również pomysł, aby poczęstunek dla go-
ści oraz zespołów także podkreślał klimat
tej imprezy. Dlatego panie pracujące

w MDK-u przygotowały sałatki rybne,
które smakowały wszystkim (przepisy na
te rybne przysmaki zostały opublikowane
w tym numerze Ziemi Kolbuszowskiej na
stronie 33).

Spotkanie zakończył Krokodyl Jam
Session z udziałem Vistula River Brass
Band oraz Jazz Band Ball Orchestra.
Przed północą można było również, na
zaproszenie dyrektora ,,Fregaty”, skorzy-
stać bezpłatnie z kąpieli we „Fregacie”,
z czego chętnie skorzystało wielu uczest-
ników imprezy – w tym także cała Kra-
kowska Orkiestra Staromiejska.

,,Jazz nad Nilem” stał się już w na-
szym mieście tradycją. Zatem - do przy-
szłego roku.

PRZYGOT. JANINA OLSZOWY
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VIII KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY
14 czerwca 2011 roku, na terenie szkółki leśnej w Świerczowie, odbyło się rozdanie nagród laureatom VIII-go

konkursu plastycznego. Hasło przewodnie wspólnej zabawy to „Drzewo - Pomnik”.

Na początku 2011 roku Nadleśnictwo
Kolbuszowa, wraz z Starostwem Powiato-
wym w Kolbuszowej , pod honorowym pa-
tronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa
Chmielowca, ogłosiło kolejną edycję zaba-
wy dla uczniów ze szkół podstawowych
z klas IV-VI. Młodzi artyści już wtedy roz-
myślali nad ujęciem na papierze pomniko-
wych drzew. Do końca kwietnia powstało
400 prac, które wykonane zostały jedną
z czterech technik tj . : malarstwo, collage,
grafika i rysunek. W dniu 16 maja 2011 ro-
ku oceniła je główna komisja konkursowa
w składzie: Natalia Wrona, Katarzyna Ce-
sarz, Janusz Posłuszny, Jan Wozowicz. Ju-
ry wybrało i nagrodziło 48 prac z 38 szkół
podstawowych.

Uroczystość zakończenia i uroczyste-
go wręczenia nagród zgromadziła na tere-
nie szkółki leśnej w Świerczowie około
100 osób. Nagrody wręczali organizatorzy
konkursu: Eryk Maziarski, zastępca nadle-
śniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz
Józef Kardyś, starosta Powiatu Kolbu-
szowskiego. Szczególne gratulacje dla
uczestników konkursu przekazali również
Pani Elżbieta Wróbel – wójt Gminy Niwi-
ska i Pan Marek Gil – zastępca burmistrza
Kolbuszowej . Nadleśnictwo Kolbuszowa
zostało szczególnie wyróżnione przez
przybyłych gości, gdyż otrzymało tytuł
„przyjaciela szkoły” z rąk Pani Marzeny
Mytych – dyrektor Zespołu Szkół Specjal-
nych oraz podziękowanie za promocję kul-
tury z rąk Pana Wiesława Sitko – dyrekto-
ra Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo-
wej

Nagrodzeni oraz zaproszeni goście po-
dziwiali występ podopiecznych z Zespołu
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol-
nej , którzy zaprezentowali przedstawienie
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków” oraz teatrzyk drewnianych lalek.
Marzena Rumak i Dawid Sudoł zaśpiewa-
li dla zgromadzonych piosenki „Rzeka ma-
rzeń” i „Szkolny Rock’n’roll”. Gromki
aplauz zyskały wszystkie występy mło-
dych artystów.

Spotkanie zakończyło się poczęstun-
kiem i wspólną degustacją lodów.

Prace młodych adeptów malarstwa
można oglądać w Galerii 220 Starostwa

Powiatowego w Kolbu-
szowej , w dniach od 14
czerwca do 31 sierpnia
2011 roku, w godzinach
otwarcia urzędu, gdzie
zorganizowana jest ich
wystawa.

Dzień zakończenia
konkursu był ostatnim
dniem realizacji przez
Nadleśnictwo Kolbuszo-
wa projektu, w ramach
którego wykonano za-
biegi poprawiające stan
zdrowotny drzew chro-
nionych jako pomniki
przyrody, których jest
w Nadleśnictwie 306 szt.
Konkurs był zwieńcze-
niem prowadzonych
działań, promował a tak-
że miał za zadanie uczyć
właściwych postaw
w stosunku do rodzimej
przyrody – w tym po-
mnikowych drzew.
TEKST: NATALIA WRONA

ZDJ.: NATALIA WRONA,

PIOTR MARUT Julia Jadach - zwyciężczyni konkursu

Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nagrodzona praca Julii Jadach
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WIELKA MAŁA RETENCJA NIZINNA W NADLEŚNICTWIE
KOLBUSZOWA

Nadleśnictwo Kolbuszowa bierze udział w  projekcie "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdzia-
łanie powodzi i  suszy w  ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", który otrzymał dofinansowanie z  Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko. Jest jednym z  178 nadleśnictw w  kraju, które uczestniczą
w  tym przedsięwzięciu.

Na śródleśnej łące, położonej wzdłuż
potoku Olszówka we wsi Lipnica, gmina
Dzikowiec, powstał zbiornik wodny, któ-
ry malowniczo wpisuje się w tamtejszy
krajobraz. W 2012 roku powstanie obok
niego kolejny zbiornik retencyjny. Mają
za zadanie zatrzymywanie spływu wód
w obrębie małych zlewni, przy jednocze-
snym zachowaniu i wspieraniu rozwoju
krajobrazu naturalnego. Zwiększy się róż-
norodność biologiczna świata roślin
i zwierząt, ograniczy zjawisko erozji wod-
nej , nastąpi poprawa stosunków wodnych,
warunków hydrologicznych przyległych
terenów oraz przeciwdziałać będą poża-
rom w lasach. Możliwe to będzie poprzez
retencjonowanie imponującej ilości wody
- aż 10 000 m3 i 6 000 m3 w przyległym
terenie na powierzchni ponad 2 ha.

Dzięki temu nastąpi likwidacja w la-
sach skutków pogorszenia naturalnych sto-
sunków wodnych, które powodują zmiany
w reżimie hydrologicznym całej zlewni.
Retencjonowana woda w lesie zmniejszy

skutki lokalnych podtopień i wezbrań
wód, co ma szczególne znaczenie w okre-
sach wzmożonych opadów atmosferycz-
nych.

Na terenie całego kraju powstanie po-
nad 3 300 obiektów, które łącznie będą
retencjonować 31 mln m3 wody.

NATALIA WRONA

ĆWIERĆ WIEKU KONKURSU MÓJ LAS
W tym roku ogłoszona została XXV edycja konkursu Mój Las. Już ćwierć wieku – bo od 1986 roku, trwa

wspólna zabawa mająca na celu poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz
zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Cieszy się on dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców ziemi kolbu-
szowskiej . W bieżącym roku szósty raz
laureatami etapu rejonowego i centralne-
go zostali wychowankowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września
1939 r. w Kolbuszowej . Pod czujnym
okiem Pani Elżbiety Gut – opiekunki pra-
cy - powstały dwa zwycięskie opracowa-
na, dotyczące roli zadrzewień i stosunku
do wycinki drzew przy drogach.

Judyta Żądło i Ewelina Kwaśnik za-
jęły pierwsze i drugie miejsce, zdobywa-
jąc cenne nagrody (laptopa i telewizor
LCD), które odebrały osobiście na gali
dnia 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Do-
mu Technika NOT w Warszawie.

- Obydwie uczennice sukces swój za-
wdzięczają ogromnemu zaangażowaniu
i pracowitości, jaką wykazały się przy pi-
saniu pracy, w której , oprócz tekstu, były
liczne zdjęcia, rysunki, tabele, zestawie-
nia oraz końcowe wnioski, będące efek-
tem ich przemyśleń i analiz materiałów,

zawartych na prawie 100 stronach – ko-
mentuje Pani Elżbieta Gut.

Podczas rozstrzygnięcia XXIV edycji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa, wraz z Ligą
Ochrony Przyrody, ogłosiły tematy kolej-
nej , XXV edycji konkursu „Mój Las”. Są
to: w kategorii I - „Które ptaki zimują

w twojej okolicy”, w II - „Co znaczy
chronić las”, w III - „Parki narodowe a la-
sy gospodarcze. Różnice i korzyści wyni-
kające z istnienia tych form.”, w IV -
„Gospodarka leśna a różne formy ochro-
ny przyrody”.

NATALIA WRONA
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PRAKTYKI STUDENCKIE W SKANSENIE

Od 4 do 15 lipca 2011 r., w kolbuszowskim skansenie, odbyły się praktyki studentów II roku kierunku
Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy, pod opieką pani dr Tatiany Tokarczuk,
przeprowadzili badania poświęcone drewnianej architekturze miasteczek i wsi kolonizacji józefińskiej.

Celem tych działań był przegląd aktu-
alnego stanu zagospodarowania, w tym re-
jestracja zieleni przydomowej w ramach
tradycyjnych zespołów zagrodowych,
a także uproszczona inwentaryzacja wyty-
powanych obiektów budownictwa drew-
nianego oraz rejestracja różnorodności
form tradycyjnej zabudowy zagrodowej ja-
ko elementu dziedzictwa w krajobrazie
kulturowymwsi na terenie Puszczy Sando-
mierskiej .

Grupa, podzielona na zespoły, realizo-
wała swoje zadanie poprzez rozpoznanie

stanu zachowania reliktów budownictwa
ludowego i układów ruralistycznych osad
lokacji józefińskich na terenie Padwi Na-
rodowej , Czermina, Sarnowa, Raniżowa,
Józefowa, Tuszowa Małego, Pława. Dzia-
łania obejmowały również zbadanie stanu
zachowania reliktów budownictwa ludo-
wego oraz zieleni przydomowej i publicz-
nej w wybranych miasteczkach północnej
części województwa podkarpackiego: Kol-
buszowej , Sędziszowa Małopolskiego,
Rzochowa, Przecławia, Radomyśla Wiel-
kiego i Sokołowa Małopolskiego. W ra-

mach praktyk studenci uczestniczyli także
w spotkaniach i wykładach prowadzo-
nych przez fachowców: dr Isabel Röskau-
Rydel, prof. dr hab. Jana Rydla,
prof. dr hab. Jadwigę Hoff, dr Krzysztofa
Ruszla oraz fotografika Jana Zycha.

Podsumowaniem badań była wysta-
wa fotografii na terenie Parku Etnogra-
ficznego Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej .

GRZEGORZ WÓJCICKI

SZELĘŻNIK I INNE ZIOŁA… –
o badaniach terenowych w ramach projektu „ETNOBOTANIKA–Bis”

z prof. dr. hab. Adamem Paluchem rozmawia Justyna Niepokój

Prof. dr hab. Adam Paluch (ur. 1 943 r.) - Pracownik
naukowy, związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie
najpierw studiował (od 1963 r.), a potem był nauczycie-
lem akademickim w obecnej Katedrze Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej . Od 3 lat na emeryturze, ale wciąż
pracuje tam jako wykładowca. Kolejne stopnie naukowe,
łącznie z habilitacją nt. „Świat roślin w tradycyjnych
praktykach leczniczych wsi polskiej” (1 984 r.) i profesurą
(2005 r.) uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Promo-
tor 12 doktorów z zakresu nauk humanistycznych. Opu-
blikował 140 pozycji – w tym 6 zwartych, m.in. „Laso-
wiacki zielnik” (z Z. Liberą) (Kolbuszowa 1993). Opie-
kun naukowy praktyk studenckich związanych z etnobo-
taniką, prowadzonych w okolicach Kolbuszowej w latach
1979-1982, a wznowionych w 2011 r.Prof. dr hab. Adam Paluch

Jest Pan pracownikiem naukowym
na Uniwersytecie Wrocławskim od 1968
r. Wokół jakich zagadnień koncentrują
się Pana, jako etnologa, zainteresowania
badawcze?

Moje zainteresowania zmieniają się,
jak u każdego naukowca, ale swą uwagę
badawczą skupiałem głównie na trzech za-
gadnieniach, są to: 1 ) etnomedycyna i et-
nobotanika (relacja: człowiek – roślina
w różnych przejawach życia), 2) antropo-
logia ciała (ciało człowieka jako społecz-
no-kulturowa konstrukcja modelowana
w procesie historyczno-kulturowym) oraz
od kilkunastu lat najbardziej zajmują
mnie 3) problemy metodyczno – teore-
tyczne związane z nauką humanistyczną.

Jednak postanowił Pan wrócić do et-
nobotaniki – specjalizacji w obrębie etno-
logii, której przedmiotem badań jest rela-
cja między człowiekiem, a otaczającym
go światem roślin. Jak to się stało, że
w okolicach Kolbuszowej znów prowadzo-

ne są etnobotaniczne badania terenowe?

Jak wspomniałem w ostatnich latach
bardziej interesują mnie problemy episte-
mologiczne, antropologia współczesności
itd., a zarzuciłem tym samym zagadnienia
etnobotaniczne. Jednak za namową dyrek-
tora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej zdecydowaliśmy się, po 30 latach,
ponownie przeprowadzić badania na tere-
nie dawnej Puszczy Sandomierskiej . Wy-
syłając znów studentów na praktyki tere-
nowe chcemy sprawdzić, jakie miejsce zaj-
muje roślina w życiu ludności lasowiac-
kiej obecnie. Chcemy zderzyć wyniki ba-
dań prowadzonych tu w latach
1979-1982, z czasami obecnymi. Spraw-
dzić co się zmieniło, porównać zgroma-
dzony uprzednio materiał z dzisiejszym.
Stąd też nazwa projektu „ETNOBOTANI-
KA – Bis”.

Wróćmy jeszcze 30 lat wstecz… Jak
zrodził się wtedy pomysł, by zająć się aku-
rat światem roślin. Idlaczego wybrany zo-

stał akurat teren dawnej Puszczy Sando-
mierskiej?

Sam pomysł by zająć się światem ro-
ślin krystalizował się już wcześniej . Ra-
zem z grupą studentów – seminarzystów
z Uniwersytetu Wrocławskiego, słyszeli-
śmy, że jedna ze szwajcarskich firm me-
dycznych dofinansowuje badania tereno-
we w Ameryce Południowej – dotyczą-
cych właśnie ziołolecznictwa, wykorzy-
stania roślin w medycynie. Bardzo chcie-
liśmy wziąć udział w takim projekcie,
zaczęliśmy przygotowywać się meryto-
rycznie i teoretycznie. Część z nas zaczę-
ła uczyć się nawet języka hiszpańskie-
go… Ale to wszystko długo trwało, do-
datkowo doszliśmy do wniosku, że tam
na pewno trzeba już mieć jakieś doświad-
czenie, a my takiego jeszcze wtedy nie
mieliśmy. W końcu zdecydowałem: Boli-
wia Boliwią, Ameryka Południowa może
w przyszłości, ale teraz sprawdźmy się na
naszym terenie. Ale od razu padło pytanie
– w jaką część Polski można by poje-
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chać? Mój kolega, były student Jacek Pie-
czonka, który był wcześniej na praktyce
muzealnej w Muzeum w Kolbuszowej , po-
lecił właśnie ten teren, mówiąc: „ Fajni lu-
dzie, ładna okolica, dużo zieleni, kwiatów
– tam na pewno będzie co badać”. Skon-
taktowaliśmy się wtedy z Jerzym Turem
i Maciejem Skowrońskim, którzy wów-
czas kierowali Muzeum. Zorganizowali-
śmy grupę studentów, w pierwszej kolej-
ności byli to ci, którzy mieli wziąć udział
w projekcie wAmeryce. I w 1979 r. rozpo-
częliśmy badania. Bazy były w Weryni,
następnie w Dzikowcu, w Bojanowie,
w Jeżowem.

Jak oceniłby Pan rezultaty tamtych
badań?

Zebrane materiały były bardzo cieka-
we, znajdują się zarówno w archiwum
MKL jak i w archiwum Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Powstało kilka prac magi-
sterskich opartych na nich i książka wyda-
na w cyklu Varia Kolbuszowskie „ Laso-
wiacki zielnik”. Wykorzystałem też dość
dużo zebranych materiałów do mojej pra-
cy habilitacyjnej „ Świat roślin w tradycyj-
nych praktykach leczniczych wsi polskiej”
(Wrocław 1984). W 1980 r. zrobiliśmy też
sympozjum, po którym materiały robocze
zostały wydane w postaci książki „ Etno-
botanika” (Wrocław 1985). Chcieliśmy
też zrobić kolejne konferencje, ale nieste-
ty stan wojenny nam przeszkodził…

Projekt „ETNOBOTANIKA – Bis”
zakłada ponowne przebadanie miejscowo-
ści, w których badacze byli wcześniej. Kto
bierze udział w trwającym obecnie obozie
w Kopciach?

Studenci w 2 grupach – zaoczni
(w czerwcu) i dzienni (w lipcu). Opiekuna-
mi praktyk jest dwóch adiunktów: dr Kon-
rad Górny i dr Mirosław Marczyk – pra-
cownicy Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gdy chodzi o studentów, choć są po pierw-
szym i po drugim roku, myślę, że są przy-
gotowani do prowadzenia tego rodzaju ba-
dań. Już w trakcie roku akademickiego
dr M. Marczyk prowadził dla nich semina-
rium i wykład poświęcony etnobotanice.

Wspominając jeszcze ten pierwszy
obóz w 1979 r. – przyjechali wówczas na
niego ludzie autentycznie zainteresowani
badaniami w Boliwii, oni byli świetnie
przygotowani, i tamten wyjazd finansowa-
ny był z Koła Naukowego. Natomiast każ-
dy następny obóz organizowany był już
w ramach obowiązkowych praktyk stu-
denckich.

Narzędzia pracy, z którymi etnograf
idzie w teren, chcąc przeprowadzić wy-
wiad, to dyktafon i aparat fotograficzny.
A czy studenci mają też kwestionariusz,
wg którego zadają pytania? O co dokład-
nie pytają?

Nie mają. Bo jak mógłby wyglądać
kwestionariusz do badań etnobotanicz-
nych? (śmiech…) Według mnie musiała-
by to być po prostu lista wszystkich roślin
(zioła, kwiaty, drzewa), którą następnie po
kolei odczytywałoby się informatorowi.
Nuda straszna! Tak się nie da. Uważam,
że jeśli ludzie są odpowiednio przygoto-
wani to kwestionariusz nie jest potrzebny,
bo tylko niepotrzebnie wiąże.

Badania obejmują przede wszystkim
trzy zasadnicze tematy: 1 ) Ziołolecznic-
two czyli zestawienie: roślina i choroba.
W tym przypadku np. kaszląc, należy do-
pytywać się – co jest polecane przy tej do-
legliwości? Bierze się malinę, albo poka-
zuje lipę i pyta – A to na co pomaga? 2)
Rok obrzędowy – tu dopytujemy: Czy lu-
dzie święcą jeszcze wianki, bukiety w po-
szczególne dni w roku, np. w oktawę Bo-
żego Ciała czy dzień Matki Boskiej Ziel-
nej? Jakie rośliny wchodzą w ich skład?
Do czego potem jest to wykorzystywane?
itp. 3) Ogródki przydomowe – zastana-
wiamy się: po co ludzie sadzą w ogródku
zioła i kwiaty? Czy dla zdrowia? Czy dla
estetyki? Przecież zawsze było tak, że pan-
na na wydaniu starała się zagospodarować
obejście kwiatami, tak by było najpięk-
niej , a także ziołami, które służyły zdro-
wiu. Teraz już raczej się tego nie praktyku-
je. Ale to wszystko, te zmiany należy za-
obserwować, uchwycić, zanotować, a na-
stępnie przeanalizować i dać próbę odpo-
wiedzi, co jest ich przyczyną.

Która spośród roślin, mających zna-
czenie w ziołolecznictwie czy obrzędowo-
ści dorocznej, jest szczególna dla okolic
Kolbuszowej? Czy pamięta Pan jakieś
szczególne informacje, wyjątkowe histo-
rie, wywiady z mieszkańcami?

Pamiętam taką roślinę szelężnik (Alec-
torolophus sp. ) – rośnie na łąkach, często
w zbożu, a gdy się ją potrąci to szeleści.
Miejscowa ludność nazywa ją „łuscem”.
Stosowana była w chorobie oczu zwanej
łuszczką – okadzano twarz chorego su-
chym zielem, a najlepsze efekty dawał
„łusc” wzięty z wianka święconego
w oktawę Bożego Ciała. Jest co najmniej
kilka takich roślin, na które warto byłoby
zwrócić uwagę, np. tasznik pospolity (Aco-
rus calamus l. ) stosowany przy „zbyt obfi-
tych krwawieniach miesięcznych”, czy wi-
dłak goździsty (Lycopodium clavatum L. )
zwany „widełkami”, którego dojrzałe za-

rodniki stosowano jako zasypkę do opa-
rzeń, odparzeń, ran, albo bylica piołun
(Artemisia absinitum L. ), zwana „piełu-
nem”, którą aplikowano „przy mordowa-
niu w brzuchu”.

A Pan miał kiedyś swój własny ogró-
dek i posadzone w nim ulubione zioła?

Swojego ogródka nie mam, bo nie
mam takiej okazji. Miałem kiedyś dział-
kę, ale zabrakło mi na nią czasu. Zioło,
z którym mój organizm się spotyka naj-
częściej , tj . gdy jest taka potrzeba, to mię-
ta. Ewentualnie nalewki, ale akurat zioło-
wych nie lubię. Jak byłem mały, to naj-
częściej był to piołun. Pamiętam, że
w domu stała wysoka flaszka po czystej
wódce, a w niej spirytus i włożona w nią
gałązka piołunu. Zawsze jak miałem bóle
żołądka – to babcia brała na łyżeczkę tro-
chę cukru, a na to wlewała krople tego
piołunu i to wtedy tak rozpalało. Na tere-
nach Lasowiaków też rósł piołun i był
wykorzystywany w celach leczniczych,
o czym wspomniałem. Piołun rośnie na
ugorach i takich terenach piaszczystych,
jakich tutaj jest pod dostatkiem.

Studenci przeprowadzili już zapewne
wiele wywiadów. Co wyniknie z prowa-
dzonych badań?

Zostanie materiał do opracowania.
Wszystko trafi do archiwum w Katedrze
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Wrocławskiego i Archiwum Et-
nograficznego MKL w Kolbuszowej ,
i będzie można z tego korzystać. Może
powstaną jakieś prace licencjackie, magi-
sterskie. A ważne to jest także dla Mu-
zeum. Ta instytucja „nie jest tylko dla cie-
kawskich turystów” (mam tu na uwadze
skansen), ale jako Muzeum jest też pla-
cówką naukowo-badawczą. Najlepiej jest
wtedy, gdy archiwa etnograficzne, histo-
ryczne, itp. pękają w szwach! Z tą myślą
przekazałem Waszemu Muzeum dość ob-
fite zbiory moich materiałów etnobota-
nicznych, a także dotyczących antropolo-
gii ciała, skrupulatnie zbieranych przez
lata w terenie, a także odnajdywanych
w źródłach pisanych. Myślę, że zosta-
wiam ten zbiór w dobrych rękach. Polubi-
łem te okolice, ludzi z którymi współpra-
cowałem, spotykałem się, którzy nam po-
magali. Myślę, że powinienem wspo-
mnieć również tych, którzy odeszli: Mać-
ka Skowrońskiego, który był mi bardzo
bliski, Romka Stygę, Stefana Lwa… A je-
śli chodzi o wyniki badań, to właśnie te-
raz będzie czas na przeanalizowanie ze-
branego materiału, a potem jego porów-
nanie z tym z wcześniejszych badań.

Dziękuję za rozmowę.
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POSZUKUJĄC „POCZĄTKU”
Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków. . .
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –

Gdzieś jesteś, źródło?!

Cisza. . .
Strumieniu, leśny strumieniu,

odsłoń mi tajemnicę
swego początku!

Bł. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski

Próbą poszukiwania „początku” jest każda praca historyczna. Stwier-
dzenie to odnosi się w  szczególny sposób do publikacji dotyczących dzie-
jów Kościoła. W  centrum jego historii znajduje się zawsze Jezus Chrystus
i  Boży plan zbawienia człowieka, realizowany przez konkretnych ludzi.
Dla warsztatu historyka uchwytne są dopiero te ludzkie działania. Tego
trudnego zadania rekonstrukcji dziejów Kościoła na ziemi dzikowieckiej
podjął się Pan Wojciech Mroczka.

Autor jest historykiem znanym i ce-
nionym w kręgach naukowych, o czym
świadczą liczne publikacje i wystąpienia
podczas sympozjów organizowa-
nych m.in. przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II. Podjął się on w ni-
niejszej książce trudnego dzieła przedsta-
wienia dziejów parafii w Dzikowcu, ery-
gowanej w 1577 r., do zakończenia II woj-
ny światowej . Skupił się przy tym na wie-
lu aspektach jej funkcjonowania, tworząc
własny plan prezentacji poszczególnych
zagadnień.

Opracowanie ma bogatą podstawę źró-
dłową. Szeroko zakrojona kwerenda obję-
ła około 20 archiwów krajowych i zagra-
nicznych, w tym archiwa kościelne i zbio-
ry prywatne. Ustalenia te wzbogacono sze-
rokim wachlarzem źródeł drukowanych
oraz opracowań. Na podziw i szacunek za-
sługuje warsztat historyczny Autora. Re-
konstruując dzieje Kościoła na ziemi dzi-
kowieckiej , wykorzystał skrupulat-
nie m.in. akta metrykalne, pomijane nie-
jednokrotnie w badaniach przez profesjo-
nalistów. Jak żmudną, benedyktyńską
pracę wykonał P. Wojciech Mroczka, moż-

na przekonać się dopiero podczas uważ-
nej lektury przypisów.

Dawna parafia dzikowiecka zajmo-
wała sporą połać pradawnej Puszczy San-
domierskiej , w tym kilka organizmów
wiejskich, dlatego niniejsza książka sta-
nowi również kompendium wiedzy histo-
rycznej o tej Małej Ojczyźnie. Na szcze-
gólną uwagę obok sfery stricte kościelnej
zasługują drobiazgowe, niemal detekty-
wistyczne ustalenia Autora dotyczące
osadnictwa na tym terenie oraz bogaty
obraz ludności i wiernych na przestrzeni
wieków. Warto zaznaczyć, że ten aspekt
szczególnie pasjonuje P. Wojciecha
Mroczkę. Jest on autorem pionierskiego
dzieła w genealogii „Skąd nasz ród? Za-
rys dziejów 51 lipnickich rodów” (Lipni-
ca 2004).

Książka „Dzieje parafii w Dzikowcu
do 1945 r.” stanowi dobre i solidne dzieło
poświęcone kościelnym dziejom tej czę-
ści Puszczy Sandomierskiej . Należy ży-
wić nadzieję, że Autor będzie nadal z pa-
sją kontynuował swoje badania i publiko-
wał ich wyniki.

KS.  DR  SŁAWOMIR ZYCH

NOWA KSIĄŻKA
O RUCHU LUDOWYM

(…) Interes państwa zawsze stawiany był przez
ludowców ponad interes własnej warstwy,
wielokrotnie dając dowody miłości, przywiązania
i  poświęcenia dla Ojczyzny, zarówno w  latach wojny
i  pokoju.

Ludowiec to; patriota, demokrata, człowiek mądry, my-
ślący i ideowy, umiarkowany i rozważny w działaniu, spo-
łecznik, organizator. Ruch ludowy do dnia dzisiejszego stano-
wi jedną z najważniejszych sił politycznych w Polsce. Dzięki
działalności ludowców stopniowo wzrastało poczucie tożsa-
mości narodowej w ludności wielskiej , a chłopi stawali się
świadomymi obywatelami polskimi.

Te i inne okoliczności były również udziałem ludowców
Kolbuszowskiej wsi. Wyrażam uznanie i wdzięczność autoro-
wi niniejszej książki za utrwalenie dla potomnych losów waż-
nej części historii ruchu ludowego.

JAN BURY

PREZES ZW PSL W  RZESZOWIE

NOWE KSIĄŻKI O REGIONIE
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,,CHCIAŁBYM WSZYSTKIE TAKIE CHWILE OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA”

Prawdziwe są słowa poety: ,,Że ty pójdziesz borem..., lasem..., a ja pójdę inną stroną”. Na każdym etapie
edukacji nadchodzi dzień, w którym żegnamy się ze szkołą i rozpoczynamy kolejny etap w swoim życiu.

1 5 czerwca b.r. , w Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej , trzecioklasiści
z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej żegnali
się z nauczycielami, przyjaciółmi i beztro-
skimi latami.

Była to niecodzienna uroczystość. Ab-
solwenci złożyli podziękowania wszyst-
kim tym, którzy towarzyszyli im podczas
trzyletniej nauki w gimnazjum: dyrekcji,
nauczycielom, wychowawcom i pracowni-
kom szkoły. Dziękowali za wszystko: za
trud, serce, wyrozumiałość, codzienny
uśmiech, a przede wszystkim za to, że na-
uczyli się w tej szkole wytrwałości, chęci
działania, uporu i odwagi w dążeniu do ce-
lu. Sami zaś odebrali mądre wskazówki
i życzenia na kolejny etap swojej eduka-
cj i. Ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki
w nauce i sporcie, otrzymali statuetki
z rąk dyrektora szkoły Ilony Iwaniak, nato-
miast nagrody książkowe wręczyli: poseł
Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Jan Zu-
ba, przewodniczący Osiedla nr 3 Jan Wa-
rzocha.

Burmistrz Kolbuszowej złożył podzię-
kowania całemu gronu pedagogicznemu,
rodzicom oraz uczniom za wzruszającą
uroczystość, życząc jednocześnie udanych
wakacji. Wiele rad i wskazówek otrzymali
również absolwenci od zaproszonych go-
ści.

Były kwiaty, życzenia, pamiątkowe
fotografie, były też łzy wzruszenia.

Uczniów, działających w Szkolnym
Kole ,,Caritas”, czekała jeszcze miła nie-
spodzianka. Dnia 17 czerwca wzięli
udział w jednodniowej wycieczce do War-
szawy, głównym punktem programu była

wizyta w Centrum Wolontariatu. Mło-
dzież wraz z wychowawcami wymieniła
się doświadczeniami, wysłuchała cieka-
wej prelekcji, a następnie spacerkiem
zwiedziła najpiękniejsze zakątki stolicy.
Wszystkich urzekła Starówka i oczywi-
ście Łazienki. Należy nadmienić, iż wy-
cieczka była organizowana i finansowana
przez Fundację ,,Serce” w ramach projek-
tu ,,Bliżej siebie”.

Dlaczego młodzież pragnie utrwalić
w swej pamięci trzyletni pobyt w gimna-
zjum? Oto niektóre wypowiedzi absolwen-
tów:
,,Bardzo dużo się nauczyłem, każdy miał
szansę rozwijać swoje zainteresowania
i pasje na zajęciach dodatkowych”.
,,Poszerzyłem swoja wiedzę i wzbogaci-
łem słownictwo”.
,,Jestem bogatsza o przeżycia i nowe przy-

jaźnie”.
,,Poznałam wielu wspaniałych nauczycie-
li, którzy wspierali mnie w trudnych
chwilach, mam nadzieję, że po skończe-
niu gimnazjum nadal będziemy w kontak-
cie”.
,,Będę tęsknił za miłą atmosferą i przyja-
ciółmi”.
,,Bardzo polubiłem swoją szkołę, wiele
się nauczyłem, zdobyłem nowe doświad-
czenia”.
,,Był to czas nauki i zabawy, chciałoby
się zatrzymać czas. . . ale niestety taka ko-
lej rzeczy, że coś się kończy, a coś zaczy-
na”.
,,Dzięki szkole poznałam wiele zakątków
naszego kraju”.
,,Wiem, że wolontariat to wspaniała spra-
wa, zrozumiałam, że warto pomagać in-
nym, bo wtedy stajemy się lepsi dla sie-
bie”.
,,Będę tęsknił za szkołą, wiele tu przeży-
łam i wiele się nauczyłam, a najbardziej
będzie mi brakowało mojej wychowaw-
czyni”.

Z wypowiedzi uczniów wynika, że
szkoła to nie tylko miejsce zdobywania
wiedzy, ale tutaj kształtuje się osobowość
i charakter młodego człowieka. Ucznio-
wie zdobywają nowe doświadczenia,
działają w wielu organizacjach, budujące
jest, iż młodzież ceni sobie wolontariat,
pomoc drugiemu człowiekowi, jest wraż-
liwa i ma wiele pasj i.

Należy wierzyć, iż w kolejnym etapie
swojego życia będą wierni swoim zasa-
dom i nadal będą rozwijać swoje pasje.
Życzymy im wytrwałości na kolejnym
etapie edukacji.

BOGUMIŁA PUZIO
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KSIĄDZ KANONIK JÓZEF SOKOŁOWSKI NIE ŻYJE

Po długiej chorobie, 14 lipca 2011 r., zmarł śp. ks. kan. Józef Sokołowski, długoletni proboszcz parafii
M.B. ,,Królowej Polski” w Widełce i długoletni wicedziekan Dekanatu Głogowskiego.

Ks. kanonik Józef Sokołowski urodził
się 1 5.05.1 934 r. w Jabłonce koło Brzozo-
wa, gmina Dydnia, w rolniczej rodzinie
znanego w okolicy cieśli Stanisława Soko-
łowskiego i Leonii Krzysik. Do wspólno-
ty Kościoła został włączony przez chrzest
święty w parafii św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni, do której jeszcze
w tym czasie Jabłonka należała.

W Jabłonce również ukończył 7 klaso-
wą szkołę podstawową. Następnie ukoń-
czył Technikum Ekonomiczne w Sanoku
z wyróżnieniem i propozycją kontynuowa-
nia nauki na studiach w Krakowie. Z pro-
pozycji tej nie skorzystał. W roku 1953,
odpowiadając na zaproszenie Chrystusa: ,,
Pójdź za Mną”, wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Przemyślu. Po
sześcioletnich studiach filozoficzno-teolo-
gicznych przyjął święcenia kapłańskie
07.06.1 959 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bar-
dy. Prymicyjną Msze odprawił w kościele
Parafialnym M.B. Częstochowskiej w Ja-
błonce. Po święceniach, z woli ks. Bisku-
pa, pierwszą jego placówką wikariuszow-
ską była Gwoźnica (01 .08.1 959 -
30.07.1 961 ). Następne miejsca duszpaster-
stwa ks. Józefa to: Budy Łańcuckie
(31 .07.1 961 - 30.07.1 964), Markowa
(31 .07.1 964 - 31 .07.1 966), Kamień
(01 .08.1 966 - 01 .09.1 968), Sieniawa
(02.09.1 968 - 31 .07.1 970) i Komańcza
(01 .08.1 970 - 12.04.1 971 ).

Po rezygnacji z probostwa księdza Ka-
zimierza Szepieńca, mianowany przez
ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, w dniu
13.04.1 971 r. zostaje trzecim od początku
istnienia parafii proboszczem Widełki. Tu,
przez 40 lat dba o duchowy i materialny
rozwój parafii. Był sługą Ołtarza i konfe-
sjonału - tak do tej pory wspominają go
parafianie z Widełki. Dbał o duchowy roz-
wój parafian przez organizowanie misj i
i rekolekcji parafialnych. Był wielkim
czcicielem Matki Bożej . Na początku
i pod koniec proboszczowania przygoto-
wywał parafię do pierwszych i drugich na-
wiedzin Matki Bożej w kopii Cudownego
Obrazu Jasnogórskiego. Od 05.11 .1 978 r.
rozpoczęła się peregrynacja po parafii
Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim. Ks.
Sokołowski często pielgrzymował z para-
fianami na Jasną Górę, a w Zesłanie Du-
cha Świętego rokrocznie do Leżańska.

20.11 .1 983 r., na rozpoczęcie obcho-
dów Roku Odkupienia, odbyła się peregry-
nacja Krzyża św., a 3.1 2.1 995 r. rozpoczę-
ła się wędrówka w rodzinach naszej para-
fii Obrazu Miłosierdzia Bożego.

Ks. Józefbył inicjatorem budowy wie-
lu kapliczek w parafii, szczególnie wspo-
minał powstanie kapliczki przy torze kole-
jowym, jako renowację po rozwalonej
przez aktyw komunistyczny podczas budo-
wy toru kolejowego z Rzeszowa do Kolbu-
szowej . Jak zapisał w kronice parafialnej ,
po zniszczeniu tej kapliczki w miejscu
tym wydarzyło się wiele wypadków dro-
gowych. Od momentu poświęcenia nowej
kapliczki, która miała miejsce 30.05.1 991
r., w uroczystość Bożego Ciała, więcej wy-
padków tam już nie było.

Cieszył się z powołań kapłańskich
i zakonnych w parafii. 20.06.1 976 r. odby-
ły się prymicje ks. Stanisława Sałaty, Mi-
sjonarza Świętej Rodziny, obecnie pracują-
cego na Białorusi. To pierwszy kapłan
z parafii Widełka. 22.07.1 990 r. odbyły
się prymicje ks. Stanisława Liszcza - Mi-
chality, wyświęconego w Paragwaju, któ-
ry obecnie pracuje w Argentynie. Także
w czasie probostwa ks. Józefa wstąpiła do
sióstr Michalitek w Miejscu Piasto-
wym s. Maria Leonia Przybyło, która zło-
żyła śluby wieczyste w 1986 r.

Ks. Józef był koordynatorem,
współwykonawcą i fundatorem wielu
dzieł dla parafii, przy współpracy z para-
fianami. Tuż po przybyciu pierwszym je-
go przedsięwzięciem było wybudowanie
punktu katechetycznego do nauczania reli-
gii. Czynił to przy współpracy z siostrami
michalitkami. Napotykał trudności ze stro-
ny władz, gdyż odrzucił współpracę z UB,
którego przedstawiciele kilkakrotnie go
nachodzili. Za nielegalne postawienie bu-
dynku gospodarczego i katechetycznego
dwukrotnie był karany przez Kolegium
Orzekające w Kolbuszowej .

W czasie jego duszpasterzowania
w Widełce powstała nowa polichromia
w kościele, wykonana przez artystę mala-
rza Kazimierza Florka z Sanoka, którą po-
święcił ks. bp Jakiel w dniu odpustu para-
fialnego 3.05.1 976 r. W marcu 1978 r. roz-
poczęto budowę nowej plebanii. Ks. Pro-
boszcz zamieszkał w niej w wigilię 1980
r. Natomiast 25.1 0.1 982 r. rozpoczęła się
budowa punktu katechetycznego wraz
z wikarówką. Budynek ten poświęcił kole-
ga kursowy ks. biskup Moskwa, w dniu
15.06.1 988 r. Była to 29 rocznica święceń
kapłańskich ks. Józefa i jednocześnie
zjazd kursowy kapłanów.

06.06.1 987 r. rozpoczęto budowę
punktu katechetycznego w Kłapówce
z dwoma salkami, z których jedna miała
być kaplicą publiczną i tak jak się stało.

Kaplicę dojazdową w Kłapówce, ku czci
Matki Bożej Częstochowskiej , poświęcił
24.08.1 991 r. ks. bp Stefan Moskwa.
W ostatnich latach dwudziestego wieku
dobudowano do niej przedsionek z wieżą.
W latach 1993/94 wybudowano w Wideł-
ce kaplicę cmentarną, którą poświęcił już
15.11 .1 994 r. ks. bp Kazimierz Górny,
Ordynariusz Rzeszowski, na pierwszej
wizytacji kanonicznej po reorganizacji
diecezji w Polsce. Jako wotum na rok
wielkiego Jubileuszu 2000 roku, dzięki
ofiarności indywidualnych i zespołowych
fundatorów, wykonano 8 witraży przed-
stawiających polskich świętych ostatnie-
go stulecia, które poświęcił w czasie wi-
zytacji kanonicznej w maju 1999 r.
ks. bp Edward Białogłowski. Ks. Józef
Sokołowski sam był fundatorem witraża
św. bpa Sebastiana Pelczara - patrona na-
szej diecezji.

Był zawsze z parafianami i dla nich.
Cieszył się z nimi osiągnięciami, o któ-
rych wspomniałem, ale też dzielił z nimi
smutek w trudnych doświadczeniach.
09.07.1 984 r. dokonano włamania do ko-
ścioła i świętokradztwa, profanując na-
czynia liturgiczne. Zniszczono też obraz
Matki Bożej .

Ks. Bp Ordynariusz doceniał
trud i poświęcenie ks. Wicedziekana Jó-
zefa i odznaczał go różnymi godnościami
kościelnymi. Także władze samorządowe
uznały go za Zasłużonego dla Miasta
i Gminy Kolbuszowa i wpisały do Księgi
Zasłużonych. Śp. ks. Józef kochał mło-

Ś.P. Ks. Kan. Józef Sokołowski
15.05.1934-14.07.2011
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RODZINIE INAJBLIŻSZYMZMARŁEGO

głębokie wyrazy współczucia

Burmistrz Kolbuszowej

Lek. Med. KRZYSZTOFA KOZIOŁA

dzież i dzieci, troszczył się o wielodzietne
rodziny w parafii, wspomagał duchowo
i finansowo powstałą w parafii Katolicką
Placówkę Wychowawczą ,,Nasz dom”,
prowadzoną przez siostry Michalitki. Był
lubiany i ceniony przez księży w dekana-
cie. Jako długoletni wicedziekan dekanatu
Głogowskiego był cenionym katechetą
i wieloletnim wizytatorem katechezy w de-
kanacie.

01 .11 .1 997 r., w Uroczystość Wszyst-
kich Świętych, gdy myślami wracamy do
wspomnień o naszych zmarłych, w godzi-
nach porannych ks. Proboszcz Józef za-
padł na poważną chorobę. Został odwie-
ziony do szpitala z podejrzeniem udaru
mózgu. Tam przez kilka tygodni, wspiera-
ny modlitwami całej parafii, na ile było to
możliwe, częściowo wracał do zdrowia.
Mimo postępującej choroby pełnił jeszcze
powierzoną mu funkcję proboszcza para-
fii do 02.07.2000 r. W tym dniu Ks. Bi-
skup Ordynariusz przyjął od niego rezy-
gnację z probostwa. Ile starczyło mu sił,
wspierał posługą nowego proboszcza. Po
9 latach od pierwszego udaru, w paździer-
niku 2006 r. nastąpił nawrót choroby i dru-
gi udar. Wtedy to, nie mogąc samodziel-
nie funkcjonować, przebywał w Domu
Opieki ,,Kombatant’ w Słocinie, gdzie
miał zagwarantowaną stałą całodobową
opiekę lekarską. Tam już, siedząc na wóz-
ku, 14.06.2009 r. obchodził złoty jubile-
usz kapłaństwa, przy współudziale przed-
stawicieli parafii Widełka i kapeli „Wide-
lanie” oraz domowników i personelu do-

mu opieki. Po długim cierpieniu, odszedł
po nagrodę do Pana 14.07.2011 r. Pragnie-
niem jego było, by doczesne jego szczątki
złożono na parafialnym cmentarzu w Wi-
dełce, obok grobu pierwszego proboszcza
wWidełce ks. Antoniego Grębskiego. Eks-
porta odbyła się 16 lipca, w sobotę,
o godz. 1 6.00 w Widełce, a przewodni-
czył jej ks. Dziekan Dekanatu Głogow-
skiego Adam Samel. Słowo Boże wygło-
sił ks. prałat Stanisław Wójcik z Rudnej
Wielkiej – kolega kursowy ks. Kanonika
Józefa. Następnie była możliwość czuwa-
nia przy zwłokach do apelu Jasnogórskie-
go i w niedzielę przed południem. Wartę
przy trumnie trzymali strażacy z Widełki
i Kłapówki. Pogrzeb odbył się 17 lipca,
w niedzielę, o godz. 1 5.00, przy udziale

wielu kapłanów i sióstr zakonnych oraz
wielkiej rzeszy parafian i przybyłych go-
ści. Uroczystości przewodniczył
ks. bp Kazimierz Górny Ordynariusz
Rzeszowski, a Słowo Boże głosił
ks. dziekan Adam Samel. Ksiądz Biskup
również w swoim słowie pożegnał wiel-
kiego kapłana, patriotę, Ojca parafii, któ-
ry przez całe życie uczył jak kochać Bo-
ga, Matkę Najświętszą, Ojczyznę, jak
pracować, a na koniec uczył nas wszyst-
kich jak cierpieć do końca, wypełniając
wiernie swoje powołanie i ufając, że ze
wszystkimi spotka się w domu Ojca, do
którego odszedł.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu
wieczne spoczywanie!

KS.  LUCJAN KOT

ŚP. LEK. MED.

KRZYSZTOFA KOZIOŁA

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 25.07. 2011.
Naszego Kolegi Lekarza

Z wyrazami współczucia dla rodziny zmarłego łączą się
Lekarze, Pielęgniarki, Salowe Oddziału Chirurgii Ogólnej

i Urologii
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej .

KRZYSZTOFA KOZIOŁA

Długoletniego Ordynatora Oddziału Urologii w Kolbuszowej ,
Lekarza od początku swojej kariery medycznej związanego

z Powiatem Kolbuszowskim.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
zmarłego kolegi

składają

Koleżanki i koledzy lekarze Powiatu
Kolbuszowskiego

ŚP. KRZYSZTOFA KOZIOŁA

składa
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ROZMNAŻANIE DRZEW IGLASTYCH I BYLIN
Sierpień i wrzesień to najlepszy okres do rozmnażania drzew iglastych poprzez sadzonki. Najlepiej będą się

ukorzeniać młode jednoroczne wierzchołki pędów.

Iglaki możemy rozmnażać z nasion,
poprzez sadzonkowanie, odkłady oraz
szczepienie. Gatunki i odmiany cisów, cy-
prysików, metasekwoi, jałowców, żywotni-
ków oraz karłowych i płożących form jo-
dły, modrzewia, sosny i świerka możemy
rozmnażać przez sadzonkowanie. Trzeba
się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż
jest to proces długotrwały. Najdogodniej-
szą porą na rozmnażanie drzewek igla-
stych przez sadzonki jest sierpień i wrze-
sień. O tej porze roku pędy są twardsze
i bardziej sprężyste niż wiosną, a jedno-
cześnie dostatecznie elastyczne, by można
było je przycinać. Ponieważ gałązki
zdrewniałe ciężko się ukorzeniają, do roz-
mnażania należy wybrać jedynie jedno-
roczne wierzchołki pędów. Należy jednak
zachować ostrożność, gdyż zbyt młode pę-
dy będą łatwo atakowane przez choroby.

Młode pędy można pobrać z pędu
głównego za pomocą ostrego noża. Bar-
dziej polecaną metodą jest jednak ener-
giczne oderwanie pędów. Na pobranej
w ten sposób sadzonce musi znajdować
się fragment starszego pędu - piętka i języ-
czek. Sadzonki powinny mieć długość od
6 do 10 cm. Jeżeli są dłuższe należy przy-
ciąć im wierzchołek.

Zanim posadzimy pędy, należy z ich
dolnej części usunąć wszystkie łuski
i igły, oraz zanurzyć je w ukorzeniaczu.
Rany powstałej po oderwaniu nie wolno
dotykać dłonią, gdyż ułatwia to przedosta-
nie się czynnikom chorobotwórczym. Aby
zmniejszyć ryzyko infekcji należy użyć
dobrej jakościowo ziemi. Po posadzeniu
do gruntu, sadzonki przetrzymujemy
w ciepłych i wilgotnych warunkach. Wy-
kształcenie korzeni następuje w temperatu-
rze od 18 do 22°C. U gatunków, które ła-
two dają się rozmnażać (np. u żywotni-
ków i jałowców), pierwsze korzenie poja-

wiają się po około sześciu do ośmiu tygo-
dniach. Może to jednak potrwać znacznie
dłużej . Przydatną metodą rozmnażania
w warunkach uprawy amatorskiej jest roz-
mnażanie przez odkłady, szczególnie jeśli
uprawiamy formy płożące się, których pę-
dy mają naturalną tendencję do wypusz-
czania korzeni w miejscach stykania się
z ziemią. W tym przypadku na początku
jesieni sprawdzamy, czy w miejscach roz-
gałęzień nie powstały już młode korzenie.
Jeżeli okaże się że fragmenty pędów wro-
sły już w podłoże, odcinamy ukorzeniony
pęd i delikatnie, aby nie uszkodzić korze-
ni, wykopujemy ukorzenioną sadzonkę,
którą możemy posadzić w innym miejscu.
Ukorzenianie możemy przyspieszyć pod-
sypując nasady pędów mieloną korą lub
torfem, utrzymując jednocześnie wyższą
wilgotność gleby. Możemy również spró-
bować rozmnażania iglaków z nasion.
Trzeba jednak pamiętać, iż otrzymane ro-
śliny często nie powtarzają cech rośliny
matecznej .

Najłatwiejszym sposobem rozmnaża-
nia bylin jest ich podział. Metodę tą może-
my stosować do rozmnażania bylin two-
rzących pędy u podstawy karpy i posiada-
jących dobrze rozwinięty system korzenio-
wy. Metodę podziału stosuje się również
gdy rośliny są zbytnio zagęszczone lub
gdy wymagają odmłodzenia. Najlepszym
terminem do przeprowadzenia podziału
jest późna jesień (od października) lub
wczesna wiosna (do kwietnia). W czasie
przeprowadzania tego zabiegu ziemia nie
powinna być zamarznięta, grząska ani też
zupełnie sucha. Jesienny termin dzielenia
jest odpowiedni dla roślin kwitnących
wczesną wiosną. Rośliny o mięsistych ko-
rzeniach najlepiej natomiast dzielić wio-
sną, gdy zaczynają wybijać pąki. Część
bylin można dzielić poprzez oderwanie
ich fragmentów ręką lub przy użyciu

dwóch motyczek z zębami. Do podziału
roślin o mięsistych korzeniach potrzebny
będzie szpadel lub nóż.

Wokół roślin przeznaczonych do po-
działu należy rozluźnić glebę a następnie
rośliny wydobyć za pomocą wideł. Nale-
ży to robić delikatnie, uważając aby nie
uszkodzić korzeni roślin. Wyciągniętą ro-
ślinę otrząsamy z ziemi i usuwamy
uschnięte liście, a następnie płuczemy je
wodą. Młode byliny o cienkich, włókni-
stych korzeniach rozdzielamy ręcznie.

Byliny o zgrubiałych, mięsistych ko-
rzeniach trzeba dzielić (rozciąć na kawał-
ki) przy pomocy noża lub szpadla. Szpa-
del wbijamy w roślinę pomiędzy pąkami,
tak aby na każdej z dzielonych części po-
zostały przynajmniej po 2 pąki. Części
i odnogi obumarłe odcinamy nożem.

Rośliny tworzące kłącza dzielimy
ręcznie lub za pomocą noża, odcinając od
starego kłącza młode odrosty. Każde no-
wo powstałe kłącze musi mieć przynaj-
mniej jeden pąk. Stare kłącze wyrzucamy.
Po podziale wszystkie powierzchnie cięć
posypujemy fungicydem (środkiem grzy-
bobójczym). Rośliny posadzamy na takiej
samej głębokości, na jakiej rosły dotych-
czas. Glebę wokół nich lekko ubijamy
i podlewamy. Duże fragmenty bylin posa-
dzone od razu po podziale mogą zakwit-
nąć już w tym samym sezonie wegetacyj-
nym. Bardzo małe części powstałe po po-
dziale najlepiej jest przez pierwszy rok
uprawiać na rozsadniku lub w donicz-
kach, aby się nieco rozrosły.

SZKÓŁKA DRZEW I  KRZEWÓW

DOROTA I  ROBERT MARKUSIEWICZ

UL. ZIELONA 27, KOLBUSZOWA

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Stanisława Turka
wieloletniego dyrektora Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Rzeszowie, członka Zarządu Głównego

i  Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w  Rzeszowie. W  Osobie zmarłego tracimy wielkiego

miłośnika książek, wspaniałego bibliotekarza, człowieka serdecznego i  ciepłego. Taki pozostanie w  naszej pamięci.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu.

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kolbuszowej
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KALEJDOSKOP INWESTYCJI GMINNYCH
Trwa realizacja inwestycji w Gminie Kolbuszowa. Oto przegląd najważniejszych zadań.

Kontynuowane są prace modernizacyjne na ul. Ruczki. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowany istniejący odcinek ulicy
Ruczki, od skrzyżowania z ul. Tyszkiewiczów do Starostwa, oraz wybudowany nowy odcinek drogi od Starostwa do ul. Towarowej .
Ponadto wzdłuż ul. Ruczki planuje się budowę chodników, miejsc postojowych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowę innych sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Dzięki połączeniu ul. Ruczki z ul. Towarową powstanie nowa droga
objazdowa, pozwalająca kierowcom kierującym się np. z Sokołowa w kierunku Rzeszowa (lub odwrotnie) ominąć rondo na drodze
krajowej nr 9. Przewiduje się, że będzie miało to wpływ na rozładowanie ruchu drogowego oraz odciążenie zatłoczonego rynku
w Kolbuszowej . Planowane zakończenie wartego ponad 2,5 mln. zł zadania to wrzesień br.

Ulica Ruczki

ŚWIADOMI ZAGROŻENIA
KAMPANIA SPOŁECZNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu
zapobiec. Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna, zainicjowana przez Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych, ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby
pożarów lasów o jedną trzecią. Kampania ruszyła 15 czerwca.

Mało kto zdaje sobie sprawę z zastra-
szających statystyk: aż 9 na 10 pożarów la-
sów to wina człowieka. W powszechnej
świadomości jest to odległy problem, któ-
ry pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo
lekceważymy proste i oczywiste wydawa-
łoby się reguły bezpiecznego zachowania
w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko
wśród drzew, łąka wypalana w ten sam
sposób od lat – większość z nas jest prze-
konana, że takie zagrożenia powodują „in-
ni”. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że
pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę
w świecie przyrody, lecz może bezpośred-
nio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bli-
skich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież
wszyscy korzystamy z lasów, a wielu
z nas mieszka lub pracuje w ich bezpo-
średniej bliskości.

Celem komunikacyjnym kampanii
„Świadomi Zagrożenia” jest podniesienie
świadomości w zakresie odpowiedzialne-
go zachowania się w lesie i jego otocze-
niu, aby zminimalizować ryzyko zaprósze-
nia ognia. Seria spotów telewizyjnych i ra-
diowych pod wspólnym tytułem „Łza nie
ugasi pożaru” wskazuje najbardziej po-
wszechne przyczyny pożarów lasów, któ-
rymi są celowe podpalenia (45%), nie-
ostrożność dorosłych (20-25%) czy wypa-
lanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii
jest także apel o porzucenie obojętności
i aktywne reagowanie na zagrożenia – je-
den telefon na numer alarmowy 998 lub
112 może uratować las.

Spoty w silny, emocjonalny sposób
odwołują się do naszego poczucia bezpie-
czeństwa, odpowiedzialności, a także
wstydu społecznego. Wskazują, że za
każdym pożarem lasu stoi konkretna oso-
ba. To jej nieostrożność, beztroska lub
zwykła bezmyślność okazuje się być
przyczyną nieodwracalnej tragedii – tak
dla przyrody, jak i dla samego sprawcy,
a często również bliskich mu osób. Smu-
tek, żal, wstyd, poczucie winy ani nawet
symboliczna łza nie są w stanie cofnąć
czasu. Identyfikacja sprawcy z wyrządzo-
ną szkodą odziera pożar lasu z bezpiecz-
nej anonimowości. Od tej pory nikt nie
będzie mieć łatwego usprawiedliwienia
dla swojego nieodpowiedzialnego zacho-
wania. Stąd też nazwa całej kampanii –
„Świadomi Zagrożenia”.
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Do końca roku potrwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr. 875 Mielec- Leżajsk. Przedmiotem inwestycji jest re-
mont odcinka długości ok. 20,3 km biegnącego od Mielca do Kolbuszowej oraz budowa drogi obwodowej w Kolbuszowej . W jej
zakres w obrębie Kolbuszowej wchodzi budowa mostu na rzece Nil oraz dwóch rond na ul. Mieleckiej i ul. Tarnobrzeskiej . Projekt
obejmuje również budowę mostu w Świerczowie na rzece Świerczówka wraz z dojazdami. Łączna długość budowanej obwodnicy
będzie miała ok. 1 km. W układzie lokalnym poprawi dostępność komunikacyjną powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego a także
wyprowadzi z centrum miasta ruch ciężkich samochodów.

W trakcie budowy jest kanalizacja sanitarna wraz z przyłą-
czami, pompowniami ścieków i zasileniami energetycznymi w
Świerczowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej
Dolnej po stronie północno-zachodniej . Inwestycja współfinan-
sowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie
3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Działanie to
ma celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich.
W ramach projektu wybudowanych zostanie 11 850 m kanaliza-
cj i w Kolbuszowej Dolnej oraz 10 890 m w Świerczowie. Za-
kończenie inwestycji wartej 6 671 000 zł przewidziano na ko-
niec 2011 r.

Droga wojewódzka Mielec-Leżajsk

Kanalizacja w Świerczowie i Kolbuszowej Dolnej

Tereny inwestycyjne przy ulicy Sokołowskiej

Pod koniec 2012 r. gmina wzbogaci się o w pełni uzbrojone
tereny inwestycyjne o pow. 8 ha. Celem wartego ponad 4,5 mln
zł. przedsięwzięcia jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjają-
cych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej a tym samym zwiększenia atrakcyjności inwestycyj-
nej Kolbuszowej .

Przedmiotem zadania jest kompleksowe uzbrojenie działek
inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej poprzez:
- budowę układu komunikacyjnego - przebudowę skrzyżowania
na drodze wojewódzkiej nr 875 Leżajsk-Mielec na dł. 243 m,
budowę dróg dojazdowych o dł. 710 m
- uzbrojenie w sieć kanalizacji deszczowej , sanitarnej , teletech-
nicznej , wodociągowej
- budowę sieci elektrycznej
- budowę, miejsc parkingowych

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 3 814 107,
54 zł. Wkład własny gminy - 688 018, 68 zł.
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Modernizacja byłej szkoły w Kupnie

Ponad 490 tys. zł kosztować będą prace modernizacyjne przy rozbudowie i przebudowie byłej szkoły w Kupnie na potrzeby
budynku wielofunkcyjnego. Zmodernizowany budynek zostanie oddany do użytku pod koniec 2011 r.

Budynek wielofunkcyjny w Bukowcu

W tym roku przebudowany zostanie także budynek wielofunkcyjny w Bukowcu. Prace obejmą termomodernizację ścian,
konserwację pokrycia dachowego, przebudowę sieci elektoelektrycznej , instalacj i wodociągowej i gazowej . W odnowionym
budynku znajdować się będzie świetlica, remiza strażacka i sołtysówka. Koszt inwestycji – 204 tys. zł.

Budynek wielofunkcyjny w Kłapówce

Trwają prace modernizacyjne przy przebudowie budynku wielofunkcyjnego w Kłapówce. Zakres prac, które potrwają do końca
października b.r. obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wykonanie termomodernizacji stropów i elewacji zewnętrznej , montaż
instalacj i sanitarnych i elektrycznych, wykonanie węzła sanitarnego. W ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wejścia
i wnętrze budynku świetlicowej części zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ściany zostaną wzmocnione i
ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Inwestycja realizowana jest w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
objętego PROW na lata 2007-2013.
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Dom Ludowy w Widełce
Zakończono prace przy rozbudowie Domu Ludowego w Widełce. W ramach inwestycji zwiększyła się powierzchnia zabudowy,

powstały nowe sanitariaty z obsługą osób niepełnosprawnych, rozbudowana została estrada zewnętrzna oraz utwardzony plac na
spotkania integracyjne.

Remont ulic: Mickiewicza i Krakowskiej

Z kolei po remoncie jest już ul. Mickiewicza i ul. Krakow-
ska. Ostatni etap robót przy ul. Mickiewicza obejmował budowę
ciągu pieszo - jezdnego o długości 129 metrów oraz przebudowę
odcinka ulicy o długości 104 metrów. Prace na ul. Krakowskiej
polegały na wykonaniu nowej podbudowy wraz z ułożeniem kra-
wężników, nowych chodników oraz nawierzchni jezdni. Ponadto
zakres rzeczowy objął zabezpieczenie i przełożenie urządzeń ob-
cych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy.

Utwardzanie placu przy Domu Ludowym w Kolbuszowej Górnej

Do połowy sierpnia potrwają prace związanie z utwardzeniem placu na spotkania integracyjne przy budynku Domu Ludowego
w Kolbuszowej Górnej . Koszt inwestycji wynosi 165 393 zł.
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MNIEJ BIUROKRACJI
1 lipca zniknęło 220 rozmaitych urzędowych zaświadczeń. Przy ubieganiu się o  świadczenia rodzinne, czy

wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystarczą zwykłe oświadczenia.

Dzięki ustawie o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przed-
siębiorców, w miejsce ponad 200 różnych
zaświadczeń, odpisów oraz wypisów,
przedsiębiorca i obywatel będzie mógł zło-
żyć oświadczenie (w wielu przypadkach
pozostawiono wybór pomiędzy oświadcze-
niem a zaświadczeniem). Ograniczona zo-
stanie także liczba licencji, zezwoleń i po-
zwoleń.

Przy konstruowaniu przepisów kiero-
wano się zasadą, by organ jak najwięcej
informacji pozyskiwał od innych organów
administracj i (w tym w szczególności dro-
gą elektroniczną). Będzie to łatwiejsze do
zrealizowania, gdyż w niedługim czasie
ważne rejestry, tj . rejestr przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym i ewi-
dencja działalności gospodarczej (Central-
na Ewidencja i Informacja o Działalności

Gospodarczej – od 1 lipca 2011 r.), będą
ogólnodostępne w Internecie.

Ponadto w ustawie o ograniczaniu
barier administracyjnych znalazły się
przepisy, które mają na celu m.in.: zwięk-
szenie katalogu możliwości przekształca-
nia form prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz obniżenie kosztów sądowych
wpisu (i zmiany wpisu) do rejestru przed-
siębiorców KRS.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I pu-
bliczny przetarg ustny ograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej, poło-
żonej w Kupnie, stanowiącej własność
Gminy Kolbuszowa, na poprawienie wa-
runków zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległych.

Przedmiotem przetargu jest:
1 . Niezabudowana nieruchomość grun-

towa, położona w Kupnie, oznaczona nume-
rem ewidencyjnym działki 1599/1, o pow.
0.0803 ha, objęta KW Nr
TB1K/00021820/0.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli
nieruchomości przyległych z uwagi na brak
możliwości zapewnienia dojazdu do drogi
publicznej.

Zgodnie z zapisem w ewidencji grun-
tów w/w działka stanowi teren rolny. Dział-
ka jest niezabudowana, zlokalizowana po-
między działkami w zabudowie zagrodowej
jednorodzinnej.

Teren działki jest płaski, zbliżony do
prostokąta, nieutwardzony i podmokły.
W połowie szerokości i długości działki usy-
tuowany jest słup elektroenergetyczny.
Działka posiada łatwy dostęp do pozosta-
łych urządzeń infrastruktury technicznej.

Gmina nie posiada planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy Kolbu-
szowa nieruchomość położona jest w obsza-
rze MN/R – obszar mieszkalno – usługowy,
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz
usługi towarzyszące.

Studium nie jest aktem prawa miejsco-
wego i na jego podstawie nie można ustalić
lokalizacji inwestycji.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i zobowiązań wobec osób trzecich.

Osoby zamierzające uczestniczyć
w przetargu powinny w terminie do dnia
13.09.2011 r., do godziny 1530, zgłosić
uczestnictwo w przetargu i złożyć w Refera-

cie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok.
15, dokument potwierdzający, iż są właści-
cielami nieruchomości przyległej do nieru-
chomości będącej przedmiotem przetargu
(aktualny wypis z operatu ewidencji grun-
tów) oraz dokumentu potwierdzającego do-
konanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogło-
szeń tut. Urzędu najpóźniej na 1 dzień przed
wyznaczonym terminem przetargu.

Cena wywoławcza – 11 610 zł (brut-
to)

Wadium wynosi – 2 322 zł

Przetarg odbędzie się w dniu
16.09.2011 r. o godzinie 11:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21, w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu
przez osoby fizyczne i prawne jest:

wpłacenie ustalonego wadium w formie
pieniądza najpóźniej na 3 dni przed przetar-
giem, tj. do dnia 13.09.2011 r., przelewem
na konto Gminy Kolbuszowa, ul. Obrońców
Pokoju 21 - BS Kolbuszowa – 20 9180
0008 2001 0001 7792 0001 lub w kasie tut.
Urzędu. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na rachunek
Gminy Kolbuszowa. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zali-
cza się na poczet ceny nabycia, która płatna
jest w całości i nie podlega rozłożeniu na ra-
ty. Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium podlega zwrotowi w dniu następnym
po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przy-
padku, gdy osoba, która wygrała przetarg
uchyli się od zawarcia umowy.

Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu wraz z dowodem tożsamości.

przedłożenie przed przetargiem pisem-
nej zgody drugiego małżonka na nabycie
nieruchomości w przypadku, gdy ma ona
zostać nabyta do małżeńskiego majątku
wspólnego (dotyczy: przystąpienia do prze-
targu przez jednego z małżonków),

przedłożenie przed przetargiem aktual-
nego dokumentu, z którego wynika upo-
ważnienie przedstawicieli osoby prawnej do
reprezentowania jej w przetargu (dotyczy:
przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

przedłożenie przed przetargiem umowy
między osobami (współwłaścicielami),
określającej wysokość udziału każdej z tych
osób we wpłaconym wadium oraz w prawie
własności nieruchomości w razie jej/jego
nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetar-
gu więcej niż jednej osoby jako pojedyn-
czego oferenta).

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany
przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego.

Przetarg przeprowadzony będzie na za-
sadach określonych w Rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości /Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2108
ze zm./.

Informuje się, że organizator w uzasad-
nionych przypadkach może odstąpić od
przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu
i jego przedmiocie można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Kolbuszowej, w pokoju
nr 15, lub telefonicznie pod nr 17 2271-333
wew. 234 w godzinach pracy Urzędu.

Zawarcie umowy notarialnej, której
koszt ponosi nabywca, winno nastąpić
w terminie 21 dni od dnia zakończenia
przetargu.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ - JAN ZUBA
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BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej , ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21 .08.1 997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j . Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.
651 ze zm.) wykaz nieruchomości grunto-
wych, położonych w Kupnie, oznaczo-
nych nr ew. działek 1125/84, 1125/85, po-
łożonych w Widełce, oznaczonych nr ew.
działek 1827/84 i 1480/31 , oraz położonej
w Kolbuszowej , przy ulicy Sokołowskiej ,
oznaczonej nr ew. działki 1 549/97, prze-
znaczonych do sprzedaży w trybie prze-
targowym oraz w trybie bezprzetargo-
wym.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

JAN ZUBA

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej , ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21 .08.1 997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j . Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.
651 ze zm.) wykaz nieruchomości grunto-
wej , położonej w Kolbuszowej przy ulicy
Rzeszowskiej , oznaczonej nr ew. działki
2323, przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie bezprzetargowym na rzecz wieczyste-
go użytkownika.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

JAN ZUBA

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej , ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21 .08.1 997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j . Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.
651 ze zm.) wykaz nieruchomości grunto-
wych, położonych w Kolbuszowej przy
ulicy Św. Brata Alberta, oznaczonych
nr ew. działek 48/40, 48/41 , 48/42,
48/119, 48/120, 48/121 , 48/122, 48/126,
48/127, 48/128, 48/129, 48/1 30, 48/1 31 ,
48/1 33, 48/1 34, 48/1 35, 48/1 36, 2379,
2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, przeznaczonych do sprzeda-
ży w trybie przetargu.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

JAN ZUBA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest :
1 . Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Wi-

dełce, oznaczona nr ew. działki 1480/41 o pow. 0.0122 ha
i nr ew. 1480/42 o pow. 0.0336 ha, objęte KW
TB1K/00021060/4.

Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w centralnej
części wsi Widełka, połączone ze sobą funkcjonalnie i użytko-
wo, zlokalizowane w otoczeniu nieruchomości zabudowanych.
Teren działek jest płaski, nieutwardzony i nieogrodzony, kształt
działek regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działek od-
bywa się drogą asfaltową prowadząca przez wieś. Na terenie
działek zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, przez dział-
kę przebiega linia telefoniczna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działki stano-
wią teren rolny.

Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie podlega
ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa
przedmiotowa nieruchomość leży na terenie obszaru zieleni pu-
blicznej , sportu i wypoczynku. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji in-
westycji.

Działka wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób
trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 400 zł
Wadium wynosi : 2 680 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo-
wej przy ul. Obr. Pokoju 21, w sali Nr 1, w dniu 16.09.2011 r.,
o godzinie 10-tej .

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne
i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej na trzy
dni przed przetargiem, tj . do dnia 1 3.09.11 r. , na konto bankowe
Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszo-
wa lub w kasie tut. Urzędu. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Kolbuszowej .

Wadium zwraca się następnego dnia po zakończeniu prze-
targu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który
przetarg wygrał, z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena na-
bycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy
notarialnej . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetar-
gu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisj i prze-
targowej przed otwarciem przetargu .

Przetarg prowadzony będzie wg zasad ustalonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm./

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Są-
dowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika,
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym etapie postępowania przetar-
gowego.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unie-
ważnienia w uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej , w pokoju
15, codziennie w godzinach 8.00 - 1 5.00 oraz telefonicznie pod
nr /017/ 22-71 -333.

Nabywca ponosi koszt umowy notarialnej , której zawarcie
winno nastąpić w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ - JAN ZUBA
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20-06-2011
Sprawcy kradzieży zatrzymani

Ze wstępnych ustaleń Policj i wynika, że
w piątek, kilkanaście minut przed półno-
cą, do jednego z kolbuszowskich lokali
przyszli dwaj nietrzeźwi mężczyźni. Bar-
manka odmówiła im podania piwa, po
czym zajęła się obsługą klientów. Jeden
z mężczyzn wykorzystał jej nieuwagę,
wczołgał się pod bar i z szuflady zabrał
pieniądze w kwocie 280 zł. Gdy kobieta
zorientowała się, że została okradziona
wszczęła alarm. Obydwaj mężczyźni rzu-
cili się do ucieczki, tu zainterweniowali
klienci lokalu, którzy nie pozwolili uciec
jednemu z nich. Po chwili na miejsce przy-
byli policjanci, którzy szybko ustalili i za-
trzymali drugiego ze sprawców. Pieniądze
odzyskano. Sprawcom kradzieży grozi ka-
ra pozbawienia wolności do 5 lat.

20-06-2011
Nietrzeźwy złamał sądowy zakaz

Kilka minut po godz. 1 0, w Bukowcu, po-
licjanci zatrzymali do kontroli drogowej
fiata cinquecento. Już w trakcie rozmowy
od kierującego pojazdem funkcjonariusze
wyczuli silną woń alkoholu. Badanie 35-
letniego mężczyzny wykazało 1 ,84 promi-
la alkoholu w wydychanym przez niego
powietrzu. Podczas kontroli dodatkowo
okazało się, że nie posiada on uprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi.
W tym zakresie, sąd wyrokiem z 2009 ro-
ku wydał wobec niego czteroletni zakaz.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeź-
wości i fakt, że złamał ciążący na nim są-
dowy zakaz, grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności i kolejne lata bez prawa
jazdy

20-06-2011
Wypadek na DK 9

Kilka minut po godz. 8, w Kolbuszowej
Górnej , na krajowej "dziewiątce", 74-letni
mieszkaniec Łodzi, kierując fiatem cinqu-
ecento, w czasie pokonywania łuku drogi
stracił panowanie nad samochodem i wje-
chał do rowu, gdzie uderzył w betonowy
przepust. Siła uderzenia była tak duża, że
pojazd został wyrzucony na chodnik po
drugiej stronie rowu, gdzie stanął na ko-
łach. Kierowca był trzeźwy. Z obrażenia-
mi trafił do szpitala.

28-06-2011
Odpowie za kradzież i usiłowanie

włamania
Ze wstępnych ustaleń Policj i wynika, że
18-letni mieszkaniec Kolbuszowej , wraca-
jąc nad ranem z dyskoteki, zauważył na

parkingu volkswagena polo, którego
drzwi nie były zamknięte. Wszedł do środ-
ka, kradnąc z niego radioodtwarzacz Sony
o wartości 300 zł. Schował go, po czym
znów ruszył w miasto. Zauważył w jed-
nym z kolbuszowskich lokali uchylone
okienko. Wszedł przez nie do środka
i ukradł laptopa, papierosy i pieniądze.
Straty wyniosły około 2 tys. zł. Usiłował
również włamać się do automatu, lecz to
mu się nie udało. Już po kilku godzinach
od kradzieży policjanci z wydziału krymi-
nalnego ustalili sprawcę tych przestępstw,
odzyskali również wszystkie skradzione
przedmioty. Młodymężczyzna usłyszał za-
rzuty kradzieży i usiłowania włamania,
przyznał się i złożył wyjaśnienia. Grozi
mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

30-06-2011
Pożegnanie z policyjnym mundu-

rem
W świetlicy komendy w Kolbuszowej od-
było się uroczyste spotkanie z policjan-
tem, który zakończył swą przygodę z poli-
cyjnym mundurem. Na emeryturę prze-
szedł mł. asp. Andrzej Rodzoń. Słowa po-
dziękowania do Andrzeja Rodzoń, skiero-
wał Komendant Powiatowy Policj i
w Kolbuszowej podinsp. Stanisław Babu-
la. Policjant otrzymał list gratulacyjny
i pamiątkowe upominki. Za współpracę
podziękowali także przedstawiciele związ-
ków zawodowych i policjanci.

30-06-2011
Wakacyjne spotkanie z Policją

Grupa 28 dzieci wypoczywających na pół-
kolonii, zorganizowanej przez Świetlicę
Profilaktyczno-Wychowawczą w Kolbu-
szowej , przybyła z wizytą do naszej jed-
nostki. Na miejscu mali goście mogli z bli-
ska zobaczyć codzienną pracę policjantów
i używany przez nich sprzęt . Dużo emo-
cji wywołał pokaz radiowozów, które po-
ruszają się po ulicach naszego miasta,
a także zwiedzenie policyjnych aresztów
i pokaz monitoringu. Podczas spotkania
przypomniano dzieciom zasady bezpiecz-
nych zachowań podczas spędzania czasu
wolnego w okresie wakacji. Mamy nadzie-
ję, że pobyt w naszej jednostce i poznanie
specyfiki policyjnej służby, dostarczyły
dzieciom niezapomnianych emocji.

04-07-2011
Chuligan w szpitalu

Do zdarzenia doszło kilkanaście minut
przed godziną 5. Zespół ratowniczy przy-
wiózł na izbę przyjęć kolbuszowskiego
szpitala młodego mężczyznę z obrażenia-

mi ciała. 22-latek był nietrzeźwy. W cza-
sie udzielania pomocy mężczyzna zaczął
obrzucać ratowników wyzwiskami, kop-
nął też jedną z pielęgniarek. Interweniują-
cy policjanci izolowali awanturującego
się mężczyznę w izbie wytrzeźwień. Za
zakłócenie porządku publicznego grozi
mu kara do 5 tys. zł. ograniczenia wolno-
ści lub pozbawienia wolności do 3 mie-
sięcy.

04-07-2011
Wypadek w Trzęsówce

Do wypadku doszło kilka minut
przed godz. 7 w Trzęsówce. Kierujący
Audi A3, 22-letni mieszkaniec gminy
Cmolas, odwożąc kolegów do domów, na
drodze relacj i Cmolas - Trzęsówka stracił
panowanie nad pojazdem i wjechał do ro-
wu, gdzie uderzył w betonowy przepust.
Dwóch pasażerów doznało obrażeń ciała.
Kierowca miał w wydychanym powietrzu
1 ,1 4 promila alkoholu. Grozi mi kara po-
zbawienia wolności, utrata prawa jazdy
oraz wysoka grzywna.

07-07-2011
Wypadek drogowy na DK 9

w Cmolasie
Ze wstępnych ustaleń Policj i wynika, że
po godzinie 7, w Cmolasie, na drodze
krajowej relacj i Radom - Rzeszów, kieru-
jąca Oplem Astra, 24-letnia mieszkanka
gminy Raniżów, wyprzedzając samochód
ciężarowy zjechała na przeciwległy pas
ruchu, gdzie zderzyła się z kierującą For-
dem Fiestą 64-letnią mieszkanką gminy
Kolbuszowa. W wypadku drogowym jed-
na osoba została ranna. Obydwie kierują-
ce pojazdami były trzeźwe.

10-07-2011
Policjanci pomogli kierowcy uwię-

zionemu w pojeździe
Do nietypowej interwencji zostali wezwa-
ni kolbuszowscy policjanci. Kierujący sa-
mochodem Skoda Fabia, przystosowa-
nym dla osób niepełnosprawnych, zawra-
cał na parkingu za Domem Kultury
w Kolbuszowej . Przejeżdżając obok stu-
dzienki kanalizacyjnej poczuł, że podłoże
obsunęło się pod nim i wpadł w powstałą
wyrwę przednim lewym kołem. Uwięzio-
nemu w samochodzie niepełnosprawne-
mu kierowcy przybyli na pomoc policjan-
ci i strażacy z KPP PSP Kolbuszowa, któ-
rzy wspólnymi siłami podnieśli i przesta-
wili samochód na twarde podłoże. Wyrwa
została zabezpieczona przez dyrektora
obiektu.
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1 5-07-2011
Kolizja ciężarówki przewożącej che-

mikalia
Do zdarzenia doszło kilkanaście minut
przed godziną 8 w Zarębkach. Kierujący
ciężarową Scanią, 37-letni mieszkaniec po-
wiatu miechowskiego, by uniknąć najecha-
nia na jadący przed nim samochód osobo-
wyAudi, odbił i wjechał do rowu. W wyni-
ku przewrócenia się pojazdu doszło do roz-
szczelnienia trzech pojemników, w których
przewożone były chemikalia do uszlachet-
niania betonu. Interweniujący policjanci
zorganizowali objazdy. W akcji udział
wzięła specjalistyczna jednostka ratownic-
twa chemicznego Państwowej Straży Pożar-
nej oraz służby reagowania kryzysowego
Starosty Kolbuszowskiego. Policjanci usta-
lili, że kierujący scanią był trzeźwy.

1 8-07-2011
Wypadek z udziałem motocyklisty

Kilkanaście minut po godz. 16, w Lipnicy,
będącyw stanie nietrzeźwości 26-letni męż-
czyzna bez zgody właściciela postanowił
przejechać się motocyklem CZ 350, który
nie był dopuszczony do ruchu, a także nie
posiadał ubezpieczenia. Jadąc w kierunku
Woli Raniżowskiej, na łuku drogi, stracił
panowanie nad motocyklem, wjechał do ro-
wu i uderzył w przepust wodny. Uszkodzo-
ny motocykl koledzy schowali na posesji
właściciela. Motocyklista z obrażeniami
ciała trafił do szpitala. Policjanci szybko
wyjaśnili okoliczności zdarzenia drogowe-
go. Wstępnie ustalili, że 26-latek miał
w wydychanym powietrzu 2,2 promila al-
koholu. Motocykliście grozi kara pozbawie-
nia wolności do 2 lat, wysoka grzywna
oraz utrata prawa jazdy.

1 9-07-2011
Wypadek drogowy w Kosowach

Ze wstępnych informacji Policji wynika,
że kierujący VW Passatem 83-letni miesz-
kaniec Mielca, na prostym odcinku drogi,
nie zauważył, że jest wyprzedzany przez
ciągnik siodłowy Scania z naczepą i sam
przystąpił do wyprzedzania jadącego przed
nim Daewoo Lanosa. Manewr ten spowo-
dował, że wjechał wprost pod koła cięża-
rówki, która zepchnęła go do przydrożnego
rowu. Kierujący Passatem, wraz z 75-letnią
pasażerką, trafili do szpitala. Obydwaj kie-
rowcy byli trzeźwi.

22-07-2011
Święto Policji w Kolbuszowej

P.o. Komendanta Powiatowego Policji
w Kolbuszowej, podinsp. Stanisław Babula,
podziękował policjantom za ich zaangażo-
wanie oraz za osiągnięte efekty w służbie.
Na jego wniosek, z rąk Naczelnika Wydzia-
łu Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie mł.
insp. Bogdana Jaworskiego, nominacje na

wyższe stopnie policyjne otrzymało 18 poli-
cjantek i policjantów.
W tym uroczystym dniu policjanci zostali
uhonorowani odznaczeniami państwowymi
i resortowymi. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej srebrny medal Za
Długoletnią Służbę otrzymał asp. szt. Zbi-
gniew Skowroński. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji odznaczył srebr-
ną odznaką Zasłużony Policjant asp. szt. Je-
rzego Stępienia i brązową odznaką Zasłużo-
ny Policjant podkom. Piotra Łobaza oraz od-
znaką Zasłużony dla Ochrony Przeciw-
pożarowej: asp. Adama Pruchnika i mł.
asp. Jarosława Rząsę. Minister Obrony Na-
rodowej odznaczył brązowymi medalami
Za zasługi dla Obronności Kraju: asp. Miro-
sława Brudza, asp. Krzysztofa Czajkowskie-
go, mł. asp. Eugeniusza Wiśniewskiego
i asp. GrzegorzaWójcickiego.
Słowa podziękowania za trud policyjnej
służby i serdeczne życzenia na ręce komen-
danta złożyli poseł Zbigniew Chmielowiec,
Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebu-
la, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Prezes
Sądu Rejonowego w Kolbuszowej Katarzy-
na Sitek, Prokurator Rejonowy w Kolbuszo-
wej JolantaDzimiera-Darte i Komendant Po-
wiatowy PSP w Kolbuszowej st. bryg. Jan
Ziobro.
Na zakończenie Komendant podziękował
zaproszonym gościom za budującą współ-
pracę w działaniach na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu kolbu-
szowskiego.
Kolbuszowscy policjanci nie zapomnieli
o zmarłym półtora miesiąca temu Komen-
dancie Powiatowym Policji śp. Robercie Pa-
stule, oprócz uczestnictwa we mszy świętej
w jego intencji, uczcili jego pamięć minutą
ciszy, a także złożyli kwiaty na grobie Ko-
mendanta.

25-07-2011
Wypadek w Kolbuszowej Dolnej

Po godz. 3, na drodze wojewódzkiej nr 875
w Kolbuszowej Dolnej, 31 -letni mieszka-
niec powiatu kolbuszowskiego, kierując sa-
mochodem Volvo V50, na prostym odcinku
drogi stracił panowanie nad pojazdem i wje-
chał do rowu, po czym uderzył w ogrodze-
nie posesji. W wyniku zdarzenia trzy osoby
został ranne. Kierujący był nietrzeźwy,
w wydychanym powietrzu miał 1 ,48 promi-
la alkoholu.
W czasie tego weekendu kierujący okazali
się wyjątkowo nierozważni, aż sześciu kie-
rowców zdecydowało się prowadzić pojazd
w stanie nietrzeźwości, grozi im kara pozba-
wienia wolności do dwóch lat, wysoka
grzywna oraz utrata prawa jazdy.

Policjanci apelują, aby nie stwarzać społecz-
nego przyzwolenia dla osób, które wsiadają
za kierownicę po spożyciu alkoholu. Reaguj-

my, gdy widzimy takie sytuacje. Skutki wsia-
dania za kierownicę po spożyciu alkoholu
nierzadko okazują się tragiczne - giną lu-
dzie.
Wakacje sprzyjają spotkaniom towarzyskim.
Jeżeli planujemy takie spotkanie koniecznie
trzeba pomyśleć o tym, kto będzie prowadził
samochód w drodze powrotnej. Apelujemy
o rozwagę i rozsądek.

27-07-2011
Ukradli 700 sztuk płytek chodniko-

wych
Z wstępnych ustaleń Policj i wynika, że
w okresie od 19 do 26 lipca br. pracowni-
cy firmy, którzy mieli wyremontować
chodnik w Kolbuszowej , ukradli 700 pły-
tek betonowych. Sprzedawali je okolicz-
nym mieszkańcom po 4 zł za płytkę. Już
w dniu zgłoszenia policjanci ustalili
sprawców kradzieży i odzyskali ponad
200 sztuk płytek. W czasie wykonywania
czynności służbowych wobec sprawców
przestępstwa okazało się, że czterech
z nich pracowało pod wpływem alkoholu.
Badanie trzeźwości wykazało u nich od
0,23 do 2,01 promila alkoholu. Sprawcom
kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności, natomiast za wykonywanie
czynności zawodowych po pijanemu kara
aresztu lub grzywny do 5 tyś. zł.

27-07-2011
Ciężarówka zablokowała drogę

Policjanci przez dwie godziny pracowali
na miejscu zdarzenia drogowego, do które-
go doszło o godzinie 6.30 w Dzikowcu, na
drodze relacji Mielec - Leżajsk. Kierujący
ciężarową Scanią, 55-letni mieszkaniec
Przeworska, na łuku drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na-
czepa zablokowała całą szerokość drogi.
Kierowcy nic się nie stało, był trzeźwy.

01 -08-2011
Kolbuszowska Policja ma nowego

Komendanta
Na uroczystej odprawie w świetlicy Ko-
mendy Powiatowej Policj i w Kolbuszo-
wej , I Zastępca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policj i insp. Kazi-
mierz Mruk, w obecności zaproszonych
gości: Posła na Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej Zbigniewa Chmielowca, Starosty
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Bur-
mistrza Kolbuszowej Jana Zuby, Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej st.
bryg. Jana Ziobro, Prokuratora Rejono-
wego Jolanty Dzimiera-Darte oraz Preze-
sa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej Ka-
tarzyny Sitek, powołał nowego szefa kol-
buszowskiej Policj i, podinsp. Stanisława
Babulę, który dotychczas pełnił funkcję
I Zastępcy Komendanta Powiatowego
w Kolbuszowej .
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Uzyskane wyniki uczniów liceum po-
zwalają uplasować powiat kolbuszowski
grubo powyżej średniej województwa pod-
karpackiego, która wynosi 85,7 proc. i kra-
jowej – 86 proc. Na tle Polski dobrze pre-
zentują się również kolbuszowskie licea
profilowane, w których zdawalność wy-
niosła 72,2 procent, zaś w kraju jedynie
51 proc. Nasze technika z kolei dorównu-
ją średniej krajowej i wojewódzkiej .

Lepsi od innych

Wysoki wynik kolbuszowskiego li-
ceum pozwala zająć mu wysoką lokatę po-
śród innych tego typu szkół z wojewódz-
twa podkarpackiego. Dla przykładu w V
Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie
zdawalność matur zatrzymała się na pozio-
mie 71 ,55 proc., zaś VII liceum – 42,36
proc.

Zarząd szkołom pomaga

Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś: „Współpraca ze szkołami naszego po-
wiatu układa się bardzo dobrze. Władzom
powiatu kolbuszowskiego bardzo zależy

na tym, aby szkoły ponadgimnazjalne
w naszym powiecie kształciły przyszłe po-
kolenie na profesjonalnym poziomie. Za-
rząd obecnej kadencji poczynił wiele sta-
rań i zabiegów, aby nasze szkoły zostały
zauważalne wśród gimnazjalistów z po-
wiatu kolbuszowskiego. Ogrom pracy,
włożony przez Zarząd Powiatu, a także
bardzo duża aktywność dyrektorów i gro-
na pedagogicznego w poszczególnych
szkołach, przyniosły zaplanowane rezulta-
ty. Ja osobiście cieszę się, że przy ogól-
nym niżu demograficznym wzrasta liczba
młodzieży uczących się w szkołach nasze-
go powiatu.

Jako starosta kolbuszowski pragnę po-
gratulować poszczególnym szkołom wyni-
ków egzaminów maturalnych. Mam na-
dzieję, że wypracowane mechanizmy na-
boru i kształcenia pozwalają patrzeć
w przyszłość z optymizmem”.

Wyniki egzaminu maturalnego są dla
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
przepustką na studia. Uczniowie, wybiera-
jący nasze szkoły, w zdecydowanej więk-
szości kontynuują dalszą naukę na wyż-
szych uczelniach - Tak świetny wynik

szkoły to zasługa na-
uczycieli i oczywi-
ście naszej pracowi-
tości oraz sumienno-
ści - dodaje z uśmie-
chem tegoroczna
maturzystka Nata-
lia, uczennica klasy
3 A, która zdobyła
96 procent wyniku
egzaminu matural-
nego.

Wyniki egzami-
nu maturalnego
w  2011r. w  róż-
nych szkołach

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
- średnia zdawalność egzaminu matural-
nego 91 ,9 %
V Liceum Ogólnokształcące w Rzeszo-
wie - 71 ,55 %
VII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszo-
wie - 42,36 %

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych w Weryni - 67,1 %
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszo-
wej - 62,9 %
Technikum Gastronomiczne w Rzeszowie
- 42,71 %
Zespół Szkół Spożywczych Technikum -
37,25 %
Technikum Samochodowe w Rzeszowie -
34,56 %

POWIAT KOLBUSZOWSKI NAJLEPIEJ KSZTAŁCI
Wyniki egzaminu maturalnego zostały ogłoszone. Spośród szkół ponadgimnazjalnych z  powiatu kolbuszow-

skiego najlepiej poradzili sobie uczniowie kolbuszowskiego liceum, którzy zdali maturę w  ponad 90 procentach.
Niezły wynik osiągnęli też uczniowie z  Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych z  Weryni oraz Zespołu
Szkół Technicznych z  Kolbuszowej.

Józef Kardyś, Starosta Kolbuszowski: Osobi-
ście cieszę się, że przy ogólnym niżu demo-
graficznym wzrasta liczba młodzieży uczą-
cych się w  szkołach naszego powiatu. Jako
starosta kolbuszowski pragnę pogratulować
poszczególnym szkołom wyników z  egzami-
nów maturalnych. Mam nadzieję, że wypraco-
wane mechanizmy naboru i  kształcenia po-
zwolą patrzeć w  przyszłość z  optymizmem.

Nazwa szkoły Średnia zdawalność

egzaminu maturalnego

Liceum Ogólnokształcące

im. Janka Bytnara

w Kolbuszowej

Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych im. Komisji

Edukacji Narodowej w Weryni

Zespół Szkół Technicznych im.

Bohaterów Września 1939r.

w Kolbuszowej

91,9 %

67,1 %

62,9 %

Wyniki egzaminu maturalnego w 2011r.
w szkołach ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu kolbuszowskiego:
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SZKOŁY OTWARTE DLA UCZNIÓW

Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września 1939 r.

w  Kolbuszowej

Szkoła dla aktywnych, kształcąca średnią
kadrę kierowniczą i fachowców w zawo-
dzie dokonała naboru na rok szkolny
2011/2012 w następujących kierunkach:

TECHNIKUM

- TECHNIK BUDOWNICTWA
- konstrukcje budowlane i inżynierskie
(nowoczesne technologie w budownic-
twie)
- drogi i mosty
- TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
- komputerowe wspomaganie projektowa-
nia odzieży
- krawiec konfekcyjno usługowy
- TECHNIK INFORMATYK
- grafika komputerowa
- aplikacje internetowe
- TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
- komputerowe projektowanie mebli
- meblarstwo i stolarka budowlana
- naprawa i renowacja mebli
- TECHNIK MECHANIK
- programowanie i automatyzacja obróbki
- programowo wspomagane wytwarzanie
Klasa mundurowa - zajęcia poszerzone
o przysposobienie wojskowe
- TECHNIK HOTELARSTWA – dla naj-
lepszych praktyki zagraniczne
- TECHNIK GEODETA
- geodezja w gospodarce nieruchomościa-
mi
- geodezja inżynieryjna i kartograficzna
- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
- strzyżenie
- fryzury okolicznościowe

Specjalizacje z komputerową wizualizacją
fryzur

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODO-
WA (3-letnia)
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających
- fryzjer
- monter konstrukcji budowlanych
- mechanik pojazdów samochodowych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODO-
WA (2-letnia)
- sprzedawca

LICUM PROFILOWANE
- ekonomiczno - administracyjny
- usługowo - gospodarczy

Języki nauczane w ZST:
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski

Wyżej wymienione kierunki są zgodne
z potrzebami rynku i strategią rozwoju
województwa podkarpackiego na lata
2007-2020.

Szkoła oferuje atrakcyjne praktyki zawo-
dowe (również zagraniczne) oraz umożli-
wia zdobycie kwalifikacji zawodowych
wykraczających poza program nauczania
takich jak: certyfikat ECDL, spawacz,
operator wózków widłowych, kosmetycz-
ka itp. Od 2010 roku, w ramach zajęć z
wychowania fizycznego, odbywa się na-
uka pływania na basenie.

Adres:
Zespół Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r.
ul. Janka Bytnara 2; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt:
Tel/fax: (1 7) 22-71 -632
www.zstkolbuszowa.pl
e-mail: zstkolbuszowa@op.pl

Zespół Szkół
Agrotechniczno – Ekonomicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Weryni

Kształci w zawodach:

TECHNIKUM
- technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego
- technik organizacji usług gastronomicz-
nych
- technik technologii żywności
- technik kelner
- technik architektury krajobrazu

ZST w Kolbuszowej nastąpiły radykalne zmiany, które wyniosły tę placówkę na czołowe miejsce
w rankingu szkół technicznych.

W  Zespole Szkół Agro-
techniczno-Ekonomicz-
nych w  Weryni zakoń-
czono docieplenie budyn-
ku dydaktycznego i  Sali
gimnastycznej, wymienio-
no stolarkę okienną
i  przebudowano instala-
cję centralnego ogrzewa-
nia.

Szkoły ponadgimnazjalne z  terenu powiatu kolbuszowskiego to nowoczesne placówki, które zapewniają:
wysoki poziom kształcenia - o  czym świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, sukcesy w  konkursach
przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych oraz sukcesy sportowe naszych uczniów;
umiejętność pogodzenia zainteresowań sportowych z  nauką; naukę języków obcych; zajęcia w  pracowni
komputerowej; ciekawe imprezy podczas których świetnie bawią się zarówno uczniowie jak i  nauczyciele;
życzliwą i  wykwalifikowaną kadrę pedagogów i  trenerów ; miłą wręcz rodzinną atmosferę.
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- technik ochrony środowiska
- technik agrobiznesu
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik kucharz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODO-
WA
- monter - instalator urządzeń technicz-
nych w budownictwie wiejskim (3-letnia)
- kucharz małej gastronomii (2-letnia)
- cukiernik (3-letnia)

ATUTY SZKOŁY:
65 lat doświadczenie w edukacji
Pomagamy w podejmowaniu prac sezono-
wych za granicą.
Posiadamy certyfikat „Szkoła przedsię-
biorczości”.
Osiągamy dobre wyniki z egzaminów za-
wodowych i maturalnych.
Kształcimy w atrakcyjnych zawodach.

Posiadamy e-dziennik, szkolną platformę
edukacyjną, szkolną pocztę elektroniczną
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Pomagamy zdobywać dodatkowe kwalifi-
kacje organizując kursy: barmana, kelne-
ra, carvingu, księgowości, rachunkowo-
ści, spawacza, operatora wózków widło-
wych i inne.

Adres:
ZSA-E Werynia 501 ; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: tel. 1 7 22-71 -441
www.zswerynia.pl
e-mail: zswerynia@zswerynia.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

dokonała naboru na rok szkolny
2011 /2012 do klas z rozszerzonymi przed-
miotami:

Politechniczna
matematyka, fizyka, język angielski

Medyczna
biologia, chemia, matematyka

Matematyczno-lingwistyczna
matematyka, język angielski

Humanistyczna
język polski, język angielski
warsztaty dziennikarskie lub plastyczne

Prawna
historia, język polski
elementy wiedzy o prawie

Ekonomiczna
matematyka, geografia

Szkoła daje możliwość nauki czterech ję-
zyków obcych:
j . angielskiego
j . francuskiego
j . niemieckiego
j . rosyjskiego
Zapewniamy utworzenie grup języko-
wych kontynuujących naukę wybranego
języka obcego na poziomie rozszerzonym
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
jest blisko Ciebie.
Nowoczesna szkoła zapewni Ci bezpie-
czeństwo i dobre wykształcenie.

Adres:
Liceum Ogólnokształcące
ul. Jana Pawła II 8; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: tel. 1 7/2271545,
fax: 1 7/2271530
www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl
e-mail: lokolb@intertele.pl

Otoczenie wokół LO zmienia swoje oblicze.

INWESTYCJE DROGOWE W RAMACH RPO
W ramach wniosku, współfinansowa-

nego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007 – 2013, pn. „Poprawa
powiązań komunikacyjnych poprzez mo-

dernizację dróg powiatowych na trasie
Rzeszów - Mielec”, trwają w dalszym cią-
gu prace przy przebudowie drogi powiato-
wej Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa,
łącznie z ul. Obrońców Pokoju, polegają-

ce na przebudowie jezdni, chodników
i wykonaniu kanalizacji deszczowej .

Planowane zakończenie inwestycji to
wrzesień 2011 r.

W dalszym ciągu trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej
Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa (ul. Obrońców Pokoju) polegające na
przebudowie jezdni, chodników i wykonaniu kanalizacji deszczowej. Fot.
A. Jarosz

Wicestarosta Wojciech Cebula wraz z  Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych w  Kolbuszowej nadzorują prace wykonywane w  ramach
inwestycji RPO.
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730
e-mail: informacje@kolbuszowski. pl

„WOLONTARIAT DAJE MI TEŻ DUUUUŻO RADOŚCI”…
Rozmowa z Barbarą Burek, Laureatką Tytułu I edycji Konkursu Wolontariusz Powiatu

Kolbuszowskiego 2010 Roku!

Co zmieniło się w Pani życiu od mo-
mentu otrzymania tytułu WOLONTA-
RIUSZ POWIATU KOLBUSZOWSKIE-
GO 2010?

- Przede wszystkim nabrałam więcej
pewności siebie i wiary, że to co robię jest
dobre i potrzebne. Statuetka, która stoi na
moim biurku, przypomina mi, że nie war-
to się poddawać i ulegać zmiennościom lo-
su. Od momentu otrzymania nagrody czę-
sto zastanawiam się też nad intencjami
mojej pracy wolontariackiej : czy rzeczywi-
ście to co robię płynie z prawdziwej chęci
i miłości do drugiego człowieka, czy ra-
czej jest potrzebą chwilowej satysfakcji.
Moją osobistą porażką byłoby, gdybym za-
trzymała się jedynie na nagrodzie. Tytuł
Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego
2010 został mi dany jako bardzo miłe wy-
różnienie, ale też w pewnym sensie i „za-
dany”, bo równocześnie wymaga ode
mnie ciągłego wzrastania, mobilizuje i zo-
bowiązuje do dalszej pracy.

Czym zajmuje się
Pani obecnie?

- Obecnie studiuję na
I roku studiów magister-
skich i kończę trzymie-
sięczny staż studencki
w jednym z rzeszow-
skich przedszkoli. Zaj-
muję się też Kołem Na-
ukowym Pedagogów
i Pedagogów Specjal-
nych Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Z grupą stu-
dentów organizuje-
my m.in. spotkania tema-
tyczne, jeździmy na kon-
ferencje naukowe. Poza
tym w dalszym ciągu
można mnie spotkać
z gitarą - na dziecięcej
scholii, na spotkaniach
Stowarzyszenia „WIECZERNIK” w Rze-
szowie, czy przed komputerem pisząc arty-
kuły. Są to pojedyńcze akcje, często spon-
taniczne lub niespodziewane.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?

- Chciałabym ukończyć studia i za-
cząć pracować. To są moje podstawowe
plany. Wraz z przyjaciółmi z „Paczki” za-
mierzamy zorganizować kolejną akcję
Szlachetna Paczka na naszym terenie. Po-
za tym chciałabym w przyszłości wziąć
udział w 3–tygodniowym wolontariacie
zagranicznym i zrealizować jeden z pro-
gramów unijnych, skierowanych do dzie-
ciaków - zwłaszcza z naszej gminy Rani-
żów. Och, mam mnóstwo planów, tyle tyl-
ko, że czasu jakby coraz mniej…

Czy warto być wolontariuszem i co
Pani to daje?

- Oczywiście! ! ! ! Udzielanie się w wo-
lontariacie, to jedno z piękniejszych do-

świadczeń, które mnie spotyka. Praca
w wolontariacie to nie tylko ważna adno-
tacja w CV, ale także niesamowite bogac-
two różnorodnych doświadczeń i sposób
na osobisty rozwój . Wolontariat to kon-
takt z drugim człowiekiem, poznawanie
i uczenie się od niego. Praca wolontariac-
ka kruszy mnie z pychy, pozwalając do-
strzegać wielkość i piękno drugiego czło-
wieka. Bycie wolontariuszem wymaga
ode mnie pracy nad sobą, nad własnymi
ograniczeniami, uprzedzeniami, ale dzięki
temu uczę się otwierać na ludzi oraz na
doświadczenia i wyzwania jakie stawia
przede mną życie. Wolontariat daje mi też
duuuużo radości.

Czy uważa Pani za sensowne konty-
nuowanie tego konkursu w powiecie kol-
buszowskim?

- Zdecydowanie tak, w naszym po-
wiecie jest mnóstwo ludzi, w różnym
wieku, którzy bezinteresownie pomagają.
Taki konkurs jest bardzo dobrą okazją, by
docenić ich wysiłek i zaangażowanie,
a przy okazji promować ideę i potrzebę
wolontariatu. To wyróżnienie przede
wszystkim motywuje i wspiera do dalsze-
go działania.

Dziękujemy za rozmowę!

Koledze
Tomaszowi Grądzkiemu

MAMY

składają:
Starosta, Wicestarosta

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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Dziś ryba jest niewyczerpalnym źró-
dłem eksperymentów kulinarnych. Można
ją podawać w całości, w małych i wiel-
kich kawałkach, na gorąco, na zimno,
w oliwie, w winie, w occie i gotowaną,
pieczoną, smażoną, wędzoną, marynowa-
ną i na surowo, w każdej postaci potrawa
z niej przyrządzona będzie czarowała swo-
istym smakiem. Poza bogactwem smaku,
ryby kryją w sobie zalety znacznie waż-
niejsze, są bowiem – szczególnie ryby
morskie - prawdziwym źródłem naszego
zdrowia. Współczesna dietetyka uznaje je
jako jedne z najwartościowszych pokar-
mów, jakimi przyroda obdarzyła człowie-
ka. Wartość odżywcza ryb nie ustępuje
wartości odżywczej mięsa rzeźnego, a na-
wet ją przewyższa. Białko zawarte w mię-
sie ryb jest łatwiej przyswajalne i lżej
strawne niż wołowina czy wieprzowina.
Zawartością soli mineralnych i witamin
mięso rybie przewyższa inne mięsa. Mię-
so ryb, zwłaszcza morskich, zawiera
w znacznej ilości wit. A, D. Witamina D
pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu naszego organizmu, bo
umożliwia mu przyswajanie zawartego
w potrawach z ryb wapnia i fosforu. Bo-
gactwo składników mineralnych w mięsie
ryb jest wręcz imponujące, obok wapnia
i fosforu zawiera siarkę, magnez, żelazo,
lecytynę, a ryby morskie są również praw-
dziwą skarbnicą odmładzającego nasz or-
ganizm jodu. Mięso ryb nie zawiera wit.
C, stąd trzeba pamiętać przy przyrządza-
niu z niego potraw o dodawaniu świeżo
wyciśniętego soku z cytryny lub obłoże-
niu mięsa plastrami cytryny i pozostawie-
niu w chłodzie co najmniej na pół godzi-
ny przed pieczeniem, smażeniem, dusze-
niem czy gotowaniem. Po obfitym skropie-
niu sokiem z cytryny i pozostawieniu w lo-
dówce przez godzinę, zapach
„morszczyzny” czy mułu ryb słodkowod-
nych zniknie niemal bez śladu, przy tym
mięso staje się jędrne i w czasie obróbki
termicznej nie będzie się rozsypywać.
Również dobrym sposobem, likwidują-
cym morski lub mulisty zapach, jest zanu-
rzenie ryby, przeznaczonej do gotowania,
na najwyżej 1 minutę we wrzątku i natych-
miastowe przełożenie jej do wywaru z ja-

rzyn. Są jeszcze stare sposoby naszych
babć na pozbycie się z ryb „aromatu” mo-
rza:
- najstarszy polegał na tym, że do wody,
w której płukano rybę wkładano kawałek
węgla drzewnego - wchłaniał on „zapa-
chy”,
- zalewanie ryb mlekiem (czasem zmiesza-
nym z pieprzem) na kilka godzin przed
przyrządzeniem, nie tylko tracą specyficz-
ny zapach, ale nabierają delikatnego sma-
ku,
- nie należy żałować rybom przypraw ko-
rzennych, które skutecznie zagłuszają
„morszczyznę”,
- do panierowania ryb dodawać tartego
żółtego sera, poprawia on smak i aromat
ryby.

Dietetycy uważają, że ryby morskie
są najzdrowsze, ponieważ zawierają naj-
więcej nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i niezbędne pierwiastki takie jak jod
dla tarczycy i selen, wykazujący działanie
przeciwnowotworowe i przeciwmiażdży-
cowe.

Zatem wprowadzajmy do naszego me-
nu jak najczęściej mięso z ryb. Chyba, że
ktoś ma na nie alergię, to niestety nie mo-
że się cieszyć ich smakowitością uznawa-
ną przez ogół i zalecaną przez dietetyków.

Znakomita ryba smażona pod jarzy-
nową pierzynką

1 kg ryby (mintaj, dorsz, pstrąg, karp), 2
średnie cebule (1 czerwona, 1 biała), 10
niewielkich marchewek, 2 łyżki koncentra-
tu pomidorowego lub 5 średnich pomido-
rów, olej, 1 jajko, kilka łyżek tartej bułki
wymieszanej z 5 dag sera żółtego, starte-
go na tarce o dużych oczkach, sól, pieprz,
½ szkl. bulionu (może być z kostki) , 2 ły-
żeczki cukru.
Ryby oczyścić, odfiletować, starannie usu-
nąć ości. Filety pokroić na średniej wielko-
ści kawałki, posolić i przyprawić pie-
przem (można skropić sokiem z cytryny),
a następnie panierować w roztrzepanym
jajku i tartej bułce wymieszanej ze star-
tym serem. Usmażyć na złoty kolor na roz-

grzanym oleju (uwaga olej nie powinien
być zbyt gorący). Cebulę pokroić w kost-
kę i przesmażyć z 2 łyżkami oleju. Dodać
obrane i starte na tarce o dużych oczkach
marchewki i dusić do miękkości, podle-
wając od czasu do czasu łyżką bulionu
(a w razie potrzeby olejem). Pod koniec
duszenia dodać 2 łyżki koncentratu pomi-
dorowego lub pokrojone w kostkę pomi-
dory, uprzednio sparzone, obrane ze skór-
ki i pozbawione komór nasiennych. Przy-
prawić do smaku solą, pieprzem i cu-
krem. Na półmisku ułożyć kilka kawał-
ków usmażonej ryby, przykryć częścią
sosu warzywnego, na to znów ułożyć po-
zostałe kawałki ryby i sos. Wyrównać
wierzch i boki tej piramidki. Przykryć
i wstawić do lodówki na całą noc. Poda-
wać jako przystawkę na zimno lub z pie-
czywem jako tradycyjne danie.

Wyborna przystawka z  surowego
dorsza

30 dag filetów z dorsza, sok z 3-4 limonek
lub 2 cytryn, 1 duży pomidor, 1 zielona
papryka, 1 czerwona papryczka chili, 1
czerwona cebula, 1 łyżeczka zmielonej
kolendry lub pęczek kolendry. Do smaku:
tabasco, pieprz, sól, odrobina cukru, bia-
ły ocet winny.
Filety umyć, pokroić w 1 cm kostkę, za-
lać sokiem z limonek lub cytryn i odsta-
wić na całą noc do lodówki. Następnego
dnia dodać pomidora i paprykę pokrojoną
kostkę, drobno posiekaną kolendrę i czer-
woną cebulę oraz pokrojoną w wąskie pa-
seczki papryczkę chili. Całość delikatnie
wymieszać, przyprawić wg uznania solą,
pieprzem, cukrem, octem i tabasco.

Śledzik w  śmietanie - porcja na 12
osób

Produkty: 1 kg cebuli, 6 jajek ugotowa-
nych na twardo, 60 dag ryby Matiasy ma-
rynowane w oleju, 6 ogórków kiszonych,
4 płaty papryki marynowanej, 250 g śmie-
tany zwykłej, 1 jogurt naturalny, sól, cu-

Kulinaria

Janina Olszowy

RYBY NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
Kiedyś ktoś powiedział, że: „Ryby to życie, które wyszło z  wody”. Pew-

nie dlatego ryby są jedną z  pierwszych żywności ludzi pierwotnych, a  dziś
- całego rodzaju ludzkiego. Już od najdalszej prehistorii człowiek w  prze-
myślny, różny sposób łowił ryby. W  najodleglejszych czasach posługiwa-
no się harpunami sporządzonymi z  kości, a  później zaczęło się wędkar-
stwo i  rybołówstwo. Ryby jako „spiżarniany zapas” suszono na słońcu, kie-
dy odkryto ogień - zaczęto je wędzić.
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Podróże

GRECJA ŚWIADECTWEM STAROŻYTNOŚCI
Deszczowy lipiec z pewnością dał się we znaki wszystkim, którzy marzyli o letnim wypoczynku i planowali

swój wymarzony urlop. Zachęcę Was drodzy czytelnicy do odwiedzenia Grecji; na własnej skórze przekonałam
się, że jest to miejsce malowane słońcem, tryskające pięknymi kolorami: błękitem, zielenią i bielą. Oferuje
kurorty na światowym poziomie i wyjątkowe zabytki.

Przed wyjazdem przeczytałam sporo
o Grecji, ale w rzeczywistości okazała się
piękniejsza, niż można to sobie wyma-
rzyć. To kraj wyrazisty w każdym znacze-
niu – kuchnia śródziemnomorska, świetne
wina, a ludzie otwarci.

Warto wybrać się na Riwierę Olimpij-
ską do Olimpic Beach nad Morzem Egej-
skim. Oprócz pięknej plaży, pełno tu
świetnych kameralnych restauracji, w któ-
rych serwują potrawy kuchni śródziemno-
morskiej .

Długie plaże, złoty piasek, gwar nad-
morskiego kurortu, nie pozwala się nu-
dzić, ale Grecja to świadectwo starożytno-

ści, dlatego wybieramy się na wycieczkę
wzdłuż pięknych wybrzeży Północnej Gre-
cj i, przejeżdżamy przez miasto Kavala
i zatrzymujemy się w mieście Amfopolis.
Zabytki, legendy i widoki zapierają dech
w piersiach.

Następna wyprawa to centralna Gre-
cja – stolica kraju Ateny, po drodze zwie-
dzamy Termopile. WAtenach można zwie-
dzić: Akropol, stadion olimpijski, Świąty-
nię Zeusa, Park Narodowy, Pałac Królew-
ski obecnie Rezydencję Prezydenta, Plac
Konstytucji, Parlament. Można obejrzeć
zmianę warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza.

Akropol jest najczęściej zwiedzanym
miejscem w Atenach. To symbol europej-
skiej kultury. Akropol, rozpalone słońcem
wzgórze, które wieńczą ruiny Partenonu
z charakterystycznymi doryckimi kolum-
nami, to niemalże miejsce święte, do któ-
rego odbywają się pielgrzymki. W po-
twornym skwarze znojnie wspinają się
tam umęczeni ludzie różnych narodowo-
ści. Wszyscy chcą na własne oczy zoba-
czyć to, co znają od dawna ze zdjęć i ka-
talogów: Partenon, Erechtejon i Propyle-
je.

Wzniesione w latach 447-438 p.n.e.
świątynie pomalowane były na czerwono,

kier , pieprz olej.
Cebulę kroimy w piórka, solimy i dodaje-
my cukier. Pozostawiamy tak to na 5-6 go-
dzin. Ryby kroimy w paski o szer. 1 ,5 -
2 cm, zaś paprykę w cienkie paski. Ogór-
ki i jajka kroimy w ćwiartki. Śmietanę łą-
czymy z jogurtem, doprawiamy do smaku
solą, cukrem i pieprzem. Całość układa-
my porcjami na półmiskach. Kładziemy
cebulę, pokrojone ryby, jajka, ogórek. Za-
lewamy śmietaną z jogurtem. Na wierzch
dajemy pokrojona paprykę. Smacznego!

Sałatka ziemniaczana
ze śledziem - 12 osób

Produkty: 60 dag ziemniaków ugotowa-
nych w mundurkach, 35 dag filetów ze śle-
dzia, 1duża cebula, 4-5 ogórków korniszo-
nów, 4 jajka ugotowane na twardo, 2 doj-
rzałe mięsiste pomidory, 2 łyżki koperku
posiekanego, 1/2 łyżki zmielonego pie-
przu.
Sos: 4 łyżki majonezu, 3 łyżki gęstego jo-
gurtu/śmietany, sok z jednej cytryny, 1 łyż-
ka cukru, pieprz, sól
Filety umyć, osuszyć, pokroić w kostkę,
poprószyć pieprzem i odstawić na jedną
godzinę. Ziemniaki obrać ze skórki i po-
kroić w kostkę. Pomidory po usunięciu pe-
stek i środka, kroimy na nieduże cząstki
lub w kostkę. Cebulę kroimy w drobną ko-
steczkę i posypujemy 1 łyżeczką cukru,
odstawiamy żeby się przemacerowało.
Białka jajek należy pokroić w kostkę,
a żółtka dobrze posiekać. Jogurt lub śmie-
tanę starannie wymieszać z majonezem,
doprawić do smaku solą, pieprzem i cu-
krem. Jeśli uznamy, że trzeba dodać sok
z cytryny - to dodać. Składniki sałatki naj-

lepiej ułożyć w salaterce warstwami i po-
lać sosem. Można również wszystkie
składniki delikatnie wymieszać, posypać
żółtkami i koperkiem. Wstawić do lodów-
ki lub wynieść do chłodu na przynajmniej
2 godziny.

Sałatka z  ryby wędzonej (makrela)
- porcja na 6 osób

Produkty: 2 wędzone makrele (60-70
dag), 2 jabłka kwaśne, 3 ogórki konserwo-
we, 1 duża cebula, 3 łyżki majonezu, 2-3
łyżki jogurtu lub śmietany, sól, cukier,
pieprz, sok z cytryny do smaku.
Makrelę, lub inną rybę wędzoną, po usu-
nięciu skóry i ości pokroić w centymetro-
wą kostkę. Umyte i obrane jabłka przekro-
ić na pół, wyciąć gniazda nasienne i pokro-
ić w drobną kosteczkę, skropić sokiem
z cytryny, żeby nie ściemniały. Ogórki
również posiekać. Obraną cebulę drobno
posiekać. Wszystkie składniki połączyć
i wymieszać, dodać majonez wymieszany
z jogurtem lub śmietaną, doprawić do sma-
ku solą, cukrem, pieprzem oraz sokiem
z cytryny. Sałatka ta powinna mieć kwa-
skowo-słodkawy smak.

Sałatka z  ryby wędzonej inaczej

Produkty: 50 dag ziemniaków ugotowa-
nych w łupinach, 2 cebule, 30 dag wędzo-
nej ryby (dorsz, pikling), 4 łyżki oleju, 1
łyżka posiekanej natki pietruszki, 2-3 ugo-
towane na twardo jajka, sól, pieprz, cu-
kier, sok z cytryny do smaku.
Ziemniaki obrać i pokroić w dużą kostkę
lub plastry; cebulę obrać i pokroić w cie-
niutkie krążki. Rybę oczyścić ze skóry

oraz ości i pokroić w kostkę. Ugotowane
jajka obrać ze skorupki. Jedno żółtko ro-
zetrzeć z olejem i sokiem cytrynowym
odrobiną cukru i soli. Pozostałe białko
i drugie jajko posiekać. Wszystkie skład-
niki delikatnie wymieszać z przygotowa-
ną zaprawą. Posypać posiekaną zieleniną.

Sałatka jarzynowa ze śledziem
w  oleju

Produkty: 20 dag ugotowanych w łupi-
nach ziemniaków, 15 dag ugotowanej
marchwi, 1 mała puszka groszku konser-
wowego, 3 ugotowane na twardo jajka, 4
szt. kwaskowatych jabłek, 1 duża cebula,
1 pomidor, 2 korniszony (ewent. kilka ma-
rynowanych śliwek), 1 łyżka posiekanej
pietruszki, 20 dag śledzia w oleju, 1 szkl.
wymieszanego pół na pół majonezu z jo-
gurtem, sól, pieprz, cukier do smaku.
Sos: 2 łyżki musztardy ucierać z 1 łyżką
cukru, 5 łyżek oleju z pestek winogron lub
słonecznikowego, 2-3 łyżki śmietany lub
jogurtu, odrobina soli i pieprzu. Zamiast
śmietany może być serek Bieluch (2-3 łyż-
ki) , dodać paprykę węgierską w tubce.
Obrane ziemniaki i marchew pokroić
w kostkę, jajka i pomidory w cząstki, kor-
niszony pokroić w talarki, jabłka obrać
i pokroić w kostkę, cebulę drobno posie-
kać, groszek odcedzić, wszystkie składni-
ki wymieszać, dodać pokrojone filety ze
śledzi wraz z olejem, doprawić do smaku
solą, cukrem i pieprzem. Nasypać natkę
pietruszki. Odstawić do chłodnego po-
mieszczenia (lodówki). Podawać z pie-
czywem.

JANINA OLSZOWY
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złoto i niebiesko, a dominujący
niegdyś nad wzgórzem posąg Ate-
ny przystrojony był złotymi bran-
soletami. Teraz świątynie Akropo-
lu żarzą się w greckim słońcu bie-
lą marmurowych kolumn. Przed-
mioty odkryte na wzgórzu znajdu-
ją się w Muzeum Akropolu, gdzie
są chronione przed bezpośrednim
działaniem zanieczyszczeń po-
wietrza.

Warto też udać się do miasta
Argos – ojczyzny Agamemnona,
a także zwiedzić Pałace Atreasów
w Mykenach, należy zajrzeć do
jednego z największych portów
na świecie – Pireus.

Niesamowite przeżycia – to
wycieczka do górskiej doliny.
Tam można obejrzeć klasztory
Meteory, które znajdują się na
skałach uformowanych 30 mln lat
temu przez morze, które zajmo-
wało wówczas całą równinę Tesa-
lii.

Meteora - w języku greckim - klaszto-
ry zawieszone w niebie.

To monastyry rozsiane na różno-
kształtnych skałach w górskiej dolinie na
północ od miasta Kalambaka. Liczne skal-
ne jaskinie zamieszkiwali pustelnicy. Sa-
me klasztory wzniesiono w XIV wieku na
stromościennych ostanicach piaskowco-
wych. Te niezwykłe budowle miały za-
pewnić bezpieczeństwo mnichom w okre-
sie inwazji serbskiej na państwo bizantyj-
skie.

Klasztory Meteory zadziwiają swoim
pięknem. Wydają się zrośnięte ze skałami,
na których je zbudowano. Wiek XVI był
okresem największej świetności klaszto-
rów.

Dziś można zwiedzać m.in. klasztor
Wielki Meteor z XIV- wiecznym Kościo-
łem Przemienienia Pańskiego, w którym
znajdują się zabytkowe freski i ikony,
Klasztor św. Stefana, zachwycający rzeź-
bionym ikonostasem i klasztor św. Warla-
ma z biblioteką, ufortyfikowanym ogro-
dem i urządzeniem do wciągania na górę.

Obecnie tylko dwa obiekty są ośrod-
kami życia religijnego: Klasztor Świętej
Trójcy i Św. Stefana. Pozostałe pełnią ro-
lę muzeów i zabytków historii.

Była to fantastyczna i niezapomniana
wyprawa dla uczestników ZST i ZS nr1
w Kolbuszowej .

Słoneczna plaża, morskie powietrze
i „zapachy” starożytności. To warto zoba-
czyć.

BOGUMIŁA PUZIO

Uczestnicy wycieczki do Grecji

Historia

WERYŃSKIE RODY
Część 1 - Lenartowie

Nazwisko „Lenart” pochodzi od imienia „Leonard”. Imię znane
w  Polsce od XIII w., pochodzenia germańskiego od „Leon” – lew + „hard”
– mocny. Obok form germańskich „Leonard, Lenhard, Lenhart” występują
postacie spolonizowane „Lenard”, „Lenart”. Miano to było już zapisane we
wsi Kolbuszowa (parafia Kolbuszowa) w  XVII w. i  było związane
z  dworem Lubomirskich.

Ród Lenartów (1784 – 1812)
Patrz również Tabela 1
Sebastian Lenart i Małgorzata Mrozonka;
nr d. 1 /dwór; (zapis 1 806 r.); ich dzieci:
Wojciech; chrzestni rodzice: Grzegorz Le-
nart i Helena Paulina.
Franciszek Lenart i Franciszka Fornalow-
na (Kowalszczonka), zapis 1 810 r., nr d.
1 2; i ich dzieci: 1 / Andrzej (ur. 1 807 r.);
chrzestni rodzice: Grzegorz Lenart i Ma-
ria Stelmaska; 2/ Marcin (ur. 1 810 r.);
chrzestni rodzice: Mateusz Bańkowski
i Magdalena Frankiewicz;

Tomasz Lenart i Rozalia Bańkowszczon-
ka, zapis 1 807 r.; nr d. 1 3; i ich dzieci: 1 /
Józef, 2/ Marianna (ur. 1 810 r.), 3/Ewa
(ur. 1 811 r.; chrzestni rodzice: Grzegorz
Lenart i Katarzyna Okoniewska; Wojciech
Starzec i Marianna Bebłowa; Stanisław
Michalski i Rosalia Ziębina.
Józef Lenart i Marianna Wilkowna, nr d.
1 5; i ich dzieci: 1 / Bartłomiej ; chrzestni ro-
dzice: Sebastian Bomba i Małgorzata Kło-
dzina;
Grzegorz Lenart i Marianna Kiwakowa,
zapis 1 806 r.; nr d. 1 7; i ich dzieci: 1 / Ja-

kub; 2/ Jan, 3/ Marianna (ur. 1 812 r.);
chrzestni rodzice: 1 / Sebastian Lenart
i Franciszka Lenarta; 2/ Kasper Michałek
i Zofia Michałko; 3/ Tomasz Zięba i Mał-
gorzata Lenartka.

Marian Piórek
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Ród Lenartów (1845 – 1860)
Patrz Tabela nr 2

Zmarli w  rodzinie Lenartów
spod nr-u  12 (1850 – 1883)
Patrz Tabela nr 3

Lata 1883 – 1911
Kazimierz Lenart + Ewa Brudz; i ich
dzieci: Antonina Lenart + Jan Mazan, s/
Józefa Mazana i Gertrudy Gaweł; nr d.
1 05/1900 r.
Maria Lenart + Jan Gołąbek; ich córka:
Ewa (wdowa, 39 lat) po Wincentym
Brodzkim + Michał Mytych (48 lat, zapis
ślubu 1896 r.), s. Franciszka i Franciszki
z d. Wachnicka; nr d. 58/1900 r.; nr d.
1 93/1900 r.
Antoni Lenart i Anna Zuba; i ich córka
Julia (lat 1 5) + Wojciech Stobierski (32
lata) s/ Tomasza i Marii Stapor ze Świer-
czowa; zapis ślubu – 1896 r,); ich dzieci
1 / Wiktoria (ur. 1 898 r.)
Linia – Walenty Lenart + Julia z d. Przy-
było z Kolbuszowej Dolnej ; 1 / Kazimierz
Lenart (lat 25) żeni się z Zofią z d. Bań-
kowska (lat 20) c/ Andrzeja i Marianny
z d. Niezgoda (zapis ślubu – 1889 r.);
brak numeru; 2/ Maria Lenart (1 7 lat) +
Jan Mytych (25 lat) zapis ślubu 1884 r.,
1 991 r.; s/ Józefa i Agaty Batory; i ich
dzieci: Stanisław (ur. 1 894 r.); nr d. 294 –
1900 r.
Stanisław Lenart + Julia Cieśla wydają
córkę Marię Lenart (23 lata) za Michała
Skórę s/ Andrzeja i Anastazji Zuba (28
lat) (zam. we dworze – nr d. 1 ); zapis ślu-
bu 1892 r., a świadkami byli: Antoni Le-
nart i Jan Skóra; nr d. (1 72 – 1900 r.)

Rodzina Z. Lenarta z  Weryni
zam. w  Krakowie

Korzenie
Linia – Lenart Stanisław (1923 –
1996), s/ Jakuba (1870 – 1951 ) + Maria
(1931 – 2004), c/ Wawrzyńca Mytych;
nr d. (40 – 1985 r.; 65 – 2000 r.); dzieci:
1 / Maria ( ur. 1 950) zam. w Krakowie; 2/
Zygmunt (ur. 1 952) zam. w Krakowie.
Rodzeństwo Lenarta Stanisława: 1 / Stani-
sław, zginął jako żołnierz austriacki
w pierwszej wojnie światowej; 2/ Stani-
sław (ur. 1 923) osiadł na ojcowiźnie
w Weryni; 3/ Władysław, wyemigrował
do Francji, brał udział w działaniach wo-
jennych drugiej wojny światowej (naj-
pierw, jako żołnierz WP, dostał się do nie-
woli niemieckiej (Dachau); po ucieczce,
jako żołnierz francuski i brał udział w bi-
twie pod Narwikiem; 4/ Wawrzyniec, ja-
ko stary kawaler pozostał na ojcowiźnie;
5/ Franciszek ( zm. w 1976 r.), długoletni

Tabela nr 1 - Ród Lenartów (1784 – 1812)

Tabela nr 2 - Ród Lenartów (1845 – 1860)
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WSPOMNIENIA DUBELTOWEGO „PNIOKA” – CZ. 1
Jestem Kolbuszowianinem, z  czego jestem dumny i  wszystkich o  tym informuję, bo Kolbuszowej nie należy

się wstydzić. To miasto i  jego okolice zapisały się w  historii Polski wielkimi zgłoskami. Nie byłoby bowiem jej,
jakby nie było dóbr w  Weryni, stąd właśnie moje jakby podwójne powiązania, nie tylko z  Kolbuszową, ale i  jej
okolicami. Do tego pochodzę z  dwóch rodów „Pnioków kolbuszowskich”, czyli od Skowrońskich „po mieczu”
i  Winiarskich po „kądzieli”. Dwa te bowiem rody należą do pierwszej dziesiątki rodzin założycielskich z  Kolbu-
szowej.

Winiarscy mieli tam nawet swoją
„dzielnicę” – Nowe Miasto, aż po kolbu-
szowskie stawy. Wielokrotnie już o tym pi-
sał mój kuzyn - Zbigniew Winiarski, taki
nasz rodzinny archiwista zajmujący się ge-
nealogią rodziny, we wszystkich jej odga-
łęzieniach, więc nie chcę „zabierać mu
chleba”. Drugą stronę drzewa, po stronie
Skowrońskich, znam słabiej – ta rodzina
nie trzymała z sobą tak jak Winiarscy, bo
to spadkobiercy Jastrzębców, z wszelkimi
tego znaku oznakami, zaletami i wadami.

Najwięcej mogłem na ten temat się
dowiedzieć z publikacji Mariana Piórka,
które – jak i inne wieści i publikacje z Kol-
buszowej pilnie przeglądam, a o Skowroń-
skich krążą różne legendy, ponoć nawet
Katarzyna I z tego rodu się wywodzi*.
Mam w tym drugim drzewie też wiele in-
nych interesujących powiązań, lecz zdal-
nie nie można do tych danych dotrzeć**,
tym bardziej , że księgi kościelne są dziś
rozrzucone po różnych kościołach i docho-
dzą ograniczenia wynikające z ustawy
o ochronie danych osobowych. Liczę jed-
nak, że może kiedyś ułożę podobne drze-
wo po stronie Skowrońskich, jakie mam
(wraz z danymi) po stronie Winiarskich,
tym bardziej , że nawiązałem sympatyczny
kontakt z Panem Marianem Piórkiem, któ-
rego artykuły o Skowrońskich w tym aka-
picie załączam. Liczę też na wsparcie
Skowrońskich z Kolbuszowej , bo zdecy-
dowana większość z nas to dalsza lub bliż-
sza rodzina, dziwię się tylko, że Skowroń-
scy - historycy, tego wcześniej nie uczyni-
li. Doświadczenie to wnoszę z ksiąg Zbi-
gniewa Winiarskiego, które doskonale
znam, bo pomagałem mu w opisie drzew
i otrzymałem od niego dotychczasowe za-
pisy. Głównie jednak robię to dla mojego

wnuka Bartosza i kolejnych moich poko-
leń, aby wiedzieli skąd pochodzą, choć
urodzili się gdzie indziej .

Jeżeli chodzi o Winiarskich to dodam,
że nawet odbywają się
Zjazdy Winiarskich
w Kolbuszowej ,
w ubiegłym roku (czer-
wiec 2010) był już
czwarty. Kolejny, zgod-
nie z zapewnieniami ro-
dziny, ma się odbyć
w 2012 roku - jako pią-
ty powinien mieć odpo-
wiednią oprawę. Myślę
i wiem, że jest w tej ro-
dzinie wielu chętnych,
aby ten zapowiadany
zjazd wypadł okazale.

Wówczas, kiedy
mieszkałem w Kolbu-
szowej , to stawami zarządzał ojciec An-
drzeja Mleczki, którego zapewne wszyscy
znają, bo to najsympatyczniejszy Kolbu-
szowianin jakiego znam. Spotykałem go
często łowiąc ryby w rzece, bo stawy były
hodowlane. Ryb i raków był tam wówczas
dostatek, a woda była czysta i trawa zielo-
na. Nad tamą wyżej łowili wówczas sami
zawodowcy, miałem tam wstęp, bo dyspo-
nowałem „Młodzieżową kartą wędkar-
ską”. Jednak wolałem zwykłe dołki koło
tartaku i obok stawów. Mój Ojciec wów-
czas był intendentem w Szpitalu Powiato-
wym w Kolbuszowej , w którym dyrekto-
rem był ojciec Mariana Krzaklewskiego.
Mariana też nie trzeba przedstawiać, po-
stać na ogół znana. Spotykałem go często
zimą na nartach, koło Cegielni, teraz cza-
sami na Wszystkich Świętych. Jak On wy-
jeżdżał gdzieś na wakacje, to Ojciec wypo-

życzał mi jego rowerek, bo miałem tylko
taki na trzy kółka, był super. Jego Ojciec
uratował mi kiedyś życie, gdy jakiś fel-
czer zaaplikował mi lek „dla konia”.

Ze znanych ludzi
z Kolbuszowej chciał-
bym wspomnieć Sena-
tora Mieczysława Ma-
ziarza, wspaniały le-
karz i człowiek,
z wielkim oddaniem
opiekował się moimi
rodzicami kiedy była
taka potrzeba. Znam
też Edwarda Margań-
skiego, to jeden z naj-
mądrzejszych Kolbu-
szowian, którego ra-
kietowe wyczyny na
łąkach koło Stadionu
były w tamtych latach

dość znane, ponoć miał w nich swój
udział i mój szwagier Antoni Tunia; jego
Ojciec uczył mnie prac ręcznych w Li-
ceum. Ważną dla mnie postacią była też
znana w Krakowie Wiktoria Gizela Wi-
niarska***, moja ciotka, u której miesz-
kał mój brat studiując w Krakowie. To
barwna postać, pomogła wielu ludziom
w potrzebie, chodziła Ona ze mną nad
Nil, aby ochłodzić w nim podczas pobytu
w Kolbuszowej swe astralne ciało (po-
wtarzam jej słowa).

Można by wiele napisać o Kolbuszo-
wej i Weryni, ale nie chciałbym powta-
rzać tych informacji, które łatwo odna-
leźć. Werynię wspominam z sentymen-
tem, bo to pobliski las, w którym zbiera-
łem maliny, jeżyny, grzyby i orzechy la-
skowe, a na tamtejszych stawach łowiłem
piękne karasie. Kiedyś wybrałem się tam

nauczyciel i kierownik szkoły podstawo-
wej , działacz oświatowy (Niwiska, Stalo-
wa Wola); zmarły (dwie córki „O”).
Rodzeństwo Marii z d. Mytych: 1 / Józef
zam. w Weryni; 2/ Jan (zam. w Krako-
wie); 3/ Janina (zam. w Stopnicy k/ Olsz-
tyna, Gdańsk); 4/ Piotr (zam. Nowe Brze-
sko k/ Krakowa); 5/ Maria po mężu Le-
nart, zam. w Weryni.
Rodzeństwo dziadka (po mieczu) Jakuba
Lenarta: 1 / Stanisław (na ojcowiźnie)
zam. w Weryni; 2/ brat wyjechał do USA;
3/ Anna Strzelec (zam. w Weryni).

Tabela nr 3 - Zmarli w rodzinie Lenartów spod nr-u 12 (1850 – 1883)

Adam Jan Skowroński
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ze starszym bratem Zenkiem. Miał on
świetne na owe czasy wędki, a ja posze-
dłem z leszczynowym, miejscowym ki-
jem. Był niezmiernie zdziwiony, że mia-
łem więcej i większe karasie, widocznie
na jego błyskotki się nie nabrały, dał mi
jedną z nich. Takich wspomnień zachowa-
łem wiele, także wyprawy z Ojcem do
okolicznych lasów na grzyby i letnie rowe-
rowe wyprawy ze starszym bratem nad
rzeczki i glinianki w całej okolicy – Świer-
czówka, Przyrwa, Dubas i oczywiście Nil.
Ponadto wiele dni wakacyjnych spędza-
nych nad stawami - to były piękne dni, żal
było zawsze wracać do domu, a wracałem
obok tartaku brzegiem Nilu, najpierw
„Drugie Krzaki”, przejście obok przepięk-
nej brzozy pełnej wspomnień, później
„Pierwsze Krzaki”, przeskoczenie odnogi
Nilu, pewno Białego, bo zabrudzona była
przez mleczarnię i już byłem w domu.
Z tymi stawami, to wielu Kolbuszowian
ma równe wspomnienia, nie raz je słysza-
łem i wiele widziałem.

Werynia, to szczególne dla mnie miej-
sce, lubiłem też tam przebywać na wyso-
kich dębczakach i czytać książki w Zwie-
rzyńcu (dawniej Zwierzniku); dziś, tam
gdzie bywałem (od strony Kolbuszowej
Górnej), pozostały po nich tylko pniaki -
szkoda. Tam też chodziła moja Babka (An-
na von Russ), której towarzyszył pies wil-
czur i kot dachowiec. Pies i kot to była
sztama, nawet razem kradły jaja ze stołu,
które pies zakopywał koło stodoły. Kot je
zrzucał do otwartego pyska psa ze stołu,
aż do wykrycia tego procederu przez ojca.
Babka nie lubiła jak kot za nią chodził,
więc cwaniak szedł za jej długą czarną
spódnicą i wraz z nią obracał się wkoło,

kiedy się za nim
oglądała, a później
bruzdami. Koło la-
su się ujawniał, bo
był już bezpieczny
– przebiegłe to by-
ło kocisko, jak
i wszystkie następ-
ne…

Moje Babki
niestety zmarły
przed moim uro-
dzeniem, mam tyl-
ko parę ich zdjęć
w zabytkowych
ramkach kolbu-
szowskich. Pies
Tarpi i kot Mru-
czek to pierwsze
moje zwierzęta,
podobnego kota
posiada teraz mój
młodszy syn. Mru-
czek jest na zdję-
ciu, zdjęcia Tarpie-
go nie posiadam.
Podobnego wilczu-
ra spotkałem raz
w Kolbuszowej
i raz w Warszawie,
taki podpalany zło-
tem twardziel. Jak
byłem w kołysce,
to oganiał ze mnie muchy, a później woził
mnie na sankach, było z tym trochę przy-
gód, bo tolerował jedynie domowego ko-
ta, każdego innego musiał dopaść, nawet
wówczas jak był w zaprzęgu. Kiedyś, jak
towarzyszyliśmy starszej siostrze Maryli
do biblioteki w Kolbuszowej Górnej , za

rowem za Kurdami zgubił mnie w głębo-
kim śniegu, trudno mnie było odnaleźć,
dobrze że sanki zaklinowały mu się
w płotkach, bo by i wówczas kota dopadł,
a mnie całkiem zgubił.

Jak twierdził mój Ojciec, mój pra-
dziadek – zapewne też Michał – był łow-

Drzewo Skowrońskich z 18.04.2011r.

Pradziadkowie von Russ Dziadkowie
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Zdrowie

ANEMIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Niedokrwistość, potocznie nazywana anemią (łac. anaemia) , to zespół

objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy
wartości hemoglobiny, erytrocytów i  ich następstw. Chorobami krwi zaj-
muje się hematologia.

Podział niedokrwistości:
Niedokrwistości dzielimy na trzy gru-

py:
1 . Niedokrwistości spowodowane utratą
krwi.
2. Niedokrwistości będące wynikiem upo-
śledzonego wytwarzania erytrocytów.
3. Niedokrwistości związane ze skróco-
nym czasem życia erytrocytów (zespoły
hemolityczne).

Niedokrwistości pokrwotoczne
Objawy:

Zależą od ilości utraconej krwi, są to
przede wszystkim:
- bladość powłok skórnych
- utrata przytomności
- niskie ciśnienie krwi
- tachykardia
- bóle zamostkowe

Niedokrwistości niedoborowe
Są to niedokrwistości, w których do

upośledzonego wytwarzania erytrocytów
dochodzi z powodu niewystarczającej po-
daży substancji potrzebnych w procesie

erytropoezy. Spośród niedokrwistości nie-
doborowych wyróżniamy:

Niedokrwistości z niedoboru żelaza (mi-
krocytarna)

Niedokrwistość z niedoboru żelaza
(łac. anaemia sideropenica) – inaczej nie-
dokrwistość syderopeniczna, niedobarwli-
wa, mikrocytarna. Występuje najczęściej
u niemowląt między 6 – 18 miesiącem ży-
cia. Przyczyną niedoboru żelaza jest niedo-
stateczne zaopatrzenie organizmu w ten
pierwiastek przy zwiększonym jego zapo-
trzebowaniu. Do najczęstszych przyczyn
niedoboru zaliczamy:
- zmniejszone zapasy w życiu płodowym
- wcześniaki, noworodki niekarmione mle-
kiem matki
- zaburzenia wchłaniania
- szybki rozwój

U dorosłych niedokrwistości z niedo-
boru żelaza mogą być skutkiem przewle-
kłego krwawienia, stymulującego szpik
do zwiększenia tempa erytropoezy dopro-
wadzając do wyczerpania ustrojowych za-

pasów żelaza. U kobiet jedną z najczęst-
szych przyczyn są obfite krwawienia mie-
sięczne. U kobiet po menopauzie i u męż-
czyzn w piątej dekadzie życia i starszych
częstą przyczyną przewlekłego krwawie-
nia mogą być zmiany dysplastyczne
w obrębie układu pokarmowego (polipy
jelita grubego, nowotwór jelita grubego).
Innym częstym miejscem krwawienia są
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy.
Również w tym przypadku należy wyklu-
czyć obecność zmiany o charakterze no-
wotworowym.

Dr n. med. Jarosław Ragan

czym we dworze w Weryni. Ojciec opo-
wiadał jego przygody z dzikami i o tym,
że zakopywał broń powstańczą w naszej
wielkiej stodole. Tak broni wszelakiej był
w tej stodole dostatek, pamiętam, że mia-
łem też kolekcję bagnetów, w tym ru-
skich. Znaleziska te Ojciec oddał na poste-
runek, wówczas kiedy budowaliśmy dom
gospodarczy, który stoi tam teraz i roze-
braliśmy stodołę.

Droga do Zwierzyńca prowadziła ko-
ło posiadłości Niezgodów. Wówczas, kie-
dy mój kuzyn Zbigniew Winiarski spisał
genealogię Winiarskich, to okazało się, że
Niezgodowie to też moja rodzina i prawie
całe gremium nauczycielskie (Sarapuko-
wie, Burkiewiczowie, Janczyki, Siekier-
scy, Żeglinowie i nie pomne kto jeszcze),
co było dla mnie dużą niespodzianką,
szkoda, że o tym wcześniej nie wiedzia-
łem. Na tym wzgórzu uczył nas astrono-
mii wspaniały człowiek i pedagog, żoł-
nierz AK - profesor Stanisław Kądziela.
Bywał On u mojego brata Zenona w War-
szawie, z którym się przyjaźnił. Jemu też
wiele zawdzięczam, fizyka to był piękny
przedmiot i wiele dla mnie znaczył, by-
łem nałogowym czytelnikiem „Przeglądu
Technicznego” i „Młodego Technika”, cza-

sem z przyjemnością się dowiaduje, że
moje ówczesne pomysły, które onegdaj
zgłaszałem w „Klubie Młodego Techni-
ka” po bardzo wielu latach ktoś zrealizo-
wał. Jednym z nich jest stacjonarny tor
dla narciarzy wodnych ustawiony na jezio-
rze. O tym, że moje nazwisko pojawia się
dość często w „Młodym Techniku” to wie-
działa chyba tylko jedna czytelniczka tego
czasopisma z Kolbuszowej – Józka Kapu-
sta, zapytała mnie kiedyś, czy to ja tam
się pojawiam.

A mam teraz Synową, mistrzynię Pol-
ski w skokach na nartach wodnych, dum-
ny też byłem z tego, że mój syn i synowa
jako lekturę obowiązkową na studiach
mieli dwie moje książki, które napisałem
wraz z największym strategiem jakiego
znałem – prof. Julianem Kaczmarkiem.
Napisaliśmy pierwszą książkę wydruko-
waną w Polsce o NATO i książkę o bezpie-
czeństwie, w której przewidujemy przy-
szłe „wojny terrorystyczne”, było to parę
lat przed tragedią w Nowym Jorku.

Z nauczycieli, to chciałbym jeszcze
wspomnieć Aleksandrę Zielińską, chyba
to jej zawdzięczam, że zostałem dziennika-
rzem, jako pierwsza dostrzegła coś w mo-
im niestarannym piśmie, a tego nie lubiła.

Potrafiła jednym ruchem podrzeć gruby
zeszyt i kazać go przepisać – parę razy
przepisywałem, aż chyba doszła do wnio-
sku, że to nieuleczalny przypadek, ale
u niej wygrywałem konkursy czytelnicze
i moją pracę wysłała na konkurs do Kura-
torium. Późniejsi moi nauczyciele byli
mniej wyrozumiali. Zawsze śmieję się, że
mam jedynie piękną czcionkę, w związku
z tym bardzo szybko zaprzyjaźniłem się
z maszynami do pisania i komputerami,
a miałem ich wiele – każda z maszyn
miała swoje imię, najmilej wspominam
Karolcię, mały pokoik, dwójka dzieci i ja
tłukący coś po nocy na tej maszynie.

Pisząc ten artykuł skorzystałem z na-
stępujących publikacji:
* Marian Piórek, Wybitne postacie
z dziejów Kolbuszowszczyzny, Korso,
1 8.03.2009 r.;
** Marian Piórek, O kolbuszowskim
nazwisku i rodzie Skowrońskich, Kor-
so, 1 6.04.2009 r.;
***Alina Budzińska: „Rodzynki i mig-
dały”, Kraków 1991 r.;
***** Moja strona to http://www.foto-
skowronski.cba.pl

ADAM SKOWROŃSKI
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Objawy:
- spaczony, wybiórczy apetyt (np. na gli-
nę, krochmal, kredę) niekiedy wyprzedza
niedokrwistość
- bladość skóry śluzówek i spojówek
- szorstkość skóry
- zanik brodawek
- ból, pieczenie i wygładzenie języka
- zajady w kącikach ust
- pieczenie w jamie ustnej i przełyku
- Zespół Plummera-Vinsona
- łamliwość włosów i paznokci
- osłabienie
- męczliwość
- zbyt długi sen

Leczenie:
W niedokrwistości z niedoboru żelaza

prowadzi się leczenie przyczynowe. Naj-
częściej stosuje się doustne preparaty żela-
za dwuwartościowego, które powinny być
przyjmowane na czczo przez kilka miesię-
cy. Witamina C jest niezbędna do ich pra-
widłowego wchłaniania. Podczas terapii
mogą wystąpić działania niepożądane
w postaci dolegliwości ze strony układu
pokarmowego takie jak: nudności, wymio-
ty, bóle brzucha, biegunka, ciemne stolce.
Trwają one krótko i nie stanowią wskaza-
nia do zaprzestania leczenia. W przypad-
ku nietolerancji leków doustnych, krwa-
wień z przewodu pokarmowego, wrzodzie-
jącego zapalenia jelita grubego oraz u cho-
rych hemodializowanych żelazo jest poda-
wane dożylnie, rzadziej domięśniowo.

Niedokrwistości makrocytarne
Występuje wtedy gdy erytrocyty są

większe niż prawidłowe. W przypadku
zmian wynikających z nieprawidłowości
syntezy DNA, mówimy o niedokrwistości
megaloblastycznej , natomiast w pozosta-
łych przypadkach (np. wywołanych przez
pewne zwyrodnienia wątroby i śledziony)
mamy do czynienia z makrocytarną niedo-
krwistością niemegaloblastyczną.

Niedokrwistość megaloblastyczna
Niedokrwistość powstała na skutek

nieprawidłowej syntezy DNA prowadzą-
cej do dyssynchronizacji komórek krwi.
Najczęstszymi przyczynami są:
- niedobór witaminy B12 (kobalaminy)
- niedobór kwasu foliowego
Objawy:
- bladość z odcieniem słomkowym
- duszność
- osłabienie
- zapalenie błony śluzowej żołądka
- piekący, czerwony język
- objawy neurologiczne (tylko w przypad-
ku niedoboru witaminy B12)
- mała ruchliwość

Niedokrwistość hipoplastyczna
Następuje zmniejszona produkcja

składników morfotycznych krwi: głównie
krwinek czerwonych, ale też granulocy-
tów i płytek krwi, z powodu postępujące-
go zaniku tłuszczowego szpiku.

Niedokrwistość aplastyczna
Aplazja szpiku wynika ze zwiększe-

nia użycia (także niektórych leków) i obec-
ności środków chemicznych oraz toksycz-
nych w życiu człowieka. Charakteryzuje

się występowaniem we krwi erytrocytów
o prawidłowej budowie i zawartości he-
moglobiny, lecz stopniowo w coraz
mniejszej liczbie. Niedokrwistość apla-
styczna spowodowana jest najczęściej na-
świetlaniem szpiku kostnego promieniami
X lub Gamma, oraz toksycznym uszko-
dzeniem szpiku przez jady bakteryjne
i substancje chemiczne.
Objawy:
- wybroczyny, sińce
- krwawienia z nosa, krwotoki
- czasami stany zapalne jamy ustnej lub
migdałków
- podatność na infekcje

Niedokrwistość hemolityczna
Spowodowana jest skróceniem czasu

życia erytrocytów, co powoduje zmniej-
szenie ich ilości we krwi. Prawidłowo
erytrocyt żyje 100–120 dni, w stanie he-
molitycznym – ok. 50 dni. Występuje
podczas nasilenia hemolizy (np. w wyni-
ku hipersplenizmu) i osłabienia zdolności
kompensacyjnej szpiku.
Leczenie
- dążenie do wyleczenia choroby podsta-
wowej
Przy ciężkiej niedokrwistości:
- przetoczenia koncentratu krwinek czer-
wonych
- cząsteczki pobudzające erytropoezę np.
erytropoetyna s.c. przez 2–3 miesiące 3
razy w tygodniu
- preparaty żelaza tylko z erytropoetyną

Docelowe stężenie Hb wynosi 12 g/dl.
DR  N. MED. JAROSŁAW RAGAN

NASZE LĘKI

„Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego
nienawidzę - to właśnie czynię. (. . . )

A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się
zło.” (Rz 7,15)

Co to jest lęk?
Lęk jest pewną reakcją uczuciową na

jakieś zagrożenie, w którym się znajduje-
my. Im głębiej przeżywamy jakieś niebez-
pieczeństwo tym większy lęk nam towa-
rzyszy. Niebezpieczeństwo przeżywane
w lękach może mieć charakter czysto su-
biektywny (przeze mnie przeżywany zu-
pełnie inaczej jak przez ogół).

Nasz lęk może też wynikać z rzeczy-
wistego zagrożenia, w którym się znaleźli-
śmy. Poznanie samego siebie, poznanie
swoich reakcji lękowych polega między
innymi na umiejętności wyraźnego rozgra-
niczania pomiędzy lękiem czysto subiek-
tywnym, gdzie zagrożenie jest tylko pozor-

ne, a lękiem wynikającym z faktycznie ist-
niejącego niebezpieczeństwa. Wyraźne
uświadomienie sobie i akceptacja pozoru
zagrożenia w pewnych sytuacjach lęko-
wych może być ogromną pomocą w ich
przezwyciężaniu i kontrolowaniu. Bo-
wiem przyczyna lęku subiektywnego leży
przede wszystkim w wewnętrznych nasta-
wieniach człowieka.

Nasze rozważania dotyczą nie tyle
wielkich chorobliwych lęków, które wy-
magają zwykle fachowej pomocy psycho-
logicznej , ale tych małych, pojawiających
się tylko w pewnych sytuacjach, z który-
mi - jak nam się wydaje - można spokoj-
nie żyć, ale które mimo wszystko niszczą

wiele naszych sił i energii. Te pozornie
tylko nieważne lęki czynią nas sztywnymi
wobec ludzi, hamują naszą spontanicz-
ność i radość życia, powodują częste na-
pięcia psychiczne i zmęczenie.

Religia

Ks. Lucjan Szumierz
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Nasze obawy i lęki tym skuteczniej
kierują niemal całym naszym życiem im
mniej jesteśmy ich świadomi.

Dziwi nas nieraz, że nasze dziecko
w domu jest „wygadane”, pyskuje, wręcz
terroryzuje wszystkich, a w grupie rówie-
śniczej się nie odezwie, koledzy robią
z nim co chcą, sprowadzając go na złą dro-
gę. A on się nie odezwie, nie przeciwstawi
bo boi się odrzucenia, wyśmiania. Wyda-
wać by się mogło, że na rodzicach powin-
no mu bardziej zależeć, ale niestety prak-
tyka życia jest inna. On czy ona dobrze
wie, że rodzice są na dobre i złe, że oni
się nie obrażą, że oni nie przestaną ko-
chać, więc rodziców ma za nic, a swoją
„paczkę”, rówieśników, za wszystko. Trze-
ba nieraz dopiero tragedii, nieraz pobytu
w szpitalu, by ten młody człowiek przeko-
nał się, że to rodzice są prawdziwymi
przyjaciółmi, że to im tak naprawdę na
nim zależy, a koledzy, koleżanki są jak
jest dobrze, jak ma pieniądze, ma czas, ale
gdy trzeba znaleźć czas na odwiedziny
w szpitalu, przynieść jakąś wodę, soczki
czy ciastka, to już nie dla nich, zresztą
szkoda czasu i forsy, „ma rodziców niech
mu kupują.”

Pamiętam poznałem kiedyś takiego
chłopaka, był po półrocznym leczeniu
(wypadek na motocyklu kupionym przez
rodziców) - trepanacja czaszki, od nowa
uczenie się mówienia, pełna rehabilitacja.
Jak wspominał ten młody człowiek, dla
niego wielkim odkryciem było to, że ci
wszyscy pseudo koledzy, koleżanki, gdy
miał motor byli przy nim, gdy tylko do-
znał uszkodzenia kręgosłupa, wstrząsu
mózgu, szybko znudziło im się chodzenie
do niego do szpitala, a on tęsknił i cier-
piał, aż przekonał się, kto go prawdziwie
kocha. Jak opowiadał pierwszy wyraz jaki
wypowiedział to - mama!

Mama kładła swoje usta na jego
ustach i uczyła go mówić, a on płakał.

To znowu lęk przed odrzuceniem spra-
wił, że ten młody człowiek tak bardzo da-
wał się kolegom wykorzystywać. On uwa-
żał, że na przyjaźń musi sobie zasłużyć,
musi robić to co oni, jego „paczka”, chce.
I doszedł do kompletnego zanegowania ro-
dziców, szkoły, obowiązków, a najwięcej
czasu spędzał z tymi, którzy uczyli go jak
„żyć”, palić papierosy, pić alkohol, którzy
wprowadzali go w dorosłe życie.

Lęk przed odrzuceniem ze strony ró-
wieśników to taki bezrozumny wewnętrz-
ny szantażysta. Choroba wykrzywionego
obrazu miłości, przekonania, że istnieje
tylko miłość interesowna, na którą muszę
sobie zasłużyć. Wielokrotnie dzieci nabie-
rają takiego przekonania nawet w domu,
kiedy rodzice nieświadomie porównują je
z innymi dziećmi, dając je za przykład:
„Monika to tak pomaga mamie jak my by-

śmy chcieli żebyś była taka jak ona”.
Dziecko odbiera to za sygnał: „Na miłość
musisz sobie zasłużyć”.

Nie tylko słowa uczą takiego przeko-
nania, ale i życie. Normalnie nie mamy
czasu by go spędzić z dzieckiem, ale gdy
złamie sobie nogę, jak się rozchoruje wte-
dy zostawiamy wszystko i się nim zajmu-
jemy. Wtedy też dajemy swoim dzieciom
sygnał: „musisz coś zrobić, byśmy zwróci-
li na ciebie uwagę”. Gdy dziecko wycho-
wa się w takim przekonaniu to szybko za-
cznie podobne relacje tworzyć z rówieśni-
kami.

Ktoś kiedyś napisał: „Wzrost we-
wnętrzny człowieka mierzy się wzrostem
w miłości. W miłości (zaś) nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponie-
waż lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się
lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 J
4, 1 8). Celem naszej modlitwy, naszego
zmagania się z sobą, winno być doskonale-
nie się w doświadczeniu miłości Boga,
bliźnich i siebie samych przez odważne
stawianie czoła naszym lękom. Ale czło-
wiek boi się prawdziwie kochać.”

Jeśli musi poczuć się za drugą osobę
odpowiedzialnym, jeśli musi upomnieć ją
w cztery oczy, by źle nie postępowała. Ta-
ki człowiek zaczyna rachować i pojawiają
się lęki: „jak go upomnę to mogę dużo
stracić”, itp.

Ostatecznie u źródeł wszystkich lę-
ków leży także i nasza niewiara, próba bu-
dowania bezpieczeństwa na ludzkich tyl-
ko możliwościach, które są zawsze ograni-
czone i zawodne; ujawnia się to zwłasz-
cza we wszystkich sytuacjach granicz-
nych człowieka: w chorobie,
niepowodzeniach życiowych, rozczarowa-
niu ludźmi a zwłaszcza w zagrożeniu osta-
tecznym - w zagrożeniu śmiercią.

Są jeszcze inne przypadki wszystkich
nie sposób omówić. Czasem żądamy od
innych zbyt wiele uwagi, troski, poświęce-
nia czasu, wtedy często bywamy odrzuce-
ni. Ludzie czują się niejednokrotnie zbyt
słabi i ubodzy, aby spełniać nasze wygóro-
wane oczekiwania. Jeżeli człowiek żebrzą-
cy na ulicy postawiłby obok siebie napis:
„Przyjmuję tylko datki ponad tysiąc zło-
tych”, prawdopodobnie umarłby z głodu.
Z trudem znalazłby człowieka, który speł-
niłby jego oczekiwania. Ponadto trzeba
mieć też świadomość, iż darowane nam
okruchy miłości, zainteresowania i pomo-
cy są nieraz podawane w sposób bardzo
niezręczny. Bywają one zmieszane z ludz-
ką niecierpliwością, irytacją, zmęczeniem,
gniewem. Niekiedy trzeba nam przebić
się przez te postawy, aby odkryć ukrytą
w nich życzliwość, wsparcie i pomoc.

Aby nauczyć się prawidłowo odbie-
rać okruchy miłości innych osób, trzeba
przekraczać swój lęk przed nimi. Za lę-
kiem, który jest pewną barierą ochronną,
ukryta jest często wielka wrażliwość. Tę
wrażliwość trzeba umieć dostrzec zarów-
no u siebie, jak i u innych.

Podam przykład. W latach szkolnych
miałem pewnego nauczyciela, który miał
niezwykle dobre serce, ale jednocześnie
nie potrafił okazywać dobroci i życzliwo-
ści. Wobec uczniów zachowywał się su-
cho, sztywno. Ci, którzy mieli trudności
z rozumieniem innych, łatwo zrażali się
do niego.

Tymczasem w sytuacjach pozaszkol-
nych można było poznać drugą stronę je-
go serca. Chodziliśmy z nim na rajdy. Na
tych swoistych wycieczkach był niezwy-
kle serdeczny. Kilka życzliwych słów
sprawiało, iż można było dostrzec w jego
oczach łzy, których z pewnością bardzo
się wstydził, ponieważ odsłaniały one je-
go wrażliwość. Ludziom, znajdującym się
w trudnych sytuacjach, poświęcał nieraz
wiele czasu i uwagi.

Jeśli ktoś potrafił przebić się przez je-
go zewnętrzną oschłość, mógł dostrzec tę
wielką wrażliwość i dobroć dla ludzi.

Wiele osób swoją zewnętrzną oschło-
ścią, lękami, odruchami gniewu broni się
przed nowymi zranieniami, wykorzysta-
niem, manipulacją. Każdy z nas ma swoje
obawy. Nieraz bronimy przed miłością
Boga, podobnie, jak bronimy się przed
ludzką miłością. Obawiamy się, że jeśli
pozwolimy Panu Bogu wejść w nasze ży-
cie, staniemy się Jego niewolnikami. Lę-
kamy się utraty wolności. Kiedy patrzy-
my obiektywnie dostrzegamy, że Bóg da-
je nam wolność i prowadzi do wolności.

Dlatego aby wyzwolić się z lęku mu-
simy go wydobyć z siebie. Musimy zna-
leźć osobę, która nas wysłucha, nie zba-
gatelizuje naszych przeżyć i odczuć. War-
to nieraz wybrać się na rekolekcje za-
mknięte lub wsiąść udział w rekolekcjach
ewangelizacyjnych, gdzie ludzie ze sobą
prawdziwie rozmawiają, dzieląc się swo-
im doświadczeniem, porażkami i zwycię-
stwami. Przekonujemy się wtedy, że nie
wszystko zawsze musi się nam udać, cza-
sem potrzebna jest też porażka. Grupa czy
wspólnota staje się miejscem naszego po-
jednania ze swymi lękami, obawami.

My je nadal mamy, ale one przestają
nam zagrażać. Bo na swej drodze odkry-
wamy Boga, który kocha nas takimi, jaki-
mi jesteśmy i jest potężniejszy od wszyst-
kich naszych lęków razem wziętych.

KS. LUCJAN SZUMIERZ
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PIŁKARSKI TURNIEJ OLDBOYS

W sobotnie popołudnie, 9 lipca 2011r. odbył się w Kolbuszowej turniej piłki nożnej „Oldboys 2011” o Puchar
Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.

Po kilkudniowych opadach deszczu
nastała prawdziwie letnia, upalna pogoda.
W promieniach słońca na stadionie Kolbu-
szowianki zmagało się 6 drużyn Oldboys
z: Dębicy, Dzikowca, Mielca, Nowej Dę-
by, Zarębek i drużyna gospodarzy Team
Nutrilite Kolbuszowa. Pierwsze miejsce
w turnieju zdobyła drużyna z Dębicy, któ-
ra wyprzedziła Oldboys Mielec i Team
Nutrilite Kolbuszowa. Najlepszym strzel-
cem turnieju został Robert Szalony (Team
Nutrilite), strzelec 7 bramek. Za najlepsze-
go bramkarza uznano zawodnika z Dębi-
cy.

Mecze podczas turnieju były bardzo
zacięte. Strzelono 58 bramek. Dopiero
ostatnie mecze ustaliły kolejność trzech
najlepszych drużyn. Przed tymi spotkania-
mi każda z drużyn pierwszej trójki, miała
szansę na zwycięstwo. Szczęście piłkar-
skie uśmiechnęło się do drużyny z Dębi-
cy. Wiele znakomitych akcji podczas całe-
go turnieju w drużynie dębickiej , przepro-
wadził Mirosław Kalita, który występo-
wał na boiskach ekstraklasy w drużynie
Amiki Wronki, gdzie grał przez trzy lata,
zdobywając dwukrotnie Puchar Polski.
Występował również w drużynach: Wisło-
ka Dębica, Śląska Wrocław, RKS Radom-
sko, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Re-
sovii. Wspierał go Sławomir Maik piłkarz
Wisłoki i Iglopolu Dębica. Drużynę
z Mielca kibicował Mariusz Furdyna, za-
wodnik pierwszoligowej Stal Mielec, Wa-
velu Kraków, Chemika Pustków, Gryfu
Mielec i Strażaka Niwiska.

W drużynach występowali również
przedstawiciele instytucji: Marek Opaliń-

ski – Przewodni-
czący Rady Gmi-
ny w Kolbuszo-
wej , Jacek Że-
browski –
prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
Marek Grzesik –
dziennikarz i pra-
cownik Urzędu
Marszałkowskiego
w Rzeszowie.

Drużyna
z Kolbuszowej –
Team Nutrilite
osiągnęła dobry
wynik, choć żal straconej szansy na zaję-
cie pierwszego miejsca. Team Nutrilite
Kolbuszowa odniosł trzy zwycięstwa:
z Oldboys Zarębki (4 : 3), Oldboys Nowa
Dęba (2 : 1 ) i Oldboys Dębica (1 : 0), re-
mis z Oldboys Dzikowiec (1 : 1 ) i prze-
grał z Oldboys Mielec (2 : 3).

W Team Nutrilite Kolbuszowa wystę-
powali: Marek Puzio, Janusz Książek, Ar-
kadiusz Wlazło, Witold Cesarz, Merek
Hałdaś, Grzegorz Lenart, Jacek Żebrow-
ski, Krzysztof Mitura, Michał Franczyk,
Robert Trętowicz, Robert Szalony, Bogu-
sław Cieśla.

Dla wszystkich drużyn zostały przygo-
towane puchary i dyplomy. Daniel Jaku-
bowski, Kierownik WTZ w Kolbuszowej ,
gratulował wszystkim osiągniętych wyni-
ków i zaprosił na IV edycję turnieju za
rok. Wszystko wskazuje, jak zapowiada
organizator turnieju Kazimierz Wiącek, że
następny turniej będzie poszerzony o ko-

lejne znane drużyny Podkarpacia. Będzie
można znów zobaczyć w Kolbuszowej
piłkę nożną na dobrym poziomie w wy-
konaniu Oldboys.

Nad stroną medyczną podczas turnie-
ju czuwał Andrzej Bańka, zaś swój ko-
mentarz i oprawę muzyczną realizował
Wojciech Ligenza.

Sponsorami dzięki, którym mógł od-
być się turniej byli: Daniel Jakubowski -
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbu-
szowej , Janusz Książek - Auto Kolbuszo-
wa, Krzysztof Mitura - Koltex Kolbuszo-
wa, Kazimierz Wiącek - Team Nutrilite
Kolbuszowa, Janusz Wiącek - Eden Net
Group, Jan Fryc - Fundacja na Rzecz
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej , Anna i Andrzej Kawa –
Sklep Prima, Elżbieta i Edward Siwiec –
Sklep Spożywczy.

Mirosław Kalita (Oldboys Dębica) w walce z zawodnikami Oldboys Team
Nutrilite Kolbuszowa.

Uczestnicy turnieju.



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
HOMED

Zapraszamy do gabinetów prywatnych

Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

lek.med. Jadwiga Homa

specjalista ginekologii i położnictwa

Gabinet Urologiczny

lek.med. Michał Szczygielski

specjalista urologii

Badanie USG płodu : - 4D

- genetyczne

W uzasadnionych przypadkach refundacja NFZ

NZOZ HOMED - Głogów Małopolski
Ul. Paderewskiego 14

(Os.Niwa - naprzeciw kościoła)
36-060 Głogów Młp.

Informacja i rejestracja : tel. 17 717 60 42 , 17 741 14 01



DOLNA KONDYGNACJA: Neonet - AGD,RTV, Skutery, Komputery, Cyfrowy Polsat „Kora” –

Pościel, Ręczniki, Art. Elektryczne – Oświetlenie, Lampy, Usługi Foto i wynajem limuzyn

ślubnych, Stoisko Monopolowe.

Krawiectwo – Szycie na miarę, przeróbki, dodatki krawieckie.

PARTER: Art. Spożywcze , Chemia Gospodarcza, Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka

I PIĘTRO: Odzież Damska i Męska, Bielizna, Obuwie, Zabawki, Kosmetyki, Pamiątki

Okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art. Szkolne i Papiernicze, Biżuteria,

Art. Różne – Wszystko po 5,99zł.

II PIĘTRO : Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i

stomatologii , Lekarze Specjaliści , Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja ,

Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ., Ubezpieczenia Generali,




