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Wielki weekend, 
w małym mieście 
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"ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W OBIEKTYWIE" 
KRAJOBRAZY 

r Zakończyliśmy przyjmowanie zdjęć na pierwszy etap konkursu - "ARCHITEKTURA". Nadesłano 91 zdjęć, które można 
oglądać na stronie internetowej KolbuszowawSieci.pl. Wyniki tego etapu zostaną ogłoszone w następnym numerze. 

Teraz można nadsyłać zdjęcia na drugi etap "KRAJOBRAZY". Prace będą przyjmowane do końca czerwca. 

Organizatorami konkursu, oprócz naszego miesięcznika, są: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, 
Urząd Miejski w Kolbuszowej, Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz portal Kolbuszowawsieci.pl  

Regulamin konkursu: 
Konkurs będzie się składał z 4 etapów: architektura, krajobrazy, fauna i flora oraz ludzie i wydarzenia. 
Do konkursu można zgłaszać tylko zdjęcia wykonane na terenie powiatu kolbuszowskiego. Każdy z etapów zakończy się wyło

nieniem najlepszych zdjęć i w każdym etapie zostaną przyznane nagrody. Jurorami decydującymi o wynikach konkursu będą przed
stawiciele instytucji organizujących konkurs oraz zaproszeni goście. 

Uczestnicy mogą zgłaszać do etapów dowolną liczbę zdjęć. Dozwolone też są serie zdjęć, które będą traktowane jako jedna pra
ca. Zdjęcia mogą być wywołane lub też w formie elektronicznej. Minimalnie zdjęcie powinno mieć rozmiar 1024x756 pikseli. 

Wywołane zdjęcia należy dostarczyć na adres redakcji: Ziemia Kolbuszowska, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa. Zdjęcia 
cyfrowe należy nadsyłać na adres ziemiakolbuszowska@wp.pl lub umieszczać w specjalnie przygotowanym katalogu w galerii por
talu www.Kolbuszowawsieci.pl. Wszystkie zgłoszone zdjęcia będą publikowane na tym portalu. Najciekawsze fotografie będą rów
nież publikowane w naszej gazecie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania zdjęć do potrzeb promocyjnych (zawsze z podaniem autora zdjęcia). 
Urząd Miejski planuje wybrać 12 z nadesłanych zdjęć i umieścić je na kalendarzu gminnym na rok 2009. Autorzy wybranych zdjęć 
zostaną specjalnie nagrodzeni. 

Zdjęcia zgłoszone do etapu "Architektura" 

\^ Autorzy: Ela i Dariusz Tabisz Autor: Józef Wołowiec 
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Wywiad z burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą. Część II 

GOSPODARKA 
Panie Burmistrzu, od 2 lat pełni 

Pan funkcję Burmistrza Kolbuszowej. Ja
kie, w Pańskiej ocenie, są najważniejsze 
problemy, przed którymi stoją władze sa
morządowe obecnej kadencji? 

Takich problemów można byłoby wy
różnić kilka, ale najważniejsze dotyczą 
rozwiązań komunikacyjnych, ochrony śro
dowiska i perspektywicznie - tworzenia 
Parku Przemysłowego. Są to główne pro
blemy, z którymi samorząd gminy Kolbu
szowa zetknął się już wiele lat temu. Zo
stały podjęte działania w celu poprawy sy
tuacji, zarówno jeśli chodzi o układ komu
nikacyjny jak i ochronę środowiska. 
Mam tu na myśli działania podjęte w kie
runku budowy małej obwodnicy Kolbu
szowej jak i starania o budowę dużej ob
wodnicy w ciągu drogi krajowej. Bez 
tych dwóch obwodnic miasto nie będzie 
mogło sprawnie funkcjonować pod wzglę
dem komunikacyjnym z jednej strony, 
zaś z drugiej strony nie będzie się mogło 
również rozwijać pod względem gospodar
czym. To co dzisiaj utrudnia rozwój go
spodarczy miasta, to jest właśnie problem 
z szybką dobrą i sprawną komunikacją 
z innymi ośrodkami gospodarczymi. Pod
kreślają to na wszystkich spotkaniach na
si przedsiębiorcy. Również inwestorzy, 
którzy byliby zainteresowani inwestowa
niem na naszym terenie, pytają się o roz
wiązania komunikacyjne. To co mamy dzi
siaj - skrzyżowanie drogi krajowej z dro
gą wojewódzką w postaci ronda, to już 
nie wystarcza. Było to dobre osiem lat te
mu, dzisiaj jest to za mało, czego dowo
dem są korki każdego dnia na dojeździe 
do ronda, zarówno od strony Rzeszowa, 
ale też i od strony Tarnobrzega. 

Działania związane z budową małej 
obwodnicy, rozpoczęte w 2002 r., wcho
dzą w fazę końcową. Dokumentacja jest 
praktycznie gotowa, pozwolenie na budo
wę to jest kwestia najbliższych miesięcy, 
natomiast sama realizacja tej inwestycji 
uzależniona jest od realizacji całego połą
czenia drogowego z województwem świę
tokrzyskim. Jest to zadanie wpisane 
w „Program operacyjny Polski wschod
niej" i obejmuje: budowę obwodnicy Kol
buszowej, modernizację drogi Kolbuszo
wa - Mielec wraz z budową nowego mo
stu na rzece Świerczówka w Świerczo-
wie, budowę obwodnicy Mielca, budowę 
odcinka drogi (ok. 10 kilometrowego) łą
czącego obwodnicę Mielca z Połańcem 
i budowę mostu na Wiśle w Połańcu. Ca
ły ten zakres jest niezwykle kosztowny 

i skomplikowany pod względem przegoto
wania dokumentacji i uzyskania wszyst
kich uzgodnień, stąd wiele jeszcze jest 
przed odpowiednimi władzami, żeby do
piąć cały ten układ drogowy do stanu ta
kiego, który pozwoli na rozpoczęcie reali
zacji. 

Nasze działania zmierzają ku temu, 
żeby nie czekając na to, kiedy będzie goto
wa dokumentacja na most na Wiśle, rozpo
cząć budowę obwodnicy kolbuszowskiej. 
W końcu marca mieliśmy spotkanie 
w Urzędzie Wojewódzkim zorganizowa
ne przez Marszałka, w którym wzięli 
udział parlamentarzyści związani z Miel
cem i z Kolbuszową no i oczywiście sa
morządowcy. Na tym spotkaniu dyskuto
waliśmy możliwość podzielenia tego duże
go zadania na dwa etapy. Taka szansa się 
zarysowała, jest przygotowywany plan 
działań, oczywiście wymaga on akcepta
cji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
ale ten plan zakłada etapowanie całej in
westycji. W pierwszym etapie byłaby zre
alizowana inwestycja polegająca na budo
wie obwodnicy Kolbuszowej, moderniza
cja drogi łączącej Mielec z Kolbuszową 
budowa mostu na rzece Świerczówka 
oraz budowa obwodnicy Mielca. Doku
mentacyjnie te inwestycje sąjuż przygoto
wane. Jeżeli będzie zgoda z Ministerstwa 
i Sejmik Województwa Podkarpackiego 
zaakceptuje środki finansowe, które będą 
niezbędne jako udział własny woj. podkar
packiego do realizacji tych inwestycji, to 
powinna się ona wkrótce rozpocząć. Jest 
nadzieja, że budowa obwodnicy Kolbuszo
wej mogłaby być rozpoczęta w 2009r. 
Koszty obwodnicy, na dzień dzisiejszy, to 
kwota 18,5 min zł, więc nie jest to oszała
miająca kwota, w porównaniu z całą war
tością zadania, o którym mówiłem, a któ
ra przekracza 500 min zł. Jest to ogromne 
zadanie, bardzo kosztowne, postrzegane 
przez ministerstwo, jako niezwykle ambit
ne w skali woj. podkarpackiego, ale jest 
ono konieczne, aby województwo mogło 
się rozwijać gospodarczo szybciej niż do 
tej pory i żeby główny ośrodek gospodar
czy, jakim jest Specjalna Strefa Ekono
miczna w Mielcu, miał dobrą i sprawną 
komunikację w kierunku na Kielce. 

Wspomniał Pan też o problemach 
z ochroną środowiska. 

Tak. Ochrona środowiska to przede 
wszystkim budowa kanalizacji, poprawa 
stanu gospodarki wodno-ściekowej. Jest 
to temat, z którym gmina zmaga się już 
od wielu lat. Przypomnę, że w 1998 r. zo

stała oddana do użytku oczyszczalnia 
ścieków, dzięki której można było roz
wiązywać skutecznie problem gospodar
ki wodno-ściekowej. Od tego czasu trwa 
proces budowy kanalizacji. Przebiega on 
powoli, ale jest to związane z możliwo
ściami pozyskania środków finanso
wych. W 2004 r., po zakończeniu realiza
cji wspólnego projektu z pozostałymi 
gminami powiatu kolbuszowskiego, pod
jęliśmy wspólne starania o realizację du
żego programu porządkowania gospodar
ki wodno-ściekowej na terenie sześciu 
gmin powiatu kolbuszowskiego. Nieste
ty, po dwóch latach wspólnych działań, 
zostały zmienione reguły gry. Okazało 
się, że nowe kryteria, jakie się pojawiły 
przy sięganiu po środki unijne z Fundu
szu Spójności, spełnia tylko gmina Kol
buszowa. Dlatego od ubiegłego roku sa
mi staramy się o te środki, projektując 
dokumentację dla pięciu miejscowości tj. 
Kolbuszowej Górnej, Weryni, Zarębek, 
Kolbuszowej Dolnej i Świerczowa oraz 
na przebudowę kanalizacji w obrębie 
miasta, tj.: na ul. Krakowskiej, ul. Party
zantów, dzielnicy przemysłowej i na ul. 
Obrońców Pokoju. W ubiegłym roku zło
żyliśmy wniosek o umieszczenie nas na 
liście projektów kluczowych, ten wnio
sek zyskał aprobatę poprzedniego Rządu 
i na takiej liście Kolbuszowa była, z prze
znaczonym wstępnie dofinansowaniem 
w wysokości 8 min euro. Niestety w tym 
roku dokonano weryfikacji wszystkich 
projektów, które były na listach indyka-
tywnych i wszystkie projekty, które były 
zgłoszone z terenu Podkarpacia, a było 
ich 11, zostały z tych list usunięte ze 
względu na to, że kryteria, jakimi się po
służono, to ocena gotowości do rozpoczę
cia inwestycji, a takie przygotowanie zaj
muje wiele lat, zwykle 5-6 i nie można ta
kiego procesu skrócić do 2 czy 3 lat, bo 
to jest nierealne. Stąd wszyscy potencjal
ni beneficjenci mają w tej chwili utrud
nioną drogę do sięgania po środki unijne, 
gdyż muszą to czynić w drodze konkur-
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su, a konkurs, jak wiadomo, wcale nie mu
si zakończyć się sukcesem. Mamy jednak 
nadzieję, że mimo wszystko uda nam się 
pozyskać część środków na realizację te
go dużego zadania, którego wartość prze
kracza 40 min zł. Jego realizacja pozwoli
łaby na przebudowanie kanalizacji na tere
nie miasta i na zbudowanie sieci kanaliza
cyjnej w obrębie tych pięciu miejscowo
ści, które wcześniej wymieniłem. 

Stan zaawansowania dokumentacyjne
go wygląda w ten sposób, że w tym roku 
wszystkie dokumentacje powinny być za
kończone. Liczymy na to, że równie 
sprawnie uda się uzyskać pozwolenie na 
budowę i będziemy gotowi do składania 
wniosków w konkursie. Jeszcze nie do 
końca są określone terminy, w jakich bę
dzie można składać wnioski. Założenia 
mówią, że pierwszy nabór powinien się 
rozpocząć teraz na wiosnę, ale wszystko 
wskazuje na to, że będą pewne opóźnie
nia w naborze. Sądzę więc, że termin, 
w którym my moglibyśmy składać wnio
sek, to termin jesienny, kiedy byłaby du
ża szansa na pozyskanie środków. Jest 
jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, miano
wicie kryteria, jakie zostały narzucone be
neficjentom jeśli chodzi o możliwość ubie
gania się o środki. Są to kryteria dla du
żych miast. W przypadku gminy miejsko-
wiejskiej, jaką jest Kolbuszowa, część za
kresów zadań nie do końca spełnia ustalo
ne kryteria. Mam tutaj na myśli wskaźnik 
gęstości zaludnienia. Chodzi o wskaźnik 
120 mieszkańców na kilometr rury kanali
zacyjnej, bo tylko te zakresy robót będą 
mogły być dofinansowane środkami Unij
nymi. Problem jest dosyć poważny, ponie
waż koszt towarzyszący będzie bardzo du
ży, natomiast możliwość pozyskania środ
ków finansowych jest tym wskaźnikiem 
wyraźnie ograniczona. W przypadku mia
sta nie powinno być problemu, ponieważ 
wskaźnik ten jest zachowany, natomiast 
niektóre miejscowości, które mają gę
stość zaludnienia niską, nie będą mogły 
być współfinansowane środkami unijny
mi, tylko będą musiały być realizowane 
w oparciu o środki pochodzące z budżetu 
gminy. Liczę na to, że w 2009r. rozpocz
niemy realizować pierwsze zadania zwią
zane z dużym programem porządkowa
nia gospodarki wodno-ściekowej. 
W pierwszej kolejności powinna być prze
budowana ul. Krakowska, która ma naj
gorszą w tej chwili kanalizację. Jeśli cho
dzi o obszary wiejskie, będziemy się sta
rać pozyskiwać środki z Programu Rozwo
ju Obszarów Wiejskich, bo istnieje taka 
możliwość, żeby łączyć źródła finansowa
nia. Czyli jedno źródło to jest Fundusz 
Spójności, a drugie to fundusz związany 

z realizacją Programu Rozwoju Obsza
rów Wiejskich. 

Jakie są perspektywy jeżeli chodzi 
0 powstanie i rozwój Kolbuszowskiego 
Parku Przemysłowego? 

Co będzie? Czas pokaże. Przygotowu
jemy się intensywnie do tego, żeby być go
towym na składanie wniosków i sięganie 
po środki. 

Ze względu na to, że gmina, oprócz 
załatwiania bieżących problemów, musi 
się rozwijać i perspektywicznie patrzeć 
do przodu, podjęliśmy działania zmierzają
ce do utworzenia kolbuszowskiego Parku 
Przemysłowego. Od ubiegłego roku trwa
ją prace nad przygotowaniem terenów 
pod Park Przemysłowy. Widzimy rów
nież ogromne zapotrzebowanie na działki 
budowlane pod rozwój budownictwa jed
norodzinnego. Dlatego zostały podjęte 
działania, żeby można było w przyszłym 
roku rozpocząć sprzedaż działek częścio
wo uzbrojonych. Stąd w tym roku będzie 
opracowana dokumentacja dla części 
tych terenów. W pierwszym etapie chce
my uzbroić 95 działek. Zaprojektowana 
będzie sieć energetyczna, zasilająca te 
działki w energię elektryczną, sieć wodo
ciągowa, a także kanalizacja deszczowo -
sanitarna. 

Chcemy również w tym roku zająć 
się projektowaniem podstawowych me
diów dla Parku Przemysłowego, który 
jest zlokalizowany w dwóch częściach 
miasta. W części wschodniej, na górce za 
POM-em, znajdują się tereny, które mają 
obecnie trzech właścicieli, tj: gminę, po
wiat i Agencję Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa. Natomiast w części za
chodniej miasta, znajdującej się przy ul. 
Brata Alberta, są tereny, które są w cało
ści własnością gminy. Podejmujemy tak
że starania, aby Park Przemysłowy wpi
sać w Specjalną Strefę Ekonomiczną. 

Jak układa się współpraca między 
szczeblami samorządowymi w naszym wo
jewództwie? 

Bez współpracy z kolejnymi szczebla
mi samorządowymi trudno sobie wyobra
zić sprawne funkcjonowanie gminy. Jest 
więc przede wszystkim bieżąca współpra
ca ze Starostwem, czyli z jednostką samo
rządową powiatową ale także bieżąca 
współpraca z Urzędem Marszałkowskim 
1 z Sejmikiem Województwa Podkarpac
kiego. Mogę tą współpracę ocenić do
brze. Mamy wiele przykładów pomocy 
ze strony województwa podkarpackiego; 
realizujemy sporo wspólnych projektów 
związanych zarówno z zadaniami woje
wództwa podkarpackiego, jak również 
związanych z zadaniami powiatowymi. 
Przykładem są drogi wojewódzkie, na któ

rych zaczyna się coraz więcej zmie
niać, m.in. jest droga w kierunku Sędzi
szowa - w tym roku powinna być zakoń
czona w całości modernizacja tej drogi. 
Rozpoczęliśmy pierwsze prace na drodze 
w kierunku Sokołowa i mam nadzieję, że 
w tym roku będą one kontynuowane. 
Również przykładem dobrej współpracy 
z województwem są przygotowania do 
budowy obwodnicy Kolbuszowej, przy
gotowania do modernizacji drogi woje
wódzkiej Kolbuszowa - Mielec i budo
wy mostu. 

Współpracujemy również w zakresie 
sięgania po środki unijne, bo jak wiemy 
środki unijne na poziomie regionalnym 
są to środki, którymi dysponuje marsza
łek, więc bez dobrej współpracy z mar
szałkiem i jego służbami trudno by sobie 
wyobrazić skuteczne sięganie po środki. 

Jeśli natomiast chodzi o powiat, to tu
taj współpraca jest bliższa z uwagi na to, 
że zadania, którymi zajmuje się powiat 
i zadania, którymi zajmuje się gmina, są 
to zadania uzupełniające się. Przypomnę, 
że jednym z zadań jest edukacja i my zaj
mujemy się edukacją na poziomie przed
szkoli, szkół podstawowych i gimna
zjów, a powiat prowadzi szkoły ponad-
gimnazjalne, więc tutaj trudno sobie wy
obrazić brak takiej współpracy. Staramy 
się, żeby była ona korzystna dla obu 
stron. Przykładem jest chociażby Szkoła 
Specjalna - zadanie własne Starosty, któ
re gmina na mocy porozumienia prowa
dzi w jego imieniu przy wykorzystaniu 
mienia gminnego. Następnym przykła
dem są drogi powiatowe, gdzie samorzą
dy gminne, w tym również Gmina Kolbu
szowa, wspierają Powiat, który ma możli
wość sięgania po środki w Ministerstwie 
Transportu. Dzięki temu na drogach po
wiatowych każdego roku udaje się wiele 
zrobić. 

A jak układa się współpraca z parla
mentarzystami? 

Marzyliśmy, żeby mieć dobrą współ
pracę z parlamentarzystami. Dzięki te
mu, że mamy swojego posła, pana Zbi
gniewa Chmielowca, to jest dla nas wiel
ka korzyść, że ma nam kto bezpośrednio 
pomagać. Wiele środków, które udało się 
ściągnąć, czy to na teren gminy, czy na 
teren powiatu, pewnie nie byłoby dla nas 
osiągalnych, gdyby nie bezpośrednie za
angażowanie posła Chmielowca, który ja
ko doświadczony samorządowiec wie, 
jak ogromne są potrzeby w tym zakresie. 
Mając dobre rozeznanie zarówno w po
trzebach, jak i funduszach, którymi może 
wspierać poszczególne samorządy, stara 
się to robić skutecznie. 

Dziękujemy bardzo! 
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Tegoroczne Dni Kolbuszowej zainaugurowano już 25 kwietnia wernisażem wystawy. W budynku Synagogi można było 
podziwiać efekty pleneru malarsko - rzeźbiarskiego, który odbywał się w Kolbuszowej i Łańcucie w 2007r. Natomiast w niedzielę 
27 kwietnia, na skansenie, przed Kolbuszowianami wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Rzeszowiacy z Mielca. A przed południem, na 
parkingu przy DH Sezam, Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego Nil urządził jazdę sprawnościową samochodem dla 
pracowników samorządowych i instytucji biznesowych powiatu kolbuszowskiego. 

Wtorek - 29 kwietnia 
KONCERT DLA MIASTA 

We wtorek 29 kwietnia, na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Mu
zycznej I stopnia w Kolbuszowej. Na scenie pojawił się Chór „Con Agilita" dyrygowany przez Aleksandrę Niezgodę oraz Zespół 
Muzyki Dawnej. Występ młodzieży był nie tylko ucztą dla ucha. Piękne stroje, w których pojawii się młodzi muzycy sprawiły, że 
koncert w ich wykonaniu to prawdziwe widowisko. Tego popołudnia szansę na swój występ mieli również soliści, na co dzień szli
fujący swoje muzyczne talenty w szkole muzycznej. Zagrały więc trąbki i skrzypce, fortepian, wiolonczela, akordeon, gitara, sakso
fon, klarnet czy perkusja. 

Środa - 30 kwietnia 

Paulina Tęcza z Dzikowca będzie 
przez najbliższy rok nosiła tytuł Miss Kol
buszowej. 18 - letnia piękność uczęszcza 
do Liceum Ogólnokształcącego w Kolbu
szowej, do klasy o profilu matematyczno 
- biologicznym. W przyszłości chce zo
stać fizjoterapeutą. - Ten konkurs streso
wał nie tylko Paulinę ale również wszyst
kich znajomych oraz rodzinę, ale ja wie
działem, że tak to się skończy. Cały czas 
uspokajałem Paulinę i podnosiłem na du
chu, chociażby wysyłając sms-y - powie
dział tuż po ogłoszeniu wyników Piotrek 
- chłopak Pauliny. 

Nowa Miss podkreśla, że do konkur
su nie przygotowywała się w jakiś szcze
gólny sposób. Nie przesiadywała ani u fry
zjera, ani u kosmetyczki. Okazało się, że 
byłoby to zupełnie zbędne. 

Paulina miała 10 rywalek. Ale, jak 
podkreślały jednogłośnie, poziom był wy
równany. Wiele z nich mile zaskoczyła at
mosfera. - Nie odczułam jakieś zaciętej ry
walizacji. Raczej wspierałyśmy się nawza
jem i byłyśmy w stosunku do siebie bar
dzo życzliwe - podkreśla Paulina. 

Dziewczęta w trakcie konkursu zapre
zentowały się w strojach Eweliny Bo
gacz. Na scenie wystąpił tego wieczoru 
młodzieżowy Teatr "Bez Nazwy". Mło-

PAULINA NASZĄ MISS 
dzież grająca w teatrze przygotowała pro
gram kabaretowy. Nietypowy pokaz tań
ca brazylijskiego dał zespół Capoeira Uni-
kar z Rzeszowa. Imprezę poprowadziła 
Ewelina Babiarz, która na koniec wystąpi
ła w krótkim recitalu. 

Tytuł wicemiss trafił do 16 - letniej 
Katarzyny Skarbek z Niwisk. A I I wice
miss została 24 - letnia 
Iwona Gola z Kolbuszo
wej. Wszystkie trzy fina
listki podkreślają, że 
udział w konkursie dał im 
przede wszystkim więcej 
wiary i pewności siebie. 

Wybory najpiękniej
szej mieszkanki miasta 
nad Nilem już na stałe 
wpisały się do kalendarza 
imprez kulturalnych mia
sta. Tradycyjnie odbywa
ją się w Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej. 
Konkurs piękności to nie 
tylko doświadczenie, ale 
również szansa na cenne 
nagrody. Funduje je m.in. 
Burmistrz Kolbuszowej. 
Co roku jest to zestaw ko
smetyków oraz słody-

I 

cze... cóż, już po konkursie można sobie 
pozwolić na odrobinę kalorii. Miss Kol
buszowej na razie nie ma planów, jak wy
korzysta tytuł. Ale obiecała, że również 
występując w koronie pomoże w organi
zacji i promowaniu różnych przedsię
wzięć gminnych! 
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Czwartek -1 maja! 
POSPIESZALSKI NA KOLBUSZOWSKIM RYNKU! 

W czwartek ogromną niespodziankę zrobił mieszkańcom 
[Kolbuszowej Jan Pospieszalski. Ten znany kompozytor i dzienni
karz przyjechał do Kolbuszowej przede wszystkim dla Władysła
wa Pogody. Dwaj panowie chodzili po rynku, a ich spacer oraz 
wspólny występ na scenie śledziło oko kamery. - Toma być doku-

ymentacja mojej znajomości z panem Pogodą, a trwa ona już 14 
lat - powiedział w trakcie pobytu w Kolbuszowej Jan Pospieszal

ski. Później muzyk wystąpił na scenie wspólnie z kapelą Włady
sława Pogody. Ludowe dźwięki poderwały do tańca publicz
ność. Pary najlepiej radzące sobie na podłodze otrzymały płyty 
z muzyką Władysława Pogody - nagrane i wydane ostatnio 
przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. W chłodny wie
czór swoją góralską muzyką rozgrzewał publiczność zespół Si
klawa z Zakopanego. 

Piątek - 2 maja 
TYSIĄCE KOLBUSZOWIAN BAWIŁO SIĘ PRZY CZERWONYCH GITARACH 
Anna Maria, Dozwolone od lat 18, Tak bardzo się starałem - to tylko kilka utwo

rów dobrze znanych zarówno tej starszej części Kolbuszowian, jak i tej nieco młod
szej. Wszyscy razem mogli je zaśpiewać wspólnie z Czerwonymi Gitarami. Zespół 
w tym roku był gwiazdą Dni Kolbuszowej. Koncert odbył się na scenie przy kolbu-
szowskim rynku w piątek wieczorem. Wcześniej publiczność rozgrzewały zespoły 
ANP oraz NEONOYI. 

Sobota - 3 maja! 

KOLBUSZOWSKIE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
Tegoroczne uroczystości święta Konstytucji 3 Ma

ja odbyły się w strugach deszczu. Jak co roku zainau
gurowała je Msza Św. w intencji Ojczyzny, odprawio
na w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych w Kolbu
szowej. Wcześniej Przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Wilk, Burmistrz Jan Zuba oraz Jego zastęp
ca Marek Gil, jak również władze powiatu kolbuszow
skiego, strażacy, policjanci, harcerze, uczniowie, 
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń złożyli wią
zanki biało - czerwonych kwiatów pod obeliskiem 
strażaków na kolbuszowski cmentarzu. Po nabożeń
stwie uczestnicy przemaszerowali pod budynek Miej
skiego Domu Kultury. Tam biało - czerwone wiązanki 
kwiatów złożono pod tablicą pamiątkową. Potem pro-

igram artystyczny przedstawili uczniowie Zespołu 
ISzkół Technicznych. 
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B I E G I E M PO PUCHAR 
ciężyli: Natalia Lorenc i Rafał Wojcie
chowski. W kategorii panów do 35 lat 
zwyciężył Mariusz Czachor. Pierwsi na 
mecie w kategorii osób powyżej 35 lat 
okazali się: Danuta Zatorska i Bogdan 
Karkut. 

Trzeciomajowe bieganie to w Kolbu
szowej już tradycja. Co roku na starcie sta¬
™ ™ J 

je ponad sto osób. Zawody cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno 
damskiej, jak i męskiej części mieszkań
ców w różnym wieku. Gratulacje, dyplo
my i nagrody wręczał Zastępca burmi- " 
strza Marek Gil w towarzystwie Nilusia i 
- miejskiej maskotki. 

Po południu odbył się już 14 Bieg 
Uliczny ulicami miasta o puchar Burmi
strza Kolbuszowej. W tym roku, prawdo
podobnie z racji kapryśnej pogody, na star
cie Biegu stawiło się mniej niż zwykle bie
gaczy. Zwycięzcy otrzymali puchary, dy
plomy oraz cenne nagrody. Organizato
rem Biegu była, już po raz drugi, 
Fundacja Na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu. 

Zawody rozegrano w 7 kategoriach. 
Wśród uczniów z 1 i 2 klas Szkół Podsta
wowych najlepsi okazali się Monika Bie-
stek i Michał Czepiel. Pierwsze miejsca 
w kategorii 3 i 4 klas SP zajęli Monika 
Zielińska oraz Krzysztof Dziuba. Wśród 
5 i 6 klasistów pierwsi na mecie pojawili 
się Katarzyna Wojciechowska i Amade
usz Psiuk. Najlepsi w kategorii uczniów 
szkół gimnazjalnych okazali się Karolina 
Szabarkiewicz oraz Paweł Kopeć. Wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwy-

SAMORZĄDOWCY KONTRA STUDENCI... NA ZIELONEJ MURAWIE 
Takich emocji kibice futbolu dawno 

nie mieli. 3 maja, po południu, na zielo
nej murawie stanęli naprzeciwko siebie sa
morządowcy Gminy Kolbuszowej oraz 
studenci Wydziału Biotechnologii Uniwer
sytetu Rzeszowskiego. Po jednej stronie 
stanęły osoby pełniące na co dzień ważne 
funkcje w Gminie, na czele z Przewodni
czącym Rady Miejskiej Krzysztofem Wil
kiem oraz Burmistrzem Janem Zubą. Po 
tej drugiej stronie żacy, którzy właśnie 
przygotowują się do sesji. Obie drużyny 

zagrały w pięknych sportowych strojach 
ufundowanych przez Burmistrza Kolbu
szowej. Emocjonujący mecz, który z try
bun obserwowało sporo osób, zakończył 
się remisem 4:4. Najbardziej wytrawni ob
serwatorzy przyznają, że zdecydowanie le
piej wypadła drużyna samorządowców. 
Jednak w rzutach karnych to studenci oka
zali się nieco lepsi (7:6). 

Krzysztof Urbański, który komento
wał mecz, przyznaje, że samorządowcy 
grali bardzo dobrze. - Widziałem wielu sa

morządowców w akcji na boisku, z nie 
jednego polskiego miasta, ale w Kolbu
szowej zaskoczyli mnie naprawdę swoją 
dobrą formą. Oni naprawdę nieźle cięli! 
- podkreśla spiker. Wszystkich zaskoczy
ła i ucieszyła prośba dziekana Wydziału 
Biotechnologii, który jeszcze przed roz
poczęciem meczu zwrócił uwagę, aby 
nie nazywać drużyny studentów gośćmi 
- czujemy się tu jak u siebie, więc niech 
będzie to mecz gospodarzy z gospodarza
mi - powiedział profesor. 

Niedziela - 4 maja 
AKROBACJE NA RYNKU 

W ostatnie popołudnie Dni Kolbu
szowej mieszkańcy mogli przede wszyst
kim obejrzeć występ grupy akrobatycz
nej z AWF Kraków, a także obserwować 
eksperymenty przygotowane przez stu
dentów z Krakowa. O 21.30 miasto roz
świetliły fajerwerki, które jak co roku 
oznaczają zakończenie Dni Kolbuszo
wej. 

Tekst: Sylwia Tęcza, Zdjęcia: Sylwia 
Tęcza, Mateusz Starzec, Nat i Woodbine 
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TYDZIEŃ B I B L I O T E K 
i W dniach od 5 do 9 maja w bibliotekach obchodzono Tydzień Bibliotek "Biblioteka Miejscem Spotkań" 

5 maj 
CZYTANIE KSIĄŻEK POMAGA DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT 
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Miej-

|ska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszo-
Iwej przygotowała szereg imprez kulturalno-oświato-
Iwych. 5 maja odbyła się IV edycja kolbuszowskich 
spotkań z serii: „Cała Polska Czyta Dzieciom". Za
proszeni goście czytali dzieciom bajki, opowiadania 
i wiersze. Słuchaczami były dzieci z Przedszkola 
Nr 1 i Nr 2 w Kolbuszowej. 

W akcji głośnego czytania dzieciom wzięli 
udział: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Zastępca Burmi
strza Marek Gil, Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Wilk oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Kopeć. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a ma
li słuchacze z ciekawością słuchali prezentowanych 
utworów. 

K - l - i E K P 

hu tc m n 

ii 1 

6 maj 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH 
6 maja br. odbyła się prelekcja dotycząca za

sad bezpieczeństwa dla dzieci w grupie wiekowej 
9-10 lat. 

Podczas prelekcji, którą przeprowadziła sierż. 
Elżbieta Blicharz z Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej, zostały poruszone takie aspekty 
jak: bezpieczeństwo na drodze, co należy robić 
w nagłych przypadkach oraz zasady zachowania 
się w kontakcie z niebezpiecznymi zwierzętami. 
Uczniowie zapoznali się również z pracą policji. 
Warto przypomnieć, iż w ubiegłych latach podczas 
obchodów „Tygodnia Bibliotek" zaproszeni byli 
również przedstawiciele innych zawodów. O swo
jej pracy opowiadali m. in. leśnik oraz strażak. 

W spotkaniu uczestniczyło około 80 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kolbuszo

wej. 
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7 maj 
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 

7 maja w budynku MiPBP spotkali 
się bibliotekarze z powiatu kolbuszow
skiego. Andrzej Jagodziński przedstawił 
najważniejsze osiągnięcia i problemy bi
bliotekarstwa publicznego. W imieniu 
władz samorządowych powiatu i gminy 
podziękowania bibliotekarzom za dotych
czasową prace złożył zastępca burmi
strza Marek Gil, podkreślił rolę i znacze
nie bibliotek i zawodu bibliotekarza 
w obecnych czasach. Życzył dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej. 

Tradycyjnie, jak co roku, wyróżniają
cym się bibliotekarzom z gminy Kolbu
szowa wręczono nagrody pieniężne. 

8 maj 
OTWARCIE WYSTAWY POPLENEROWEJ 

9 maj 

W godzinach przedpołudniowych od
była się I I I edycja konkursu recytatorskie
go poezji Tarasa Szewczenki - ukraińskie
go wieszcza narodowego. 

Celem konkursu było promowanie 
sztuki recytacji oraz ciekawej i wartej po
znania ukraińskiej twórczości literackiej. 
W konkursie udział wzięli uczniowie 
szkół gimnazjalnych gminy Kolbuszowa. 
Poziom konkursu był imponujący. Wszy
scy uczestnicy wykazali się dużymi umie
jętnościami recytatorskimi, a prezentowa
ne przez nich utwory wzbudziły w jury 
szczególne przeżycia i emocje. 

Głównym kryterium, którym kierowa
ła się komisja przy ocenianiu uczestni
ków, była własna interpretacja utworu. 

I miejsce przyznano Jackowi Koźmi-
cowi z Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej 
(opiekun: Halina Snopkowska). 

I I miejsce przypadło Marii Baran 

Czwartek był dniem spotkań ludzi interesujących 
się fotografią. W tym dniu otwarto wystawę poplene-
rową oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny. 

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt zdjęć, które po
wstały podczas ogólnopolskiego pleneru fotograficz
nego "Zimowy skansen", zorganizowanego przez 
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbu
szowej (współudział Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej, Urząd Miejski w Kolbuszowej oraz 
portal Kolbuszowawsieci.pl) w dniach 2 marca oraz 9 
marca 2008 r., na terenie Parku Etnograficznego 
w Kolbuszowej. Wystawę można oglądać w bibliote
ce do końca maja. 

W konkursie fotograficznym, w którym brały 
udział zdjęcia wykonane na plenerze, zwyciężył Jan 
Mazurkiewicz, przed Dariuszem Tabiszem. 

DZIEŃ UKRAIŃSKI 
z Gimnazjum w Widełce (opiekun: Rena
ta Peret). 

I I I miejsce zajęła Paulina Szpara 
z Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej (opie
kun: Aleksandra Chrząstek). 

Wyróżnienia otrzymali: Marta Dryja 
- Gimnazjum Nr 2 (opiekun: Dorota Bia
łek), Agnieszka Mytych z Gimnazjum 
w Kupnie (opiekun: Lucy
na Karkut) oraz Klaudia 
Salach z Gimnazjum Nr 1 
w Kolbuszowej (opiekun: 
Aleksandra Chrząstek). 

Organizatorem kon
kursu była Miejska i Po
wiatowa Biblioteka Pu
bliczna w Kolbuszowej, 
a współorganizatorem An
drzej Selwa - znawca i pa
sjonat kultury ukraińskiej. 

Kolejnym etapem obchodów było 
wręczenie nagród w organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe I I I Między
narodowym Konkursie Wiedzy o Polsce 
i Ukrainie. Ocenione prace plastyczne zo
stały wystawione w Czytelni im. K. 
Skowrońskiego. 

http://Kolbuszowawsieci.pl
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Ostatnim punktem Tygodnia Biblio
tek było wręczenie nagród dla najlep-
Iszych czytelników 2007 roku, którym wrę
czono okolicznościowe dyplomy i nagro-
fdy książkowe. W kategorii Najlepszy Czy
telnik Wypożyczalni Głównej nagrody 
otrzymali: Barbara Jabłońska (281 prze
czytanych książek), Zofia Nidental (223 
Ucsiążek), Elżbieta Kasprzak (179 ksią-
pek). W kategorii Najlepszy Czytelnik Od-
[działu dla Dzieci i Młodzieży nagrody 
przyznano: Beacie Matraj (288 książek) 
i Martynie Ragan (246 książek). 

Niemal każdy marzy o dalszych i bliż
szych podróżach do ciekawych miejsc 
i krajów. Jak się okazuje, nie zawsze mu
szą to być odległe kraje, by przeżyć cieka
we przygody oraz obejrzeć przepiękne kra
jobrazy i ciekawą architekturę. 

Ukraina, gdyż o niej tu mowa, choć 
graniczy z Polską ciągle zdaje się być nie
dostępna i mało znana dla większości 
z nas. Ze Lwowem, Kijowem, Choci
miem, Kamieńcem Podolskim oraz całym 
wybrzeżem wokół Krymu, może stano
wić nie lada atrakcję, szczególnie ze 
względu na ceny, jakie tam funkcjonują. 

Właśnie w taką fascynującą podróż 
po Ukrainie, zabrali nas goszczący w tym 

dniu w bibliotece Katarzyna Cesarz (Staro
stwo Powiatowe) oraz Andrzej Selwa, pod
czas spotkania zatytułowanego „Poznaje
my sąsiadów - UKRAINA". 

Podczas spotkania poruszono takie te
maty jak: współpraca Powiatu Kolbuszow
skiego z Okręgiem Romanowskim, współ
czesna sytuacja społeczno-polityczna na 
Ukrainie i jej dążenie do związania się 

z Zachodem, najciekawsze miejsca i za
bytki Ukrainy. Odbył się także pokaz slaj
dów. 

Łącznie na terenie powiatu kolbu
szowskiego podczas Tygodnia Bibliotek 
zrealizowanych zostało 81 różnorodnych 
przedsięwzięć. W samej MiPBP w Kolbu
szowej zostało przeprowadzonych 9 im
prez, w których uczestniczyło 222 osoby. 

Laureatki w kategorii Najlepszy Czytelnik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - Beata Matraj 
i Martyna Ragan 

J O Z E F ZALIWSKI PATRONEM TEGOROCZNEGO TURNIEJU 
WIEDZY O REGIONIE 

25 kwietnia 2008 roku, tradycyjnie już w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, odbył sif finał XVIII 
edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu pod hasłem: „Józef Zaliwski, organizator ruchu konspiracyjnego w 1833 roku. 

175 Rocznica wyprawy pułkownika Zaliwskiego z Kolbuszowej". 

Biblioteka jest obok Regionalnego To
warzystwa Kultury im. J. M. Goslara i Mu
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
współorganizatorem tego posiadającego 
bogate tradycje konkursu. 

Tegoroczny konkurs skierowany był 
do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu 
powiatu kolbuszowskiego. Jego celem 
obok pielęgnowania tradycji regional
nych jest propagowanie historii i wiedzy 
0 powiecie kolbuszowskim. W finale 
uczestniczyło 15 uczniów z pięciu szkół 
gimnazjalnych (Kupno, Majdan Królew
ski, Niwiska, Widełka, Gimnazjum Nr 2 
w Kolbuszowej). 

Laureatom turnieju, podobnie jak 
w latach ubiegłych nagrody zostały wrę
czone 3 maja, podczas uroczystej akade
mii, jaka obyła się w Miejskim Domu Kul
tury w Kolbuszowej: 

Laureatami tegorocznej edycji zostali: 
1 miejsce: Karolina Urban (Gimnazjum 
w Niwiskach), 
I I miejsce: Ewelina Wiewiura (Gimna
zjum w Niwiskach), 
III miejsce: Aneta Zielińska (Gimnazjum 
w Niwiskach) 

Wyróżnienia przyznano: 
Kacprowi Kubiak (Gimnazjum w Kup
nie) i Krzysztofowi Igram (Gimnazjum 
Nr 2 w Kolbuszowej). 

Tematycznie z postacią Józefa Zaliw
skiego związany był wykład 
dr hab. Krzysztofa Ślusarka (UJ) pt: „Jó

zef Zaliwski (1797-1855) - sylwetka 
i czasy", jaki odbył się 30 kwietnia 
w MiPBP. Autor spotkania przybliżył mi
łośnikom historii nie tylko sylwetkę boha
tera wykładu oraz czasów, w jakich on 
żył i działał, lecz również pokusił się 
o analizę szans powodzenia „partyzantki 
Zaliwskiego". 
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MODERNIZACJA LINII K O L E J O W E J TRWA 
Na początku marca bieżącego roku, w siedzibie Regionalnego Oddziału Polskich Linii Kolejowych w Krakowie, 

rozstrzygnięto pierwszy z ogłoszonych przetargów na roboty torowe, które zostaną przeprowadzone na linii kolejowej Ocice 
- Rzeszów w 2008 roku. 

Widełką a Zaczernieni, z wyłączeniem sta
cji Głogów Małopolski, i Miłocinem 
a Rzeszowem, wycięte zostaną krzaki i od
tworzone rowy odwodnieniowe. Przebudo
wanych będzie dziesięć obiektów inżynie
ryjnych, w tym wiadukt, dwa mosty i sie
dem przepustów. 

W tegorocznym budżecie państwa, 
na dalszą modernizację linii kolejowej 
nr 71 Ocice - Rzeszów, która w przyszło
ści ma się stać częścią szybkiego połączę-i 
nia Rzeszów-Warszawa, zabezpieczonol 
środki finansowe w wysokości 67 milio
nów złotych. 

D A R I U S Z K R Y S Z T O F I A K * 

Do pierwszych prac na obiektach inży
nieryjnych zlokalizowanych na szlaku Oci
ce - Kolbuszowa, przystąpiono w kwiet
niu. Na podstawie dokumentacji projekto
wej, wykonanej w ubiegłym roku, pomię
dzy Jadachami a Nową Dębą przebudowa
ne będą dwa mosty i przepust, 
a pomiędzy Cmolasem a Kolbuszową 
pięć przepustów i zabezpieczone podto
rze na dwóch czynnych osuwiskach 
w Kolbuszowej Dolnej i Zarębkach. 
W obecnej chwili, po wycięciu toru i usu
nięciu nasypu, zburzono konstrukcje mo
stów i przepustów, a na ich miejscu budo
wane są nowe. Podobnie stało się z nasy
pem na osuwiskach, który całkowicie wy
brano, a teraz powstaje jego trwalsze pod
łoże. 

Drugi z przetargów na przebudowę na
wierzchni kolejowej i obiektów inżynieryj
nych rozstrzygnięto na początku bieżące
go miesiąca, a rozpoczęcie prac planowa
ne jest na czerwiec. Między innymi, w ra
mach tej inwestycji, wymieniony będzie 
tor na łącznej długości około 13 kilome
trów w trzech lokalizacjach - pomiędzy 

ZŁOTA UROCZYSTOŚĆ 
19 kwietnia, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, osiem par małżeńskich świętowało Złote 

Gody. Wśród dostojnych jubilatów znalazła się również para, która przeżyła ze sobą 55 lat. 

Podczas uroczystości Burmistrz Kol
buszowej Jan Zuba odznaczył Jubilatów 
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeń
skie, nadanymi przez Prezydenta RP. Go
spodarz gminy wręczył im również pa
miątkowe dyplomy, albumy oraz kwiaty. 

Jubileusz był okazją do złożenia od
znaczonym parom gratulacji. Burmistrz 
życzył jubilatom kolejnych szczęśliwych 
lat życia, upływających w spokoju, zdro
wiu i pogodzie ducha oraz następnych 
pięknych jubileuszy. Po części oficjalnej, 
którą uświetnił rodzinny występ państwa 
Niezgodów, przyszedł czas na wspomnie
nia i refleksje. 

Podczas uroczystości odznaczeni me
dalami za długoletnie pożycie małżeńskie 
zostali państwo: Genowefa i Józef Ciszek 
z Kolbuszowej Dolnej, Józefa i Henryk 
Dziubek z Widełki, Zofia i Antoni Furtak 
z Kupna, Ryszarda i Bronisław Kotula 
z Kolbuszowej, Helena i Jan Mokrzyccy 
z Cmolasu, Janina i Józef Narowscy z Kol
buszowej, Anna i Stanisław Reguła z Kup
na, Helena i Julian Serafin z Kolbuszo
wej oraz Maria i Stanisław Sitko z Huty 

Przedborskiej. 
W uroczystości dostojnym jubilatom 

towarzyszyli członkowie rodzin, a także 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Kolbuszowej Anna Pastuła. 

Po złożeniu życzeń i gratulacji, przy 
okolicznościowej lampce szampana, 
wszyscy goście odśpiewali honorowym 
parom „sto lat". 

Wszystkim Jubilatom składamy ser
deczne życzenia diamentowych godów! 

S Y L W I A T Ę C Z A 
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KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 
Kradzieże, włamania, 

uszkodzenia mienia 

Nocą 13/14 kwietnia, w Krzątce, nie
znany sprawca wykopał z ziemi i skradł 
20 m przewodu elektrycznego, który zasi
lał semafor. Przedstawiciel PKP-LHS wy-

I cenił straty na kwotę około 1 000 złotych. 

14 kwietnia, w Brzostowej Górze, 
czterej gimnazjaliści (14, 15-latkowie), 
włamali się do budynku gospodarczego 
na niezamieszkałej posesji. Z pomieszcze
nia skradli rury metalowe i drut aluminio
wy, których wartość wyceniono na 44 zło
te. Młodzi ludzie odpowiedzą za swoje 
czyny przed Sądem Rodzinnym i Nielet
nich. 

17 kwietnia, w godzinach popołudnio
wych, 82-letnią mieszkankę Raniżowa od
wiedziły dwie nieznane kobiety. Propono
wały starszej pani kupno różnych przed
miotów. Gdy jedna z nich zachwalała 
sprzedawany towar, druga, korzystając 
z nieuwagi gospodyni, kręciła się po jej 
mieszkaniu. Odwiedziny handlarek skoń
czyły się dla staruszki stratą oszczędno
ści. Złodziejki ukradły jej 2 000 złotych 
i odjechały samochodem marki Opel Vec-
tra, w którym czekał na nie mężczyzna. 

Takie kradzieże kolbuszowscy poli
cjanci odnotowują kilka razy w roku. Zwy
kle ofiarami złodziei - domokrążców, sta
ją się osoby starsze, mieszkające samot
nie. Przez swoją nieuwagę i naiwność tra
cą skrzętnie gromadzone oszczędności. 
Pragniemy zaapelować do Państwa 
o ostrożność w kontaktach z krążącymi 
od domu do domu handlarzami. Nie wol
no takich osób wpuszczać do mieszkania, 
szczególnie, gdy ktoś mieszka samotnie. 
Jeśli ktoś oferuje jakieś usługi, można go 
poprosić o okazanie legitymacji lub dowo
du osobistego, zanotować nazwisko i inne 
dane identyfikacyjne. Jeżeli takie osoby 
chodzą od domu do domu dobrze jest po
prosić Policję o interwencję, przekazując 
telefoniczną informację na bezpłatny nu
mer alarmowy 997 lub 112 (z telefonu ko
mórkowego). 

Do oburzającej kradzieży doszło 
w dniach 1 7 - 1 8 kwietnia w Komoro
wie. Złodzieje skradli z nagrobków, znaj
dujących się na tamtejszym cmentarzu, 
dwa mosiężne krzyże oraz dwie mosięż
ne płaskorzeźby z wizerunkiem Pana Jezu
sa. Wartość skradzionych elementów na
grobków oszacowano na około 4 100 zło¬
tych. 

21 kwietnia, do Komendy Powiato

wej Policji w Kolbuszowej, zgłosił się 
mieszkaniec Kupna. Mężczyzna powiado
mił, że pomiędzy 19 a 21 kwietnia niezna
ny sprawca, z należących do niego zabu
dowań, skradł silnik elektryczny, trójfazo
wy. Zgłaszający oszacował straty na kwo
tę około 1 000 złotych. 

Nocą 26/27 kwietnia, w Majdanie 
Królewskim, nieznani sprawcy włamali 
się do dwóch, znajdujących się w sąsiedz
twie, niezamieszkałych domów. W jed
nym z budynków ich łupem padły kosme
tyki, zaś w drugim skradli baterię wanno
wą używany odkurzacz, kilka wyrobów 
z kryształu oraz spawarkę elektryczną. 
Łączna wartość skradzionych przedmio
tów została wyceniona na kwotę 2 100 zło
tych. 

Nocą 2/3 maja, w Majdanie Królew
skim, nieznani sprawcy włamali się do 
kiosku, znajdującego się w centrum miej
scowości. Łupem złodziei padły papiero
sy różnych marek, zestawy startowe do te
lefonów wraz z terminalem, pieniądze po
chodzące z utargu oraz telefon komórko
wy. Łączna suma strat wyniosła około 5 
tysięcy złotych. 

Tej samej nocy, w Wilczej Woli, nie
znany sprawca skradł z prywatnej posesji 
beczkę piwa o wartości około 280 zło
tych, na szkodę jednego z mieszkańców 
tej miejscowości. 

W toku czynności ustalono sprawcę 
kradzieży. Okazał się nim 26-letni miesz
kaniec Wilczej Woli. Niestety, skradzio
nym piwem zdążył się uraczyć przed za
trzymaniem. Miał w wydychanym powie
trzu prawie 3 promile alkoholu. 

Nieszczęśliwy wypadek 

29 kwietnia około 18.10, w Niwi
skach, pracujący na własnym obejściu 43-
letni Jan T. został przygnieciony przez cią
gnik rolniczy. Mężczyzna, przy pomocy 
ciągnika, próbował wyrwać z ziemi pozo
stały po ściętym 
drzewie pień. 
W pewnej chwili 
kierowany przez nie
go ciągnik przewró
cił się przygniatając 
traktorzystę. W wy
niku odniesionych 
ran mężczyzna po
niósł śmierć. 

27 kwietnia, tuż po północy, kolbu
szowscy policjanci otrzymali wiado
mość, że rzeszowska drogówka ściga kie
rowcę samochodu VW Golf, który nie za
trzymał się do kontroli i odjechał w kie
runku Kolbuszowej. Na ulicy Rzeszow
skiej kierowca VW, jadąc z nadmierną 
prędkością wykonując manewr wyprze
dzania, uderzył w bok samochodu Re
nault, a następnie, próbując ominąć stoją
cy w pobliżu ronda radiowóz policyjny, 
staranował usytuowane przy przejściu 
dla pieszych znaki drogowe. Na ulicy Ko
ściuszki został zatrzymany przez patrol 
policyjny. Kierowcą VW Golfa okazał 
się 70-letni mieszkaniec Rzeszowa. Męż
czyzna był trzeźwy, niestety ma zatrzy
mane prawo jazdy. Teraz przed Sądem 
odpowie za kilka wykroczeń. 

Pożary 

6 maja około 14.30, w Majdanie Kró
lewskim, prawdopodobnie na skutek 
zwarcia instalacji elektrycznej, doszło do 
pożaru budynku mieszkalnego. Ogień 
strawił górną kondygnację domu wraz 
z wyposażeniem oraz dach. Wstępnie 
oszacowano wartość szkód na 100 000 
złotych. 

Do kolejnego pożaru budynku miesz
kalnego i budynku gospodarczego doszło 
7 maja około 15.40, w Woli Raniżow-
skiej. Na miejscu zdarzenia ustalono, że 
zabudowania zostały prawdopodobnie 
podpalone. Policjanci zatrzymali 64-let-
niego mieszkańca Woli Raniżowskiej, 
któremu przedstawiono zarzut podpale
nia zabudowań należących do jego krew
nych. Straty oszacowano wstępnie na 
kwotę około 20 000 złotych. 

Kolejny nocny 
brawurowy pościg 
na ulicach Kolbu
szowej 

Prezesowi 
Władysławowi 

Mytychowi 
Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty 
Składa 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury 
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Samorząd 

Z OBRAD R A D Y M I E J S K I E J 
W dniu 25 kwietnia br. odbyła się XXIV sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił porządek posiedzenia, składający się z 16 punktów 
roboczych. 

Działalność Komisji Współpracy z Za
granicą 

Istotnym punktem XXIV posiedzenia 
Rady Miejskiej była informacja o działal
ności Komisji Współpracy z Zagranicą. 
Przewodnicząca Komisji, Joanna Zioło, 
przedstawiła radnym aspekty współpracy 
gminy Kolbuszowa z partnerskimi miasta
mi europejskimi (Ploermel - Francja, 
Apensen - Niemcy, Cobh - Irlandia), któ
re w przypadku francuskiego miasta trwa
ją nieustannie od 1990 roku. Ponadto Kol
buszowa podjęła próbę nawiązania współ
pracy z miastami Cassino (Włochy) i Sta
ry Sambor (Ukraina). W trakcie swojego 
wystąpienia, Przewodnicząca Komisji 
przedstawiła relacje z najważniejszych wi
zyt gości zagranicznych w naszym mie
ście, a także wycieczek organizowanych 
dla młodzieży z terenu gminy Kolbuszo
wa w ramach współpracy miast partner
skich. 

Absolutorium dla 
Burmistrza Kolbuszowej 

Jedną z najważniejszych uchwał pod
jętych przez radnych było udzielenie abso
lutorium Burmistrzowi Kolbuszowej. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2007 rok przestawił Skarbnik Kolbuszo
wej Stanisław Zuber. 

Dochody budżetowe w 2007 roku za
mknęły się kwotą 50 337 579 zł, nato
miast wydatki wyniosły 52 691 320 zł. 
Nadwyżka budżetowa za 2007 rok to kwo
ta rzędu 3 670 000 zł. Wysokość docho
dów gminy z poszczególnych źródeł: po
datki i opłaty lokalne - 9 960 346 zł, do
chody z majątku gminy - 1 319 828 zł, 
udział gminy w podatku dochodowym od 
osób prawnych i fizycznych (CIT -
6,71 %, PIT - 39,34 %) - 6 678 195 zł, do
tacje z budżetu państwa - 10 822 909 zł, 
pozostałe dochody - 1 618 122, środki 
unijne - 1 286 984 zł. 

W trakcie ubiegłego roku gmina Kol
buszowa największe nakłady poniosła na 
finansowanie działalności oświatowej 
(18 171 414 zł - 34,48%) oraz pomoc spo
łeczną (11 487 381 zł - 21,8%). Wydatki 
inwestycyjne stanowiły kwotę 13 000 
000 zł, w tym 7 415 674 zł (14,07%) wy
datkowano na działalność z zakresu gospo
darki komunalnej. Dzięki temu udało się 
zrealizować wiele inwestycji, m.in.: rekul

tywację składowiska odpa
dów komunalnych, budo
wę chodników: w miejsco
wości Werynia, przy ul. 
Tarnobrzeskiej w Kolbu
szowej Dolnej, przy ul. 22-
go Lipca i Ks. Ruczki 
w Kolbuszowej), budowę 
ul. Polnej wraz z chodnika
mi, przebudowę ulic na 
osiedlu Kopernika, przebu
dowę ul. Bema i Budowla
nych, budowę ul. Tyszkie
wiczów, Św. Brata Alberta 
i Łąkowej w Kolbuszowej 
Dolnej. Ponadto gmina Kolbuszowa prze
znaczyła w 2007 roku kwotę 4 861 336 zł 
(9,22%) na działalność związaną z kultu
rą fizyczną i sportem, inwestując m.in. 
w budowę krytej pływalni w Kolbuszo
wej, budowę skateparku oraz odnowę bo
iska sportowego w Przedborzu. 

Inwestycje w dziale transport i łącz
ność stanowią2 013 431 zł (3,82%). Dzię
ki dotacjom dla Starostwa Powiatowego 
zrealizowano m.in. modernizację drogi po
wiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna -
Kłapówka oraz Nr 1 218 R Kolbuszowa 
Dolna - Kopcie, w miejscowości Zaręb-
ki. Ponadto przeprowadzono m.in. budo
wę drogi gminnej Nowa Wieś - Borek, 
drogi Domatków - Zagranicze i ul. Pań
skiej w Widelce, zrealizowano remont ul. 
Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej - umoc
nienie rowów, remont drogi woj. Kolbu
szowa - Przedbórz, budowę skrzyżowa
nia na ul. Piłsudskiego - małe rondo, budo
wę skrzyżowania w Zarębkach oraz skrzy
żowania przy ul. Św. Brata Alberta, budo
wę miejsc postojowych przy Zespole 
Szkół w Widelce i ul Kolejowej w Kolbu
szowej. 

Rada Miejska uchwaliła 

W trakcie XXIV sesji Rada Miejska 
w Kolbuszowej, podjęła uchwały w spra
wie: 

- zmian w budżecie miasta i gminy Kol
buszowa, 
- zaciągnięcia pożyczki, w Wojewódz
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na 
finansowanie budowy kanalizacji sani
tarnej i deszczowej w rejonie ul. Mickie
wicza w Kolbuszowej, 
- zmiany zakresu wykonywania wielolet

niego programu inwestycyjnego pod 
nazwą „ Poprawa infrastruktury drogo
wej w gminie Kolbuszowa", 
- zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2009 na inwestycje realizowaną w ra
mach Regionalnego Programu Opera
cyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, pod nazwą „Przebu
dowa drogi gminnej Zarębki - Dubas -
Werynia", 
- zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2009 na inwestycje drogowe, w spra
wie zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2009 na inwestycje drogową, realizo
waną w ramach Regionalnego Progra
mu Operacyjnego Województwa Pod
karpackiego na lata 2007-2013 - popra
wa powiązań komunikacyjnych i syste
mu komunikacji publicznej w woje
wództwie poprzez modernizację dróg 
powiatowych, 
- upoważnienia Burmistrza Kolbuszo
wej do zawarcia umowy oraz zacią
gnięcia zobowiązań wekslowych na do
finansowanie przedsięwzięcia pod na
zwą „Budowa boiska wielofunkcyjne
go o wymiarach 24x44 m przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Kolbuszowej", 
- zawarcia porozumienia z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie oraz Państwową Szkołą 
Muzyczną I stopnia w Kolbuszowej, 
- zapłaty składki członkowskiej Stowa
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Siedlisko" w Kolbuszowej za 2008 
rok, 
- wyboru zadania i złożenia wniosku 
do „Podkarpackiego Samorządowego 
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infra
struktury na Obszarach Wiejskich". 

J U S T Y N A M U C H a J 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Burmistrz Kolbuszowej 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Domatkowie 

14 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nastę
pujące wymagania: 

ll) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która: 
la) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowa
niem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowa
nia stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź posiada wyż
sze wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicz
nym lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczyciel
skie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zaj
mowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, 
b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzą
dzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie pla
cówek doskonalenia nauczycieli, 
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na 
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej 
na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
d) uzyskała: 

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowi
ska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, 
szkole lub placówce, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytyw
ną ocenę dorobku zawodowego, bądź, 
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy 
w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, 

e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciw
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kie
rowniczym, 
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko 
niej postępowanie dyscyplinarne, 
g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 
h) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 
U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami); 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo
wej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim po
winna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół 
i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawie
rać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją 
funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -
w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -
w przypadku nauczyciela akademickiego; 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-

i wanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymagane-
Igo wykształcenia i potwierdzające posiadanie wymaganego sta

żu pracy - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplo
mowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończe
niu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą; 
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Mini
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w spra
wie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni
cze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinar
ną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinar
ne; 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo po
pełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo
wanie karne; 
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 
114, z późn. zm.); 
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia kon
kursu na stanowisko dyrektora. 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podany 
adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na 
stanowisko dyrektora w ", w terminie do 4 czerw
ca 2008 r. do godz. 15 00 na adres: 
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36¬
100 Kolbuszowa 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana 
przez Burmistrza Kolbuszowej. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kon
kursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

Michała Przywary 
Składają 

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy Urzędu 
Miejskiego 
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217. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 
Orkiestra dęta, dziesiątki pocztów sztandarowych, delegacje organizacji, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wzięli 

udział w kolbuszowskich obchodach 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Podniosła uroczystość rozpoczęła się 

od capstrzyku Orkiestry Dętej Miejskie
go Domu Kultury na Rynku i osiedlach 
Kolbuszowej. Orkiestra przemaszerowała 
na plac parkingowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Kolbuszowej, gdzie następnie 
uczestnicy 3-majowych obchodów udali 
się na Cmentarz Parafialny, by uczcić pa
mięć i złożyć kwiaty przy obelisku Straża
ków. Modlitwę w intencji Strażaków po
prowadził kapelan AK - ks. Ryszard Ki-
wak. 

Na obelisku Strażaków kwiaty złoży
l i m.in. parlamentarzyści oraz samorzą
dowcy: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Przewodniczący Rady Po
wiatu Tadeusz Kopeć, Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Bur
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba, przedsta
wiciele Państwowej Straży Pożarnej, Poli
cji, przedstawiciele instytucji kultury, par
tii, organizacji społeczno-politycznych 
i szkół z terenu powiatu kolbuszowskie
go. O godzinie 10:30 została odprawiona 
uroczysta Msza Św. w Kolegiacie Kolbu-
szowskiej p.w. Wszystkich Świętych w in
tencji Ojczyzny i Strażaków. 

Następnie przemaszerowano do Miej
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej, 
gdzie Delegacje złożyły kwiaty pod tabli
cą upamiętniającą uchwalenie Konstytu
cji 3 Maja. Przewodniczący Rady Powia
tu Tadeusz Kopeć, wygłosił okoliczno
ściowe przemówienie, nawiązujące do wy
darzeń historycznych związanych 

z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w na
wiązaniu do dzisiejszych realiów życia 
społecznego: ,JDzisiaj, podobnie jak twór
cy Konstytucji 3 Maja, chcemy, żeby pań
stwo polskie było (...) sprawiedliwie, mą
drze i sprawnie zarządzane. Żeby władza 
ustawodawcza, sądownicza oraz admini
stracja, służby i instytucje publiczne pro
fesjonalnie i oddanie pracowały dla spo
łeczeństwa". 

W Miejskim Domu Kultury w Kolbu
szowej, odbyła się akademia: został wy
głoszony referat okolicznościowy, uświet
niony programem artystycznym - relacją 
reporterską w wykonaniu uczniów z Ze
społu Szkół Technicznych w Kolbuszo
wej. 

Modlitwę w intencji Strażaków poprowadził kapelan AK-
ks. Ryszard Kiwak. Fot. A. Jarosz 

Samorządowcy na czele ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kar-
dysiem złożyli kwiaty na obelisku Strażaków. Fot. A. Jarosz 
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P I E L G R Z Y M K A ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ 
W 2007r., odbyła się pierwsza na Podkarpaciu pielgrzymka z krzyżami i urną z ziemią z grobu Sługi Bożego ks. Jerzego 

Popiełuszki do Łańcuta i Jarosławia. Zapoczątkowana w ubiegłym roku modlitwa w sprawie rychłej beatyfikacji ks. 
Jerzego, ma na Podkarpaciu swoich kontynuatorów. 

Delegacja z Powiatu Kolbuszowskie
go w osobach: Proboszcz Kolegiaty Kol-
buszowskiej p.w. Wszystkich Świętych 
ks. kan. Jan Gut, Poseł na Sejm RP Zie
mi Kolbuszowskiej Zbigniew Chmielo
wiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kolbuszowej Tadeusz Kopeć, Wice-
starosta Waldemar Macheta, Wiceprze
wodniczący Rady Powiatu w Kolbuszo
wej Stefan Orzech, Inspektor ds. Pro
mocji i Kultury Powiatu Kolbuszow
skiego Katarzyna Cesarz wraz z delega
cją powiatu leżajskiego w dniu 23 
kwietnia uczestniczyła w uroczystościach 
patriotyczno, solidarnościowych a zara
zem imieninowych ks. Jerzego na war
szawskim Żoliborzu. 

O godzinie 17:30 obie delegacje 
w obecności pielgrzymów z całej Polski, 
dokonały uroczystego pobrania ziemi 
z grobu ks. Jerzego oraz przeniosły krzy
że z grobu przed ołtarz. Doniosłym stał 
się też fakt, iż przedstawiciele delegacji 
mieli okazję spotkać się z Mateńką ks. Je
rzego - cudowną skromną kobietą. 

W obecności pielgrzymów i wielu 
pocztów sztandarowych z zakładów pra
cy z przeróżnych miejsc Polski, rozpoczę
ła się Msza Św. celebrowana przez kilku
nastu księży na czele z ks. Biskupem Ma
rianem Dusiem, w której to uczestniczył 
również czcigodny ks. Jan Gut proboszcz 
Kolegiaty Kolbuszowskiej p.w. Wszyst
kich Świętych w Kolbuszowej. 

Podczas Mszy św. obecni byli: Mat
ka ks. Jerzego wraz z synem tj. bratem 
ks. Jerzego Stanisławem i rodziną posłan-

Delegacja z powiatu kolbuszowskiego i 
Popiełuszki. Fot. K. Cesarz 
ki i posłowie w tym między innymi Poseł 
Ziemi Kolbuszowskiej Zbigniew Chmie
lowiec. NSZZ „Solidarność" była repre
zentowana przez liczne poczty sztandaro
we komisji zakładowych z Mazowsza 
oraz innych Regionów. Na mszy był obec
ny również Janusz Śniadek, przewodniczą
cy Związku. Zarząd Regionu Mazowsze 
reprezentowali Andrzej Kropiwnicki, prze
wodniczący ZRM, Waldemar Dubiński, 
wiceprzewodniczący ZRM oraz Grze
gorz Iwanicki, sekretarz ZRM i pielgrzy
mi. Dwa Krzyże i ich repliki oraz urny 
z ziemią poświęcił ks. Biskup Marian 
Duś. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś: „Bardzo przeżyłem tą uroczystość. 

leżajskiego przy grobie Sługi Bożego Ks. Jerzego 

Samorządowcy Powiatu Kolbuszowskiego zapraszają mateńką ks. Jerzego na uroczystości 
Ido Kolbuszowej. Fot. K. Cesarz 

Ogromnie jestem wzruszony. Obecność 
delegacji powiatu kolbuszowskiego wła
śnie tego dnia, jest bardzo ważna. Kolej
ny raz utwierdzamy się w przekonaniu za 
przykładem Sługi Bożego, jaką powinni
śmy podążać drogą, czyli zło dobrem zwy
ciężać". 

Podobne odczucia mieli pozostali 
uczestnicy delegacji. 

Po tych wzniosłych chwilach, delega
cje z całej Polski podchodziły do grobu 
i oddawały hołd ks. Jerzemu składając 
wieńce na jego grobie. 

Warto przypomnieć, iż delegacja 
z powiatu kolbuszowskiego pozostawiła 
dla Muzeum im. ks. Jerzego obraz przed
stawiający w formie malowanego witra
żu Matkę Boską autorstwa uczestniczki 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbu
szowej. 

W dniu 18 maja o godzinie 10:30 
w Kolegiacie Kolbuszowskiej, odbyły 
się uroczystości związane z przekaza
niem krzyży i złożeniem urny z ziemią 
przy pomniku Sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki wspólnocie parafialnej 
i mieszkańcom Powiatu Kolbuszowskie
go. Proboszcz Kolegiaty, Starosta Kolbu
szowski i Przewodniczący Rady Powiatu 
zaprosili również Mamę Ks. Jerzego -
Mariannę Popiełuszko. Pielgrzymi z ko
ścioła p.w. Św. Stanisława Kostki na war
szawskim Żoliborzu, opiekujący się gro
bem Sługi Bożego, również będą uczest
niczyć w tym wydarzeniu. 

K . C E S A R Z 
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J O Z E F PRYMON W RADZIE SPOŁECZNIE SP ZOZ 
Na XIX Sesji III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej, Radni Powiatu wybrali nowego 
członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Kolbuszowej. Został nim Józef Prymon, który zastąpi Zbigniewa Lenarta. 
Józef Prymon jest z wykształcenia 

ekonomistą. Pracuje jako główny księgo
wy w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Niwiskach. Jest żonaty, ma troje dzie
ci. W latach 1994 - 1998 był radnym Ra
dy Gminy w Niwiskach. Po raz pierwszy 
pełni funkcję radnego Rady Powiatu Kol
buszowskiego. Jest członkiem Komisji 
Gospodarki Mieniem i Finansów oraz Ko
misji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Powiatu. 

Rada Społeczna jest organem inicjują
cym i opiniodawczym Powiatu Kolbu
szowskiego oraz organem doradczym dy
rektora Zespołu. Do zadań Rady Społecz
nej przy SP ZOZ należy m. in.: przedsta
wienie właściwym organom Powiatu przy
jętych wniosków i opinii, przedstawienie 
Dyrektorowi Zespołu wniosków w spra
wie planu finansowego i inwestycyjnego, 
rocznego sprawozdania z realizacji planu 
finansowego i inwestycyjnego, kredytów 

bankowych i podziału zysku, przedstawie
nie wniosków organowi finansującemu 
określony zakres działalności, w którego 
imieniu Rada wykonuje swoje zadania, 
wykonywanie innych zadań określonych 
w ustawie o zakładach opieki zdrowot
nej. Rada rozpatruje na posiedzeniach 
i rozstrzyga w formie uchwał, sprawy na
leżące do jej kompetencji. 

Józef Prymon: Zagadnienia związa
ne z funkcjonowaniem różnego rodzaju za
kładów, są mi znane. Przyznają, że specyfi
ka zagadnień z rachunkowości i sprawoz
dawczości finansowej publicznych czy nie
publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
jest skomplikowana. W pracach Społecz
nej Rady przy SP ZOZ chcę poświecić 
szczególną uwagę problematyce aktywów 
trwałych, rzeczowych składników mająt
ku obrotowego, rozrachunkom, roszcze
niom, kosztom działalności medycznej, 
ich ewidencji, kalkulacji, świadczeń me-

Nowo wybrany członek Rady Społecznej 
przy SP ZOZ - Józef Prymon. 
Fot. A. Jarosz 

dycznych, funduszom ZOZ. Ponadto two
rzonym rezerwom, a także ustaleniu i po
działowi wyniku finansowego. Kondycja 
ZOZ-u Kolbuszowskiego jest dość trud
na, ale z każdej sytuacji można wyjść 
obronną ręką. Jaki będzie kierunek roz
woju ZOZ pokaże czas. 

Uważam, że najważniejszym elemen
tem proponowanej przez rząd reformy 
zdrowia jest dobro pacjenta". 

POWIATOWY URZĄD PRACY - W NOWYCH RĘKACH 
Budynek Powiatowego Urząd Pracy w Kolbuszowej był poprzednio własnością Województwa Podkarpackiego, zaś 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej korzystał z niej na podstawie umowy użyczenia. 
Budynek Powiatowego Urząd Pracy 

w Kolbuszowej był poprzednio własno
ścią Województwa Podkarpackiego, zaś 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej 
korzystał z niej na podstawie umowy uży
czenia. Przed reformą administracji 
(przed 1.01.1999r.), tj. zanim powstał sa
morząd wojewódzki i samorząd powiato
wy, nieruchomość ta stanowiła własność 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczy
stym Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie. Od 1994r. mieściła się 
w niej siedziba Urzędu Pracy w Kolbuszo
wej, który wówczas podlegał pod Woje
wódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Wcześniej nieruchomość ta wchodzi
ła w skład terenu Kolbuszowskich Zakła
dów Obuwniczych „KOLBUT", zaś budy
nek stanowił siedzibę jego dyrekcji. 

Od powstania Powiatu Kolbuszow
skiego Zarządy Powiatu poszczególnych 
kadencji czyniły starania o nabycie na wła
sność Powiatu tej nieruchomości, jednak 
Województwo Podkarpackie nie wyraża
ło zgody na jej sprzedaż ani darowiznę. 
Zarząd Powiatu obecnej kadencji również 
poczynił starania o nabycie tej nierucho
mości, gdyż jest ona wykorzystywana 
przez powiatową jednostkę organizacyjną 
- PUP w Kolbuszowej, a poza tym jest po
łożona na terenie Kolbuszowej i chyba 
w odczuciu wszystkich Kolbuszowian po

winna stanowić własność lokalnej wspól
noty (Samorządu). Starania Zarządu Po
wiatu, przy szczególnym zaangażowaniu 
Starosty Józefa Kardysia i Wicestaro-
sty Waldemara Machety, przyniosły 
oczekiwane rezultaty, gdyż w dniu 7 mar
ca 2008r. aktem notarialnym (umowa 
sprzedaży) Województwo Podkarpackie 
sprzedało Powiatowi Kolbuszowskiemu 
za kwotę 108.880,20 zł (słownie: sto 
osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt zło
tych dwadzieścia groszy) całą nierucho
mość zabudowaną budynkiem biurowym. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z operatem 
szacunkowym, sporządzonym przez rze
czoznawcę majątkowego - wartość rynko
wa nabytej przez Powiat nieruchomości 
została określona na 
kwotę 1.088.802,00 zł 
(słownie: jeden mi
lion osiemdziesiąt 
osiem tysięcy osiem
set dwa zł), zatem na
bycie nieruchomości 
nastąpiło za cenę rów
ną 10% wartości nie
ruchomości. 

Początkowo Za
rząd Powiatu w Kol
buszowej czynił stara
nia o nieodpłatne na
bycie tej nieruchomo

ści, jednak Województwo Podkarpackie 
nie wyraziło na to zgody. Ale warto pod
kreślić, że odpłatne nabycie własności 
jest chronione przez polskie prawo i daje 
zupełną swobodę nowemu właścicielowi 
w korzystaniu oraz rozporządzaniu naby
tą nieruchomością. 

Nabyta przez Powiat Kolbuszowski 
nieruchomość zabudowana budynkiem 
biurowym będzie nadal wykorzystywana 
jak dotychczas, czyli będzie siedzibą Po
wiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej 
- powiatowej jednostki organizacyjnej, 
której Zarząd Powiatu w Kolbuszowej 
oddał tę nieruchomość w trwały zarząd. 

Własność Powiatu - budynek 
w Kolbuszowej. Fot. Archiwum 

Powiatowego Urzędu Pracy 
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Z PRAC 
RADY POWIATU 

W dniu 30 kwietnia 2007 roku 
odbyła się X I X Sesja Rady 
Powiatu w Kolbuszowej. 

Podczas niej Radni Powiatu 
realizowali 14 - punktowy 

porządek obrad. 
Po przedstawieniu przez Starostę 

Kolbuszowskiego Józefa Kardysia in
formacji o pracy Zarządu od poprzedniej 
Sesji, Rada rozpatrzyła sprawozdanie 
z utrzymania dróg oraz zamierzenia na 
okres letni w zakresie poprawy stanu dró¬
g, które przedstawił Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Eugeniusz Szczebi-
wilk: Zimowym utrzymaniem objęte zo
stały drogi o łącznej długości 308 km. Do 
głównych zadań z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg, należy zaliczyć pozio
me remonty cząstkowe nawierzchni, któ
rych wykonanie planuje się wykonać do 
końca maja, zaś remonty przed okresem 
zimowym do końca października. W ra
mach poprawy bezpieczeństwa na dro
gach zabezpieczono środki m. in. na od
nowę oznakowania poziomowego przejść 
dla pieszych". 

Kolejnym punktem obrad było rozpa
trzenie sprawozdania z działalności reha
bilitacyjnej i wykorzystania środków fi
nansowych Warsztatów Terapii Zajęcio
wej za rok 2007. Sprawozdanie omówił 
Kierownik WTZ Daniel Jakubowski. 
W następnej kolejności Rada Powiatu 
wyraziła zgodę na udzielenie Powiatowe
mu Urzędowi Pracy w Kolbuszowej 99% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu nad nieruchomością sta
nowiącą własność Powiatu Kolbuszow
skiego, zajętą na siedzibę PUP i wykony
wanie zadań statutowych jednostki. 

Ponadto Rada zatwierdziła przystą
pienie do realizacji projektu Powiatowe
go Urzędu Pracy w Kolbuszowej w ra
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwar
ty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 
urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezro
botnych w regionie, o nazwie „Prognoza, 
Diagnoza, Pomoc" oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy i zaciągnięcia zobo
wiązania finansowego na rok budżetowy 
2009 przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kolbuszowej. 

A . J . 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 
Starosta Kolbuszowski działając na podstawie Uchwały Nr 74/344/08 Zarządu 

Powiatu w Kolbuszowej z dnia 22 kwietnia 2008 roku 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOLBUSZOWEJ 

I CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KOLBUSZOWEJ 

Warunki konkursu: 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające z rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo
wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych ty
pach szkół i placówek ( Dz.U.Nr 89, poz.826 i nr 189, poz. 1854). 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki 
z uwzględnieniem funkcji dydaktycznej i wychowawczej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym 
majątkiem; 
b) życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedago
gicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickie
go; 
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające po
siadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej na
uczycielem; 
d) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo za
świadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświata; 
e) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.; 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.l ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304) 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się prze
ciwko niemu postępowanie karne; 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust.l pkt.4 ustawy z dnia 26 listopa
da 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.148, nr 45 poz.391, nr 65 poz.594, nr 96 
poz.874 i nr 166 poz.1611); 
j) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami) w celu przeprowadze
nia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Dokumenty określone w ust.2 kandydat składa w oryginale bądź kopii urzędowo potwierdzonej za zgod
ność z oryginałem. 
4. Oferty składa się w zamkniętych kopertach, na których należy podać nazwisko i imię, adres i numer te
lefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora 

" na adres: 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

ul. 11-go Listopada 10,36-100 Kolbuszowa 
lub składać osobiście w godz. 7:30 do 15:00 

w pok. 217, w terminie do dnia 30 maja 2008 r. 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej. 
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie 

I N F O R M A C J E 
F=* O W I A T O W E 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego teł. (017) 22 75 833 

e-mail: informacje@kołbuszowsB.pł 
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Kulinaria 
MAJOWO - NO WALIO WO 

Nowalijki to pierwsze, ukazujące się bardzo wcześnie, uprawiane w szklarniach i inspektach, warzywa 
i owoce. Mimo stosunkowo wysokiej ceny cieszą się one wielkim uznaniem, stanowią bowiem, dla 

znużonego „zimowym jadłem" organizmu, źródło „żywych" witamin i ożywczych soli mineralnych. 
Szczypiorek cebulowy i czosnkowy, sałata zielona, rzodkiewka, rabarbar to nowalijki, które chętnie 

Szczypiorek cebulowy i czosnkowy 
wchodzi w skład podstawowych ziół ku
chennych i stanowi przyprawę o niezwy
kle szerokiej skali zastosowania w naszej 
kuchni. Zawiera dużo soli mineralnych, 
sporo witamin i pobudzających przemia
nę materii olejków eterycznych oraz wła
ściwości bakteriobójcze. Szczypiorek 
wzmaga apetyt, zaś dodany do potraw na
daje im pikantny smak i aromat, który 
jest mniej agresywny od czosnku i cebuli. 
Możliwości zastosowania szczypiorku 
w kuchni są rozległe, stosowany jest na 
co dzień do wszelkiego rodzaju kanapek 
(choćby chleba z masłem), w różnych 
kompozycjach z twarożkiem, białym i żół
tym serem, jajkami na miękko i na twar
do, jajecznicą omletem. Dodawany jest 
do większości zup, sosów, sałaty, sałatek 
i surówek, do ziemniaków itp., jest więc 
to nowalijka uniwersalna. 

Sałata zielona, tzw. głowiasta, nale
ży do licznej grupy sałat zielonych jak sa
łata rzymska, krucha, liściasta, endywia, 
rzeżucha i wiele nowych odmian o zabar
wieniu ciemno zielonym, jasno zielonym, 
a nawet o barwie bordowej. Najczęściej 
jednak w okresie wczesnej wiosny kupuje
my sałatę głowiastą („zieloną", „kru
chą"). Nie zawsze tak się składa, żeby 
coś miało znakomity smak, było pięknie 
w wyglądzie, a przy tym tak zdrowe. Od 
sałaty nikt nie utyje, a zawiera tak rzadko 
spotykane witaminy B6 i E. Poza tym 
jest bogata w sole potasu, manganu i ma
gnezu oraz, bardzo potrzebne organizmo
wi, kwasy organiczne i enzymy. Zawiera 
dużo wody, dzięki czemu jest wykwintnie 
orzeźwiająca. Sałaty zielone znane i spo
żywane już były w dalekiej starożytności. 
Rzymianie zajadali je (dla wydzielanego 
z przekrojonych łodyg mleczka, tzw. „lac-
tuca") szczególnie chętnie wieczorem, 
w przekonaniu, iż sprowadza spokojny 
sen. To zamiłowanie do sałaty i ziół ku
chennych odziedziczyli po swych rzym
skich przodkach Włosi. W Polsce sałata 
pojawiła się dopiero za królowej Bony 
i przez długi czas nie cieszyła się zbytnią 
popularnością. Staropolska kuchnia, któ
ra słynęła z tłustych mięsiw, szczodrze za
prawianych różnorodnymi korzeniami, od
nosiła się do tej nowości nieufnie, niemal 
z pogardą. Niestety, bo po dzień dzisiej
szy w spożyciu sałaty i surówek pozostąje-

spozywamy. 
my w tyle za wieloma krajami. 

Rzodkiewka podobno pochodzi 
z Chin. Zajadali się nią faraonowie, bo 
tak w Egipcie jak i w Grecji cieszyła się 
wielką popularnością. Grecy uważali, że 
jest lekarstwem - polepsza wzrok i wpły
wa regulująco na „dolegliwości kobiece". 
Św. Hildegarda, już w XII w., radziła spo
żywać ją, bo „oczyszcza" mózg, dając ja
sność myśli. Medycyna ludowa do tej po
ry głosi, że rzodkiewki dają jasność myśle
nia, zaś nauka żywienia stwierdza, że rzod
kiewki zawierają po trochu różnych wita
min (C, PP, B I , B2, A), jak również 
najrozmaitsze związki mineralne (sód, 
wapń, siarkę, żelazo, magnez, miedź, fos
for, chlor i in.). Spora ilość siarki świet
nie wpływa na urodę, szczególnie na pięk
ne mocne włosy i paznokcie. Ponieważ 
są bogate w żelazo, a ono jest potrzebne 
nie tylko anemikom, ale i tym, którym 
krew na przykład podczas egzaminów mu
si dowozić pełne dawki tlenu i usuwać 
zmęczenie wysiłkiem umysłowym, nale
ży je podawać uczącym się młodym lu
dziom. Sprzyja temu też fosfor i inne 
związki zawarte w rzodkiewkach, dlatego 
polecane są również reumatykom i ner
kowcom (kamienie nerkowe). Rzodkiew
ki należy spożywać młode w stanie możli
wie świeżym. Gdy są stare lub dłużej prze
chowywane - parcieją tracą swoją soczy
stość i są zdecydowanie ciężko strawne. 
A jeśli chcemy, by nasz organizm przy
swoił sobie wszystkie cenne składniki tej 
nowalijki, to należy rzodkiewki jeść suro
we i bardzo dokładnie je żuć. 

Przy przyrządzaniu potraw z sałaty, 
rzodkiewek i szczypiorku, ważne jest by 
wszystkie nowalijki starannie myć pod 
bieżącą wodą bo znajdują się na nich róż
norodne drobnoustroje pochodzące z gle
by, nawozów czy brudnych rak. 

Sałatka wykwintna z nowalijek 
1 filet z kurczaka (ok. 40 dag), 1-2 łyżki 
oleju, 1 mała puszka brzoskwini, 1 pączek 
szczypiorku, 1 główka sałaty lodowej (mo
że być rzymska), 1 pączek rzodkiewek, 1 
główka sałaty masłowej, 20 dag piecza
rek, % szkl śmietany, 1 kubeczek jogurtu 
(10 ml), 1 łyżka soku z cytryny, cukier, 
pieprz, sól do smaku. 
Filet z kurczaka pokroić w paseczki. Na 
patelni rozgrzać olej. Wrzucić pokrojone 
mięso, usmażyć na złoty kolor (2-3 min.). 

Brzoskwinie osą-
czyć (zachować 
zalewę). Owoce 
pokroić w cząsteczki, szczypiorek i rzod
kiewki starannie wymyć i pokroić w pla
sterki. Sałatę, po uprzednim starannym 
umyciu i osuszeniu, porwać na duże ka
wałki. Pieczarki starannie wypłukać 
i obrać ze skórki. Kapelusze grzybów po
kroić w cieniutkie plasterki. Śmietanę 
wymieszać z jogurtem, 3-4 łyżkami zale
wy brzoskwiniowej i sokiem wyciśnię
tym z cytryny. Sos doprawić solą cu
krem i pieprzem. 
Miseczki wyłożyć kawałkami sałaty, na
pełnić pokrojonymi warzywami, mięsem, 
pieczarkami i brzoskwiniami. Przed po
daniem polać przygotowanym sosem jo
gurtowym. 

Zielone ruloniki sałatowo-serowe 
1 główka sałaty masłowej, 25 dag sera 
białego, 4 jajka, 5-6 łyżek majonezu, 1 
pączek rzodkiewek, 1 pączek szczypiorku, 
sól, pieprz do smaku. 
Liście sałaty umyć i osuszyć. Jajka ugoto
wać na twardo i drobno pokroić (można 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach), do
dać do dobrze utartego sera (dobry do te
go jest „Bieluch") następnie dodać pokro
jone w cieniutkie plasterki rzodkiewki. 
Masę serową doprawić do smaku solą 
pieprzem i 2 łyżkami majonezu. Liście 
sałaty posmarować masą serową i mocno 
zawinąć. Ułożyć na półmisku i polać po
zostałym majonezem. Półmisek można 
udekorować pomidorami. 

Rzodkiewki pod beszamelem 
Oczyszczone, zdrowe, młode rzodkiewki 
ugotować we wrzącej, osolonej wodzie. 
Włożyć do kamionki lub szklanego na
czynia żaroodpornego dodając łyżkę ma
sła (lub margaryny) i zalać sosem besza-
melowym. 
Sos beszamelowy 
1 łyżkę masła (margaryny) rozpuścić 
i wymieszać z łyżką mąki, nie rumienić, 
tę zasmażkę rozprowadzić ok. Vi litra 
mleka, zagotować. Dodać do smaku soli, 
łyżkę tartego żółtego sera, 1 żółtko i 1-2 
łyżki śmietany. Zalać rzodkiewek tym so
sem, po wierzchu posypać 2-3 łyżkami 
tartego, żółtego sera. Zapiec na złoty ko
lor. Doskonałe danie na gorąco - na kola
cję. 

Rabarbar - rzewień. 
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K D L U U S - Z D W S "."I 

Gdy w sklepach i na straganach poja
wiają się pierwsze pęczki czerwonych 
i zielonych łodyg rabarbaru - to już wio¬
sna. Ta nowalijka pozwala na przyrządze
nie pierwszego „owocowego" placka 
i kompotu. Pierwsi poznali się na rabarba
rze Chińczycy. W kuchni chińskiej cenio
ny jest od około 2700 lat. Początkowo, 
dzięki właściwościom pobudzających 
przemianę materii i przeczyszczających, 

'uchodził za lekarstwo. W Europie zaczę
to uprawiać rabarbar w połowie XVIII 
wieku. Nie posiada godnych większej 
uwagi wartości odżywczych, jednak sprzy
ja przemianie materii (działa lekko prze-
czyszczająco). Ma niestety wady, o któ
rych trzeba wiedzieć. Kwas szczawiowy 
zawarty w znacznej ilości wiąże cenny 
dla organizmu wapń i uniemożliwia jego 
przyswajanie. Podobną wadę ma szczaw 
1 szpinak. Temu złu można częściowo za
pobiec, przyrządzając potrawy z rabarba
ru z dodatkiem mleka, jaj, śmietany. Nie 
powinno się jednak podawać go dzie
ciom, ponieważ odbija się fatalnie na zę
bach i kośćcu. Unikać rabarbaru winni 
cierpiący na kamicę nerkową. 

Ciasto z rabarbarem 
2 szkl. mąki, 2 łyżki cukru, 6 łyżek masła, 
szczypta soli, 2 łyżki śmietany kremówki. 
Nadzienie: 
1 kg rabarbaru, 2 łyżki mąki kukurydzia
nej, 1 jajko, 1 'A szkl. cukru, łyżka startej 
skórki z pomarańczy. 
Wymieszać mąkę, sól i cukier. Dodać po
siekane masło i % szkl. lodowatej wody. 
Szybko zagnieść ciasto. Rozwałkować je 
na placek, wylepić dno i boki formy (nad
miar ciasta oderwać i odłożyć). Ciasto od
stawić na godzinę do lodówki. 
Rabarbar oczyścić, pokroić w kawałki, 
wrzucić do miski i obsypać mąką kukury
dzianą. Roztrzepać jajko z cukrem, dodać 
skórkę pomarańczową wymieszać i połą
czyć z rabarbarem. Nadzienie przełożyć 
do formy z ciastem. Resztki ciasta ponow
nie zagnieść, rozwałkować, pokroić w pa
ski i ułożyć z nich kratkę na rabarbaro
wej masie. Kratkę i brzegi ciasta posmaro

wać kremówką. Formę wstawić do piekar
nika. Ciasto piec ok. 30 min. w temp. 
220°C. Następnie zmniejszyć temperatu
rę do 170°C i piec jeszcze 15 min. Po upie
czeniu ciasto można posypać cukrem pu
drem. 

Rabarbarowa tarta 
20 dag mąki, 15 dag masła, 'A szkl. cu
kru, 1 jajko, szczypta soli, 1 kg obranego 
rabarbaru. 
Krem: 
5 dag orzechów włoskich lub laskowych, 
po 5 dag masła, mąki i cukru, 1 jajko, 2 
łyżki tartej (przesianej) bułki najlepiej ba
gietki. 
Masa: 
/ szkl. kwaśnej śmietany, 10 dag twaroż
ku, 12 dag cukru, 5 dag mąki, 3 jajka. 
Z mąki, cukru, masła, jajka i szczypty so
l i zagnieść szybko kruche ciasto. Włożyć 
na pół godziny do lodówki, następnie wy
lepić ciastem średniej wielkości tortowni-
cę. 
Zemleć orzechy i utrzeć z resztą składni
ków kremu. Ciasto posmarować kremem 
orzechowym i posypać tartą bułką. Na 
wierzchu ułożyć drobno pokrojony rabar
bar. Składniki masy dokładnie wymie
szać i zalać nią rabarbar ułożony na cie
ście. Tartę piec w temp. 180°C około 
70 min. 

Pikantna pasta rabarbarowa 
60 dag rabarbaru, 10 dag wiórków koko
sowych, 30 dag czerwonej cebuli, 2-3 ząb
ki czosnku, 3A szkl. octu jabłkowego lub 
winnego, 1 łyżka mielonych nasion gorczy
cy, 20 dag cukru, 1 płaska łyżeczka pie
przu cayenne, 1 łyżeczka soli. 
Wiórka kokosowe zalać szklanką letniej, 
przegotowanej wody na 30 min, potem od
cisnąć przez gazę lub ściereczkę, a wodę 
odstawić. Obrany z włókien rabarbar 
umyć i pokroić na małe kawałki. Cebulę 
i czosnek obrać i drobno posiekać. Wodę, 
w której moczyły się wiórki kokosowe, 
połączyć z octem i zagotować, włożyć ra
barbar, cebulę, czosnek, cukier, sól i gor
czycę, doprowadzić do wrzenia i na 
zmniejszonym płomieniu dusić, stale mie
szając, ok. 1 godz. Po zestawieniu 

z ognia wsypać wiórki, pieprz cayenne 
1 bardzo dokładnie wymieszać. 
Gorącą pastę przełożyć do czystych sło
iczków, szczelnie zamknąć, trzymać 
w chłodnym miejscu. Jeśli pasta jest prze
znaczona do długiego przechowywania, 
słoiki pasteryzować 20 min. w temp. 
100°C. 
Podawać do ciepłych i zimnych mięs, 
znakomita jest do ryb. 

Racuszki z rabarbarem 
2 szkl. mąki, 2 szkl. kefiru lub zsiadłego 
mleka, 2 jajka, 1 łyżeczka proszku do pie
czenia, 1 szkl. oleju do smażenia, cukier 
puder do posypania, 'A kg rabarbaru, 1 
¥2 łyżki cukru. 
Mleko z żółtkami roztrzepać, dodać poło
wę mąki i proszek do pieczenia, dobrze 
wymieszać. Ubić pianę z białek, dodać 
do ciasta razem z resztą mąki i delikatnie 
wymieszać. Do ciasta dodać pokrojony 
na kawałki rabarbar (uprzednio wymie
szany z cukrem), bez soku, który się wy
tworzył pod wpływem cukru. Wymiesza
ne delikatnie ciasto z rabarbarem wykła
dać łyżką na rozgrzanym oleju i smażyć. 
Racuchy podawać ciepłe, posypane cu
krem pudrem. 

Biszkopt z rabarbarem 
4 jajka, 1 szkl. cukru, 1 '/t szkl. mąki, ły
żeczka płaska proszku do pieczenia, cu
kier waniliowy, ok. 80 dag rabarbaru, 2 
łyżki cukru, cukier puder do posypania 
i tłuszcz oraz bułka tarta do formy. 
Rabarbar oczyścić, pokroić w kostkę 
i wymieszać z 2 łyżkami cukru i pozosta
wić w naczyniu, żeby puścił sok. Formę 
wysmarować tłuszczem i posypać bułką 
tartą (lub mąką ziemniaczaną). Rabarbar 
bez soku włożyć do formy i oprószyć cy
namonem. Jaja ubić z cukrem i cukrem 
waniliowym do białości (mikserem). Mą
kę przesiać z proszkiem i delikatnie wy
mieszać z ubitymi jajkami. Zalać ciastem 
rabarbar. Piec ok. 50-60 min w temp. 
180°C. Po ostygnięciu wyjąć z formy 
i posypać cukrem pudrem. 

J A N I N A O L S Z O W Y 

NA PIERWSZY OGIEŃ - GOSPODYNIE Z DOLNEJ 
Zalewajka, pierogi ruskie i kacapoły - to specjalność gospodyń z Kolbuszowej Dolnej. W niedzielę 27 kwietnia, na 
skansenie, panie udowodniły, że dania te są pyszne, a ich przygotowanie wcale nie jest trudne. Wszystko w ramach 

realizacji projektu pn: „Smaki Tradycji - Kuchnia Regionalna Szansą Zachowania Unikatowej Edukacji We Wspólnej 
Europie Pokoleń". 

kół. W ramach projektu 10 kół gospodyń 
wiejskich przeprowadzi na Skansenie 
szkolenia kulinarne. Gotowanie, smaże
nie i pieczenie obserwować będą dzieci 
z kolbuszowskich szkół. Kulinarne umie
jętności swoich koleżanek podglądać bę
dą również gospodynie z pozostałych 

Pierwsza „lekcję" gotowania mamy 
już za sobą. Przeprowadziły ją gospody
nie z Kolbuszowej Dolnej. Ich krzątanie 
się po Kańczudzkiej Karczmie na skanse
nie, którą wytypowano na miejsce szko

leń, zupełnie nie odzwierciedlało powie
dzenia - „Gdzie kucharek sześć...". Go
spodynie z Dolnej zaserwowały zalewaj
kę, pierogi ruskie i kacapoły. Na stołach 
pojawiły się również: swojska kiełbasa, 
pasztety i słodka bułka oraz dwa rodzaje 
jabłecznika. Nie mogło zabraknąć swoj-
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skiego chleba ze smalcem, który popić by
ło można owocowym kompotem lub prze
gryźć soczystymi owocami. - Panie bar
dzo sią starały aby potrawy smakowały. 
W ich przygotowanie włożyły nie tylko 
sporo pracy, ale i serca. To było nie lada 
zadanie, bo nasze koło prezentowało się 
jako pierwsze. Nie ukrywam, że trochę by
łyśmy stremowane. Ale do domu wróciły
śmy z pustymi misami i talerzami, a to 
dla nas najlepszy dowód na to, że smako
wało - mówi Marzena Mytych - szefowa 
koła Gospodyń z Kolbuszowej Dolnej. 

Degustowanie potraw odbywało się 
przy dźwiękach skrzypiec i akordeonu, 
na których przygrywały dzieci. - Smak tra
dycyjnych potraw, które powoli znikają 
już z naszych stołów i możliwość degusta
cji ich w murach starodawnej karczmy -
to wszystko sprawia, że na chwilę można 
się oderwać od rzeczywistości. Poza tym 
dowiedziałam się, że aby uzyskać lepszy 
smak zalewajki należy dodać trochę mle
ka. Na pewno wypróbuję ten sposób - mó
wi pani Lucyna z Zarębek. 

Teraz pole do kulinarnych popisów 
będą miały panie z pozostałych 9 kół go

spodyń wiejskich. 
Na każdym spotka
niu zaprezentują 
specjały swoich 
wsi. Po zakończe
niu cyklu szkoleń 
przepisy na wszyst
kie dania, które zo
staną zaprezento
wane na skansenie, 
znajdą się w książ
ce kucharskiej. -
Na przeprowadze
nie szkoleń kulinar
nych oraz opraco
wanie i wydanie 
książki kucharskiej 
z potrawami regio
nalnymi Gminie Kolbuszowa udało się po
zyskać środki unijne - 47 tyś. zł. Jako jed
na z nielicznych gmin otrzymaliśmy na 
to pieniądze z Europejskiego Funduszu 
Społecznego - w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego - Kapitał Ludz
ki działanie 9.5 o nazwie - „Oddolne ini
cjatywy edukacyjne na obszarach wiej
skich" - przypomina Marek Gil - Zastęp

ca Burmistrza Kolbuszowej. 
Szkolenia kulinarne na skansenie, 

odbywać się będą w każdą niedzielę - do 
końca czerwca. Książka zostanie wydana 
we wrześniu. Oprócz tego, że będzie 
świetnym przewodnikiem kulinarnym po 
Gminie Kolbuszowa, posłuży również do 
promocji naszego regionu. 

SYLWIA TĘCZA 

SMACZNE, BO LASOWIACKIE. . . 
28 kwietnia, w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, odbył się II Powiatowy Konkurs na Lasowiackie 

Przysmaki „Cudze chwalicie swego nie znacie", pod hasłem: „Moje rodzinne smaki". Konkurs zorganizowany był wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym i Muzeum Kultury Ludowej. Patronat medialny objęli: Radio Via, Twoje Radio Cmolas, Radio 

Rzeszów, Korso Kolbuszowskie oraz Ziemia Kolbuszowska. 

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z naszego powiatu. Jego celem było 
wzbudzenie zainteresowania lasowiacką 
kulturą, promocja kuchni regionalnych, 
kultywowanie tradycyjnych potraw regio
nalnych i związanych z nimi obyczajów. 
Młodzi uczestnicy konkursu przypomnie
l i Lasowiackie tradycje, prezentując scen
ki obyczajowe w odpowiednich strojach 
ludowych i podając regionalne potrawy 
w naczyniach z dawnej kuchni. 

Do konkursu przystąpiło pięć zespo
łów: zespoły gimnazjalne z Dzikowca, Wi
dełki i Trzęsówki oraz zespół z Kolbuszo
wej (ZST) i z Weryni (ZSA-E). Za pomo
cą scenek sytuacyjnych, wierszy i piose
nek zaprezentowano ponad dziesięć trady
cyjnych potraw lasowiackich, ich 
receptury, historię, a także towarzyszące 
im obrzędy. 

Komisja konkursowa, na czele z Pa
nią Janiną Olszowy - przewodniczącą ju
ry, po przeanalizowaniu receptur i degusta
cji lasowiackich i regionalnych przysma
ków przyznała pierwsze miejsce zespoło
wi z ZSA-E w Weryni, który zaprezento
wał obrzęd związany z kiszeniem 

kapusty. Drugie miejsce przypadło zespo
łowi z ZST w Kolbuszowej, za przedsta
wienie obrzędu lasowiackich oczepin. 
Trzecie miejsce zajął zespół z Gimna
zjum w Widelce. 

Wśród lasowiackiego jadła można by
ło degustować: kasioki, gomółki, kapustę 
z grochem, proziaki, pierogi z kaszą gry
czaną pyzy z tartych ziemniaków, kacapo
ły, ciasteczka z marchwi, pamułę - czyli 
zupę owocową. Prezentacja 
i degustacja przygotowa
nych przez młodzież regio
nalnych przysmaków umoż
liwi zebranie i opublikowa
nie receptur potraw na
szych tradycyjnych kuchni 
regionalnych. 

Materiały pokonkurso
we zostaną opublikowane 
w formie płyty CD, która 
posłuży jako przypomnie
nie tradycji Lasowiaków, 
a receptury potraw pozwolą 
i ułatwią każdemu przygo
tować prawdziwe przysma
ki kuchni lasowiackiej. 

Mamy nadzieję, że kul

tywowanie tradycyjnych potraw laso
wiackich i regionalnych utrwali i pozwo
li stosować nadal w codziennej kuchni 
„to, co smaczne, bo lasowiackie", a wy
zwania konkursowe umożliwią nie tylko 
wyłonienie talentów, ale stworzą nowe 
możliwości edukacji poprzez poznanie hi
storii i kultury regionalnej. 

MONIKA CHRZĄSTEK 

OGŁOSZENIE 
SPRZEDAM: 

Działki budowlane, malowniczo położone w odległości 3 ki
lometrów od rynku kolbuszowskiego, w miejscowości No
wa Wieś. Działki są ujęte w planie zagospodarowania prze
strzennego z zapewnieniem warunków dostaw wody, gazu 
i prądu. (4x9 arów i 1 x 12 arów). Cena 3000/ar tel. 0 
605 640 640. 
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Kultura 

SEZON TURYSTYCZNY 
I W PARKU 
f ETNOGRAFICZNYM 

Słoneczny koniec kwietnia był doskonałą okazją 
do wizyty w Parku Etnograficznym Muzeum 

I Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie odbyło się 
uroczyste otwarcie sezonu turystycznego. 

W niedzielę 27 kwietnia, dla licznie przyby
łych gości, na nowej stałej scenie, wystąpił Ze
spół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy" z Mielca, któ
ry zaprezentował bogactwo polskich pieśni, melo
dii, tańców, a także strojów ludowych. Odbył się 
również kiermasz rzemiosła ludowego, rękodzie
ła artystycznego oraz żywności ekologicznej, na 
którym można było zakupić drewniane zabawki, 
wyroby z wikliny, kwiaty z bibuły, haft itp., a tak
że ekologiczne kozie sery czy chleb z orkiszu. 
Nie zabrakło też chętnych, by po raz kolejny 
obejrzeć skansen w wiosennej szacie. 

Plan imprez na 2008 r. w Parku Etnograficznym: 
- „Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowia-
ków i Rzeszowiaków" - 1 czerwca, 
- „Niedziela w skansenie" - każda niedziela lip
ca i sierpnia, 
- „Koń w gospodarstwie - pokaz pracy na roli 
i w zaprzęgu" - 10 sierpnia, 
- „Na wesele prosimy..." - 14 września. 

Zapraszamy! 
K.DYPA 

WYSTAWA POPLENEROWA W DAWNEJ SYNAGODZE 
Wzorem ubiegłego roku, w miesiącach kwiecień - październik, w sali wystawowej Muzeum, odbędzie się cykl wystaw 

plastycznych, prezentujących dorobek artystyczny twórców związanych z naszym regionem. 

Inaugurującą ekspozycją jest wysta
wa poplenerowa: Ogólnopolski Plener Ma-
larsko-Rzeźbiarski - Kolbuszowa 2007 
oraz Międzynarodowy Plener Malarsko-
Rzeźbiarski - Łańcut 2007, której werni
saż odbył się w piątek 25 kwietnia. W sa
l i ekspozycyjnej Muzeum można obej

rzeć prace znanych już kolbuszowianom 
twórców, którzy uczestniczyli w ubiegło
rocznych plenerach oraz poznać dzieła po
wstałe podczas sąsiedniego pleneru w Łań
cucie. Nie zabrakło również miejsca na 
prace uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kol
buszowej, którzy wzięli udział w warszta

tach plastycznych, prowadzonych przez 
artystów - plastyków. 

Poplenerowe dzieła pokazują po raz 
kolejny, że kolbuszowskie i łańcuckie 
krajobrazy, zabytki, historia i ludzie 
wciąż są inspiracją dla wielu twórców. 
A zwiedzający wystawę mogą dzięki nim 
spojrzeć na nasze miasta nieco inaczej. 

Plan wystaw na 2008 r. w sali wystawo
wej Muzeum: 

- Maciej Majewski - malarstwo (maj -
czerwiec), 
- Janina Ożóg-Czarnowska - malar
stwo (lipiec), 
- „3 razy Wozowicz" - malarstwo, rzeź
ba, wycinanka (sierpień - wrzesień), 
- Wystawa Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Plastycznej z Mielca (paździer
nik). 

Zapraszamy! 
K.DYPA 
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Edukacja 
I POWIATOWY SEJMIK UCZNIOWSKI 

„Pragnę Was jeszcze zachęcić abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość] 
swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu..." Jan Paweł II 

Te słowa Wielkiego Polaka Papieża 
Jana Pawła I I , były mottem I Powiatowe
go Sejmiku Uczniowskiego, który odbył 
się 17 kwietnia br. w ZST w Kolbuszo
wej, pod honorowym patronatem Posła 
Ziemi Kolbuszowskiej Zbigniewa Chmie
lowca. Organizatorami uroczystości byli 
nauczyciele ZST i Wydział Kultury Staro
stwa Powiatowego w Kolbuszowej. 

Celem Sejmiku „Moje miejsce na Zie
mi", było pogłębienie i rozszerzenie wie
dzy o regionie, o jego walorach przyrodni
czych, zabytkach i kulturze, a tym sa
mym rozwijanie poczucia tożsamości re
gionalnej. 

Uroczystość zaszczycili szanowni go
ście: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielo
wiec, Przewodniczący Rady Powiatu Tade
usz Kopeć, Starosta Powiatu Kolbuszow
skiego Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszo
wej Jan Zuba, Prezes RTK i Dyrektor 
MiPBP w Kolbuszowej Andrzej Jagodziń
ski, Inspektor do spraw oświaty Ireneusz 
Kogut oraz Radni powiatu kolbuszowskie
go. 

Na wstępie uroczystości Poseł Z. 
Chmielowiec opowiedział o swojej dro
dze do Sejmu, podkreślając, że nawet 
z małego regionu, jakim jest Powiat Kol
buszowski, przy zgodnej współpracy 
i wsparciu wielu osób, możliwe jest wy
branie człowieka, który nas reprezentuje 
w najwyższym organie władzy RP. Pan Po
seł zwrócił się z apelem do młodzieży, 
aby ośmieliła się mieć wielkie marzenia, 
by w perspektywie kilku lub kilkunastu 
lat, spośród tego grona, wyrósł przyszły 
parlamentarzysta. 

Prezes RTK A.D. Jagodziński opowie
dział o genezie powstania Towarzystwa, 
różnorodnych kierunkach działań, wybit
nych osobowościach promujących trady
cję, historię i kulturę regionu. Przypo
mniał, iż dzięki działalności RTK, w ostat
nim czasie udało się pozyskać ok. 2 min 
zł na realizację programów aktywizacji za
wodowej, naukę języka angielskiego dla 
120 osób czy też na działalność wydawni
czą. 

Kolejnym prelegentem był Wojciech 
Mroczka, historyk - regionalista, autor 
książki „Skąd nasz ród", który w swoim 
wystąpieniu przypomniał blaski naszej re
gionalnej historii. Podkreślił tym samym, 
iż bogactwo dziedzictwa każdego miej
sca dowodzi, że należy być dumnym ze 
swoich korzeni. 

Na koniec wystąpili panowie Staro

sta - Józef Kardyś i Burmistrz - Jan Zu
ba, którzy dziękując za zaproszenie, gratu
lowali pomysłu i życzyli owocnych obrad. 

Następnie młodzież ZST, w krótkim 
montażu słowno-muzycznym, podkreśliła 
wagę uczuć do Ojczyzny, gdyż, jak mówi 
wiersz W. Szymborskiej, „bez tej miłości 
trudno żyć". Szczególnym momentem by
ło przypomnienie piosenki Janusza Ko
nia, kolbuszowianina, który, będąc na emi
gracji, napisał utwór o swoim rodzinnym 
mieście. 

Po części artystycznej przystąpiono 
do prac Sejmiku. Powołano Radę Mło
dych, której zadaniem było opracowanie 
rezolucji I Sejmiku Uczniowskiego i roze
słanie jej do władz Powiatu i Gminy oraz 
do mediów. 

Zasadniczą częścią Sejmiku był kon
kurs, podczas którego młodzież szkół gim
nazjalnych i ponadgimnazjalnych prezen
towała ścieżki dydaktyczne, na których za
znaczonych było pięć przystanków. Były 
to miejsca wybrane przez uczestników, 
miejsca bliskie ich sercom, często znane, 
ale też ukazujące zupełnie nieznane, uro
kliwe zakątki naszej Małej Ojczyzny. Mło
dzież przypomniała ich historię, legendy 
z nimi związane, omawiała walory geogra
ficzne i przyrodnicze. 

W Konkursie rywalizowały ze sobą 
zespoły z: Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszo
wej pod opieką Anny Trzyny, z Gimna
zjum z Niwisk, którego opiekunką była 
Barbara Górka-Starzec oraz z 12 zespo
łów z ZST i LO w Kolbuszowej pod opie
ką nauczycieli: Małgorzaty Miąso, Piotra 
Bujaka, Grażyny Pełki i Barbary Szafra-
niec. 

Młodzież, pomimo ogromnej tremy, 
zaskoczyła Komisję dojrzałością i rzetel
nością wielu prezentacji, ujęła młodzień
czym spojrzeniem na wiele nietypowych, 
nieopisanych zakątków powiatu kolbu
szowskiego. 

Konkurs rozgrywany był również 
w kategorii fotografia, gdzie zadaniem 
uczestników było wykonanie 5 zdjęć, uka
zujących szczególne miejsca powiatu kol
buszowskiego. Przysłane wcześniej foto
grafie zostały umieszczone na wystawie 
i zachwycały zebranych bogactwem arty
stycznego wyrazu. 

Jury w składzie: przewodniczący An
drzej Dominik Jagodziński, Katarzyna Ce
sarz, Jolanta Zwolska, Bartłomiej Peret 
i Łukasz Szymański, biorąc pod uwagę 
wiedzę merytoryczną, wkład pracy i atrak

cyjność prezentacji, po burzliwych obra
dach, przyznało nagrody: 

W kategorii Szkół gimnazjalnych: 
I miejsce dla zespołu z Gimnazjum w Ni-I 
wiskach: Bryk Mateusz, Jemioło Magda-| 
lena, Saj Michał. 
I I miejsce dla zespołu z Gimnazjum nr 2 
w Kolbuszowej: Jabłoński Bartłomiej, 
Kłosowski Maciej, Skowroński Robert. 

W kategorii Szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce dla zespołu z LO - Maciąg Aga
ta i Wilk Karolina. 
I miejsce dla zespołu z ZST - Pruś Aneta 
i Reguła Dorota. 
I I miejsce dla zespołu z ZST -Ozimek 
Barbara, Mucha Małgorzata, Krutys An
na za prezentację pt. „Legendarna Ścież
ka wspomnień". 
III miejsce - nie przyznano. 
Wyróżnienia - dla zespołu z LO w Kolbu
szowej: Jóźwiak Paweł, Augustyn Angeli
ka, Kodyra Ewelina, za prezentację pt. 
„Nilowianka" oraz dla zespołu z LO, za 
prezentację pt. „Kropką po mapie" dla: 
Kopacz Ewelina, Sitko Gabriela, Bajor 
Mateusz. 

Komisja, po oglądnięciu 1 pracy fotogra
ficznej ze szkoły gimnazjalnej, przyznała 
I I miejsce dla Sitko Alicji z Gimnazjum 
nr 2 w Kolbuszowej. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 
po oglądnięciu 10 prac fotograficznych, 
komisja przyznała: 
I miejsce - Monika Niezgoda LO. 
I I miejsce - Natalia Tarnawska ZST. 
III miejsce - Agnieszka Kret LO. 

Uczestnicy konkursu otrzymali cen
ne nagrody w postaci odtwarzaczy MP-4 
za pierwsze miejsca oraz nagrody książ
kowe i bilety na darmowe wejścia na 
Skansen za drugie i trzecie miejsca. Na
grody i poczęstunek dla uczestników 
ufundowali: Starostwo Powiatowe w Kol
buszowej, MiPBP, MKL, RTK, Nadle
śnictwo w Kolbuszowej, GS Samopomoc 
Chłopska. 

Na koniec Sejmiku została odczyta
na rezolucja, którą publikujemy, razem 
ze zdjęciami z uroczystości, na 
przedostatniej stronie. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim Gościom za przybycie 
i uświetnienie naszej uroczystości, mło
dzieży za wspaniałe prezentacje, nauczy
cielom za opiekę nad zespołami, sponso
rom za ufundowanie nagród. 

Do zobaczenia za rok! 
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FIZYCZNE WYKŁADY 
Dnia 4 maja br., w LO w Kolbuszowej, odbyły się wykłady z fizyki przeprowadzone przez studentów Naukowego Kola 

Kiedy maturzyści pisali swój najważ
niejszy w życiu egzamin, uczniowie l i 
ceum oraz młodzież z kolbuszowskich 
gimnazjów z zaciekawieniem oglądali pre
zentacje młodych naukowców. Podstawo-

Iwe pojęcia z radiometrii przybliżył Mar-
| cin Kret. Mówił o prawdziwej historii wy
buchu reaktora w Czarnobylu w 1986r. 
Z kolei Maciej Trzebiński skupił się na 
omówieniu tego zdarzenia z punktu widze-

Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
nia raportu UNSCEAR. Rok temu studen
tom udało się pojechać do Czarnobyla. 
Dokonali pomiarów i zrobili zdjęcia tej 
elektrowni. Mówił o tym Krzysztof Śmi
gielski. 

Niezwykłą atrakcją okazały się poka
zy eksperymentów fizycznych. Dotyczy
ły one m.in. zasad zachowania się prądu 
elektrycznego, fal elektromagnetycznych, 
itp. Doświadczenia pozwalają zrozumieć 

zjawiska fizyczne, które można byłoby 
wręcz nazwać magią. Kolejne wystąpie
nie związane było z materią cząsteczko
wą oraz katastrofami radioaktywnymi 
spowodowanymi przez lekkomyślność lu
dzi. 

Dzięki wykładom młodych naukow
ców mogliśmy się dowiedzieć wielu mą
drych i ciekawych rzeczy. 

ANNA ROZMUS 

UCZYMY SIĘ PIĘKNIE ŻYC 
Dnia 08.05.2008r., w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, odbyły się dni patrona szkoły - Janka Bytnara, 

zorganizowane pod kierunkiem nauczycieli: Roberta Serafina i Małgorzaty Miąso. 
Obchody zaczęły się uroczystym ape

lem. Kolejnym punktem obchodów były 
zawody w terenie dla klas I I - tzw. marsz 
na orientację. Wybrane z każdej klasy 12 
osobowe drużyny, pod opieką nauczycie
la, z mapą w ręku, miały za zadanie do
trzeć do odpowiednich punktów, w któ
rych czekali na nich z zadaniami pierwszo
klasiści. Jedni układali krzyżówkę, inni 
opowiadanie, bądź też sprawozdanie z ak
cji pod Arsenałem, opisanej w książce 
Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na 
Szaniec". - Była to przede wszystkim do
bra lekcja historii, ale i równie dobra za
bawa - powiedziała 17 letnia Ola, uczenni
ca drugiej klasy, która zdobyła pierwsze 
miejsce. W tym czasie klasy pierwsze, któ
re zostały w budynku naszej szkoły, mia
ły do rozwiązania zadania dotyczące Jan
ka Bynara, jego losów i historii. Trzyoso
bowe delegacje klas, które przeszły do 
drugiego etapu konkursu wiedzy o patro

nie, przystąpiły do 
rywalizacji. Przez 
dwie godziny odpo
wiadali na różnorod
ne pytania. Musieli 
także wykazać swo
je zdolności poetyc
kie, gdyż jednym 
z zadań było napisa
nie wiersza o przy
jaźni. 

W konkursie na 
orientację, wygrała 
klasa I I a, natomiast 
wygrana w konkur
sie klasowym klas 
pierwszych przypa
dła klasie I c. Konkurs wiedzy o Janku 
Bytnarze wygrała klasa I a. 

Dzięki temu, że co roku w naszym Li
ceum obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, 
każdy z nas może przybliżyć sobie histo

rię i losy kolbuszowskiego bohatera - te
go, który „umiał pięknie żyć i pięknie 
umierać". 

MONIKA SADOLEWSKA 

SUKCES KOLBUSZOWSKICH GRACZY GIEŁDOWYCH 
W dniu 23 kwietnia 2008r., na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa VI Ogólnopolskiej 

Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Na Gali wręczono nagrody zespołom: 5 finalistom, 15 wyróżnionym w części 
podstawowej SIGG, zwycięzcy, 3 wyróżnionym dogrywki na kontraktach terminowych i 3 zwycięzcom premii lotnej. 

Duży sukces osiągnęły zespoły repre
zentujące Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej. 3 miejsce finałowe fazy 
podstawowej, z wynikiem 29,56%, zdo
był zespół Klub Galicja w składzie: 
Ewa Bańka, Mateusz Blat, Paweł Rzep
ka, Arkadiusz Rzeszutek. Miejsce 8, z wy
nikiem 19,23%, wywalczył zespół Klu-
b_54 w składzie: Krzysztof Skowroński, 
Piotr Nawratowicz, Piotr Stanisławski, 
zaś miejsce 14, z wynikiem 11,08%, wy
walczył zespół Klub_25 w składzie: Pa
weł Lelek, Marcin Cudo, Mateusz Olcho
wa. W dogrywce na kontraktach termino
wych, z wynikiem 125,14%, zwyciężył ze
spół Czerwone Szelki w składzie: Nata

lia Krząstek, Kamil Pliszak, Wojciech 
Stępor. Opiekunem wymienionych zespo
łów był mgr inż. Dariusz Fus, który pełni 
też funkcję koordynatora SIGG na woje
wództwo podkarpackie. Dla zwycięzców, 
wyróżnionych i opiekuna czekały cenne 
nagrody rzeczowe, zaś szkoła wzbogaciła 
się o dwa projektory multimedialne i dwa 
odtwarzacze DVD. 

W zakończonej 11 stycznia 2007r. 
grze podstawowej Szkolnej Internetowej 
Gry Giełdowej uczestniczyła rekordowa 
liczba zespołów i szkół: prawie 5 tys. dru
żyn z 1071 szkół ponadgimnazjalnych, 
w tym 22 zespoły z Litwy, 6 zespołów 
z Ukrainy i 2 ze Słowacji. 

W październiku 2007r. wszyscy 
uczestnicy dostali do dyspozycji wirtual
ne pieniądze - 100 tys. zł., dostęp do no
towań on-line i do platformy interneto
wej, która umożliwiła im zakup i sprze
daż akcji spółek giełdowych, wchodzą
cych w skład indeksów WIG20 
i mWIG40. Gracze mogli też dokonywać 
transakcji krótkiej sprzedaży, jak również 
zakładać lokaty bankowe. 

Więcej informacji na temat VI edycji 
SIGG można znaleźć na stronach: 
http:Wsigg.gpw.com.pl i www.ferk.pl. 

DF 

http:Wsigg.gpw.com.pl
http://www.ferk.pl
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H A R C E R Z E Z WIDEŁKI NA CHORĄGWIANEJ OLIMPIADZIE 
SPORTOWEJ „CHAOS" 2008 

Chorągwiana Amatorska Olimpiada Sportowa - to nazwa imprezy, która od lat organizowana jest w Mielcu dla harcerzy z 
terenu całego Podkarpacia. 

CHAOS jest harcerskim amatorskim 
turniejem sportowym, przeznaczonym 
dla członków organizacji harcerskich 
i skautowych. Celem olimpiady jest propa
gowanie zdrowego trybu życia i walki 
z nałogami poprzez sport i czynny wypo
czynek oraz integracja środowisk harcer
skich. 

Organizatorem Olimpiady, która odby
ła się w dniach od 4 - 6.04.2008 r., był Hu
fiec ZHP im. Antoniny Gębicowej w Miel
cu. Wystartowało 160 osób w siedmiu dys
cyplinach sportowych (piłka nożna, piłka 
siatkowa, badminton, tenis stołowy, dart, 
kręgle, unihokej). Po raz pierwszy rywali
zowano w turnieju badmintona i nocnym 
biegu na orientację. 

Hufiec Kolbuszowa im. Janka Bytna
ra reprezentowały dwie drużyny harcer
skie: 5 DSH „Zielona Brygada" i 14 

DSH „Waleczny Rycerz" z Gimnazjum 
w Widelce, w składzie: 
Elżbieta Ożóg i Agnieszka Rumak z kl. 
I I I B, Mirosław Dworak, Damian Bu
czek, Wiktor Marcinkowski, Agnieszka 
Gaweł, Bernadetta Kutacha z kl. I I A, Ka
tarzyna Wąsik z kl. I I B, Aleksandra Zu
ber, Katarzyna Rumak, Łukasz Potański 
z kl. I I A, Justyna Rumak z kl. I B . 

Opiekę nad uczniami sprawowały dh 
Małgorzata Tabisz i dh Agata Dulska-Jeż. 
Olimpiady rozpoczęła się 4 kwietnia 
2008 r. o godz. 22:30. Podczas uroczy
stej inauguracji każda drużyna przedstawi
ła przygotowaną prezentację multimedial
ną. Również tym dniu, o godz. 23:30, od
był się bieg nocny na orientację w lesie 
mieleckim, który był dużą atrakcją bo
wiem uczestnicy w ciągu jednej godziny, 
przy pomocy latarek, mieli odnaleźć 20 

znaków rozpoznawczych umieszczonych 
na drzewach. Drużyna z Widełki zdobyła 
15 punktów. 

W sobotę harcerze z Widełki brali 
udział we wszystkich konkurencjach! 
sportowych, uzyskując I I I miejsce w tur
nieju piłki siatkowej. W nagrodę otrzyma
li dyplom oraz piłkę siatkową. 

Impreza sportowa zakończyła się 
w niedzielę rano Mszą Świętą po czym 
nastąpiło uroczyste pożegnanie. 

Olimpiada przebiegała w miłej 
i przyjaznej atmosferze, gdzie najważniej
szą normą wartości była zasada fair play. 
Sportowcy godnie się zachowywali, za
równo w przypadku zwycięstwa jak i po
rażki, nawiązywali kontakty koleżeńskie, 
uczyli się trudnej sztuki współzawodnic
twa oraz sportowej walki. 

MAŁGORZATA TABISZ 

DRUHNA NUTKA ZNOWU ŚPIEWA 
Już po raz V I I komenda Hufca ZHP Kolbuszowa, realizując zadania programowe hufca, zorganizowała Hufcowy Konkurs 

Piosenki Harcerskiej, pod nazwą „SPOTKANIE Z DRUHNĄ NUTKĄ". 
Cała harcerska brać gościła w Szkole 

Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Bukowcu; pani dyrektor Maria Antos 
była współorganizatorem konkursu. Ce
lem śpiewogrania było popularyzowanie 
nowych i przypomnienie znanych piose
nek harcerskich oraz wspólna zabawa 
przy wtórze gitar. Imprezę swą obecno
ścią zaszczycili: burmistrz Kolbuszowej 
J. Zuba, ks. S. Marczewski, wiceprzewod
niczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej -
K. Kluza, inspektor oświaty - I . Kogut, 
metodyk - E. Fabińska, przedstawiciele 
Komendy Policji Powiatowej: E. Bla
charz i E. Sęczkowska, dyrektor SP w Do-
mafkowie - M. Nowakowska, sponsor dru-

[ S m i W t t Y Z U R M H N A NUTKĄ 

to I 

żyny gospodarzy konkursu - E. Kaczuba 
i Rada Rodziców. W konkursie brały 
udział gromady zuchowe, drużyny harcer
skie, drużyny starszoharcerskie z terenu 
całego Hufca ZHP Kolbuszowa, razem po
nad 80 zuchów i harcerzy. 

Konkursowi towarzyszyła radosna at
mosfera i wesoła zabawa. Poziom repre
zentowanych utworów był bardzo wyso
ki, dlatego komisja konkursowa w skła
dzie: przewodniczący Tomasz Blicharz, 
członkowie - pwd Anna Kmieć i Anna An
tos, miała wiele pracy. 

Komisja przyznała następujące wyróż
nienia: 
W kategorii GROMADY ZUCHOWE: 

na I miejsce - „Skrza-
' ty" z Zielonki. 

W kategorii ZE¬
SPOŁY HAR¬
CERSKIE: I miej
sce - DH im. Sza
rych Szeregów 
z Kolbuszowej 
Górnej, I I miejsce 
- 1 DH im. Janka 
Bytnara z Bukow
ca oraz 4 DH 
„Ogniki" SP 
Trześń, III miej
sce - 12 DH „La-
sowiacy" ze SP 
w Zielonce. 

W kategorii SOLIŚCI HARCERZE: 
I miejsce - Natalia Małodobry z 3 DH 
im. Szarych Szeregów ze SP w Kolbuszo
wej Górnej, I I miejsce - Katarzyna Paw
łowska z 1 DH im. Janka Bytnara ze SP 
w Bukowcu, I I I miejsce - Wioletta Micek 
z 7 DH im. M. Konopnickiej ze SP w Do-
matkowie oraz Martyna Pietronska z 12 
DH „Lasowiacy" ze SP w Zielonce. 
W kategorii ZESPOŁY STARSZOHAR
CERSKIE: I miejsce - DSH im. Mieczy
sława Orłowicza z Gimnazjum w Niwi
skach, I I miejsce - DSH „Zielona Bryga
da" z ZS w Widelce. 
W kategorii SOLIŚCI HARCERZE 
STARSI: I miejsce - Paulina Drausz 13 
DSH im. Mieczysława Orłowicza z Gim
nazjum w Niwiskach, I I miejsce Teresa 
Potanska z 5 DSH „Zielona Brygada" 
z ZS w Widelce. 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodze
ni okolicznościowymi pucharami i cieka
wymi nagrodami rzeczowymi oraz pa
miątkowymi dyplomami. 

Nagrody ufundowali: Szkoła Podsta
wowa w Bukowcu i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza. 

Sponsorom gorąco dziękuję, a uczest
nikom gratulujemy i zapraszamy za rok. 

Z harcerskim pozdrowieniem 

CZUWAJ! 
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„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas " 

PIERWSZY MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS E K O L O G I C Z N Y 
Dnia 22 kwietnia, w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kolbuszowej, odbył się I 
Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny „Ekologia w wierszu i piosence". 
Głównym celem konkursu było kształ

towanie wśród dzieci postaw proekolo
gicznych. Organizatorem imprezy było 
'grono pedagogiczne przedszkola wraz 
z dyrektorem placówki Renatą Draus. Du
żą zasługą w tym przedsięwzięciu ma Bur
mistrz Kolbuszowej, który przeznaczył 
na ten cel środki finansowe. 

Konkurs spotkał się z dużym zaintere
sowaniem. Do udziału w nim zgłosiły się 
placówki przedszkolne z terenu Miasta 
i Gminy Kolbuszowa i nie tylko. Łącznie 
w występach wzięło udział 11 przedszko
li . Były to: Przedszkola nr 1, 2, 3 oraz 
Przedszkole prowadzone przez Siostry Za
konne w Kolbuszowej, Przedszkole pro
wadzone przez Siostry Zakonne w Kup
nie, Przedszkola z Kolbuszowej Górnej, 
Widełki, Weryni, Kolbuszowej Dolnej 

oraz Przedszkola z Mechowca i Dzikow
ca. 

Dzieci wykazały się dużymi umiejęt
nościami wokalnymi i recytatorskimi. 
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wyso
ki i wyrównany poziom. Występy dzieci 
spotkały się z dużym aplauzem wśród pu
bliczności i jury. Słowa uznania należą 
się nauczycielom za pomysł i przygotowa
nie dzieci oraz wykonanie oryginalnych 
strojów. Po występach jury wręczyło dy
plomy i nagrody. Następnie wszyscy 
uczestnicy wraz z opiekunami zostali za
proszeni do wspólnego poczęstunku. 

Organizatorzy mają nadzieję, że kon
kurs przyczynił się do jeszcze większego 
zainteresowania ekologią i kształtowania 
poczucia odpowiedzialności za stan środo
wiska przyrodniczego. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i serdecznie dziękujemy za udział w kon
kursie. 

AGATA PYRA 

„W HARMONII Z PRZYRODĄ" 
22 kwietnia br., w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Ekologicznego 

„W harmonii z przyrodą", pod patronatem burmistrza Kolbuszowej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół 

Skierowany był on do uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z gminy Kolbuszowa. Do konkursu przy
stąpiło 36 dzieci w trzech kategoriach wie
kowych: 
1. klasy I - I I I - projekt papierowej torby 
ekologicznej, 
2. klasy IV - V I - projekt torby ekologicz
nej szytej lub pomysł na strój ekologicz
ny (do wyboru), 
3. klasy gimnazjalne - prezentacja multi
medialna w odniesieniu do myśli Jana 
Pawła I I „Piękno tej ziemi skłania mnie 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 
do wołania o jej zachowanie dla przy
szłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą 
ziemię, niech to wołanie nie pozostanie 
bez odpowiedzi". 

Najliczniej do konkursu przystąpili 
uczniowie najmłodsi, z pierwszej katego
rii wiekowej, ale nie zabrakło także prac 
z kategorii drugiej, gdzie swój talent mo
gły pokazać młode „krawcowe" oraz po
czątkujące „modelki" i „modele", prezen
tując modę ekologiczną na sezon wiosna 
- lato 2008. Należy dodać, że stroje były 
projektowane i wykonane przez same dzie

ci. Można było 
również zadu
mać się nad cieka
wą prezentacją 
multimedialną 
przygotowaną 
przez uczniów 
z Zespołu Szkół 
Specjalnych. 

Prace ocenia
ła komisja eksper
tów w składzie: 
M. Mytych, A. 
Dziuba, E. Miko
łajczyk, J. Gdo-
wik. Wybór był 
trudny, ale biorąc 
pod uwagę pomy
słowość i samo

dzielność w wykonywaniu prac, komisja 
przyznała nagrody i wyróżnienia następu
jącym osobom: 

W kategorii pierwszej: 
I Miejsce: Krzysztof Kassa - SP nr 2 
w Kolbuszowej 
I I Miejsce: Sabina Pomykła - SP w Wi
delce 
III Miejsce: Wiktoria Mucha - SP w Do-
mafkowie 
Wyróżnienia: Jowita Dziedzic - SP nr 2 
w Kolbuszowej, Krzysztof Rębisz - ZSS 
Kolbuszowa Dolna, Dorota Lubes. 

W kategorii drugiej: 
- torba ekologiczna: 
Agata Mazur - ZZS Kolbuszowa Dolna, 
Paulina Lisza - SP w Widelce 
- strój ekologiczny: 
I Miejsce: Patrycja Perlicka - SP Domat-
ków 
I I Miejsce: Alicja Karkut - SP nr 1 w Kol
buszowej 
II I Miejsce: Gabrysia Wołochów. 
Wyróżnienie: Weronika Klusek 

W kategorii trzeciej - wyróżnienie 
dla uczniów klasy drugiej Gimnazjum 
Specjalnego (przy ZSS) w Kolbuszowej 
Dolnej. 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dy
plomy i nagrody, pozostali uczestnicy dy
plomy za udział w konkursie. 

ORGANIZATORZY 
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Z EKOLOGIĄ NA T Y 
W dniu 30 kwietnia 2008r., w ramach realizacji rocznego planu pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 

2007/2008 „Zdrowy człowiek to człowiek szczęśliwy" i na podsumowanie miesiąca kultury ekologicznej, w Przedszkolu 
Publicznym nr 3 w Kolbuszowej został przeprowadzony konkurs propagujący wiedzę ekologiczną pod hasłem „Z ekologią 

na ty". Stanowił on kontynuację organizowanego w tym miesiącu, w Dniu Ziemi, międzyprzedszkolnego konkursu pt. 

Celem konkursu było popularyzowa
nie wiedzy i rozwijanie zainteresowań 
przyrodą, ekologią i ochroną środowiska, 
budzenie emocjonalnego stosunku do ota
czającego świata oraz kształtowanie prze
konania o ponoszeniu odpowiedzialności 
za stan przyrody. Organizatorkami tego 
przedsięwzięcia były nauczycielki grup 
„0" - p. A. Pyra i p. B. Czachor. Nad prze
biegiem konkursu czuwało jury. 

Rywalizacja pomiędzy „zerówkowi-
czami" przebiegała we wspaniałej atmos
ferze i zgodnie z przyjętą procedurą. 
Wśród zadań konkursowych nalazły się 
zadania umysłowe, w których dzieci wyka
zały się umiejętnością czytania, dodawa-

„Ekologia w wierszu i piosence". 
nia, klasyfikowania..., zagadki, rebusy, la
birynty, krzyżówki, piosenki, jak również 
zadania sprawnościowe w myśl hasła: 
„Ekologicznie znaczy zdrowo i sporto
wo". Po zakończeniu wszystkich konku
rencji odbyło się złożenie przez dzieci 
„dziecięcego ekologicznego ślubowania". 
Należy dodać, iż nasze przedszkolaki an
gażują się w przedsięwzięcie ekologiczne 
pt. „Łowcy baterii" - dla dobra nas 
wszystkich. 

R. Draus - dyrektor przedszkola, wrę
czając nagrody serdecznie gratulowała 
zwycięzcom ich wiedzy z zakresu przyro
dy i ochrony środowiska. 

Jako organizatorzy konkursu uważa

my, że świadomość ekologiczna, którą 
kształtujemy u naszych przedszkolaków, 
będzie procentowała w przyszłości zdro
wym i sportowym stylem życia, właści
wą postawą proekologiczną oraz przyja
znym stosunkiem do środowiska, które 
musimy chronić przede wszystkim przed 
odpadami. Z pewnością większość z dzie
ci będzie nosiła w sobie potrzebę posza
nowania przyrody i obcowania z nią na 
co dzień. Coraz lepiej zdają sobie sprawę 
z faktu, że są cząstką swojego środowi
ska, jak również z tego, że muszą o nie 
dbać. 

BARBARA CZACHOR 

POWIATOWE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I OGÓLNOPOLSKIEGO 

MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO 
24 kwietnia br. odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Tradycyjnie konkursy objęli patronatem: Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Starosta Kolbuszowski, Komendant Powiatowy Policji w 

Kolbuszowej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej i prezes Klubu Ratownictwa Drogowego 
„NIL" w Kolbuszowej. 

Do współzawodnictwa przystąpiło 13 zespołów reprezentują
cych szkoły podstawowe, średnie i gimnazja (zwycięzcy elimina
cji gminnych). Uczniowie musieli wykazać się znajomością prze
pisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy 
oraz umiejętnością precyzyjnego i bezpiecznego prowadzenia po
jazdów (rower, motorower, samochód - stosownie do kategorii 
wiekowej). Ich wysiłki oceniała komisja, złożona z przedstawi
cieli Policji, WORD oraz Klubu Ratownictwa Drogowego 
„NIL", która wyłoniła zwycięzców - reprezentantów powiatu kol
buszowskiego w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. 
W Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym na 2008r. powiat 
kolbuszowski reprezentowała będzie drużyna Zespołu Szkół 
Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, natomiast w Turnie
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 2008r. - drużyny: 
Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim i Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie. 

Zespołom tym życzymy sukcesów na kolejnym etapie turnie
jów. 
Zwycięzcy otrzymali wiele cennych nagród - odtwarzacze 
DVD, odtwarzacze MP-4, kaski rowerowe, namioty, plecaki, śpi
wory, nagrody książkowe - ufundowane przez sponsorów: 
WORD w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, 
Urząd Miejski w Kolbuszowej. Poczęstunek dla uczestników 
przygotowali Hurtownia ,Aga", Firma DOMO -BUD w Kolbu
szowej, Piekarnia Pana Witolda Węgrzyna w Kolbuszowej. 

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za urozmaice
nie konkursu. Szczególne podziękowania składamy dyrekcji Ze
społu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, za udo
stępnienie obiektu na przeprowadzenie konkursu. 

Prezesowi 
Władysławowi 

Mytychowi 
Najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Taty 
Składa 

Dyrektor oraz pracownicy MiPBP w Kolbuszowej 
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PIERWSZE MIEJSCE DLA UCZENNICY Z PRZEDBORZA 
Uczennica Szkoły Podstawowej w Przedborzu, Joanna Wiącek zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym „Namaluj historię 

dziadków" 

Konkurs został zorganizowany przez Oddzia
łowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pa
mięci Narodowej w Rzeszowie w ramach 
programu edukacji patriotycznej Kurato
rium Oświaty w Rzeszowie. Formuła konkur
su polegała na stworzeniu pracy plastycznej, 
zainspirowanej opowieścią osoby dorosłej, 
0 wydarzeniach dotyczących historii Polski 
w latach 1939-1989. 

W konkursie uczestniczyło tysiąc 
uczniów z 57 szkół. Do etapu wojewódzkie
go zakwalifikowało się 184 prace, które po
dzielono na trzy kategorie: klasy I-III ze 
szkół podstawowych, klasy IV-VI ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjum. Oceną prac 
1 wyłonieniem laureatów zajęła się Oddziało
wa Komisja Konkursowa z IPN. 

W kategorii szkół podstawowych klasy 
rV-VI pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 
Wiącek ze Szkoły Podstawowej im. Janka 

Historia 

L L . ' W 

Zawiszy w Przedborzu. Praca plastyczna 
pod tytułem „Konspiracyjny wózek Krzy
sia" powstała pod kierunkiem mgr Ireny 
Bryk. Inspiracją dla Aleksandry były opowie

ści babci Danuty Rolek. 
Nagrody zostały wręczone 18 kwietnia 

na uroczystym podsumowaniu konkursu 
w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie. 

PARAFIA KOLBUSZOWA 
Wielkość osad tworzących kolbuszowski okręg parafialny, u schyłku pierwszej polowy X V I I w., 

w świetle akt metrykalnych 

Dzięki najstarszym aktom metrykal
nym, zawierającym zapisy od 1640r., któ
re zachowały się w zbiorach kolbuszow
skiej parafii, możemy uzyskać wiele infor
macji dotyczących kolbuszowskiego Ko
ścioła. Metryki te pozwalają między inny
mi na poznanie nazw osad jakie były 
w tym okręgu parafialnym pod koniec 
pierwszej połowy XVII w. Jeżeli nato
miast za kryterium ich wielkości przyjmie
my ilość odnotowanych chrztów, to może
my także pokusić się na określenie w przy
bliżeniu wielkości tych miejscowości pod 
względem zaludnienia 

Przyjmując to kryterium możemy 
stwierdzić, że zdecydowanie największą 
osadą wtedy w kolbuszowskim okręgu pa
rafialnym była Kolbuszowa. Liczba 
ochrzczonych tam dzieci w latach 1641¬
1650 przemawia za tym, że była to duża 
wieś W ciągu tych dziesięciu lat odnoto
wano w Kolbuszowej 468 chrztów, czyli 
średnio w ciągu roku było ochrzczonych, 
a więc i rodziło się, prawie 47 dzieci. Naj

więcej ich było w 1641r., 
bo aż 63. W następnych la
tach ostatniego dziesięcio
lecia pierwszej połowy 
XVII w. liczba ochrzczo
nych oscylowała między 
34 a 54. Ile ich było w po
szczególnych latach ilustru
je tabela numer 1. 

Z powyższego zesta
wienia wynika, że pierw
sze lata ostatniego dziesię
ciolecia pierwszej połowy 
XVII w. były bardziej pręż
ne pod względem demogra
ficznym niż końcowy jego 
okres. Odnotowano wtedy 
263 chrzty, gdy w pięciole
ciu 1646-1650 mamy ich 
205. Trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć, czym był 
spowodowany ten spadek. 
Być może, że powodem te
go był nieurodzaj, a co za 

Tabela 1 

Widok na kościół pw Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. 
Fot. Józef Wołowiec 

Rok 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 
Liczba 

ochrzczonych 50 47 54 49 47 34 | 45 40 
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Tabela 2 

Rok Liczba chrzlńw Rok 
Przedbórz Werynia Kupno 

1641 30 25 15 
1642 22 24 23] 
1643 16 21 21 
1644 24 24 15 
1645 27 19 23 
1646 34 22 22 
1647 21 27 2: 
1648 25 18 13 
164*? 20 23 24 
1650 21 27 13 

240 230 201 

tym idzie głód, duża śmiertelność i wylud
nienie wsi. Czy tak było nie możemy te
go w aktach metrykalnych sprawdzić, bo 
nie zachowały się księgi zmarłych z tego 
okresu. Być może, że liczba zmarłych 
wcale nie wzrosła, a przyczyna spadku 
liczby urodzeń była zupełnie inna. Fak
tem natomiast jest, że Kolbuszowa 
u schyłku pierwszej połowy XVII wieku 
pozostawała zdecydowanie największą 
wsią w kolbuszowskim okręgu parafial
nym. 

Trzymając się tego samego kryte
rium tj. liczby ochrzczonych, drugą wsią 
co do wielkości pod względem liczby lud
ności był wtedy Przedbórz. Otóż w tej 
miejscowości w latach 1641-1650 odnoto
wano 240 chrztów. Porównując tę liczbę 
z liczbą ochrzczonych w Kolbuszowej wi
dzimy, że jest ona prawie o połowę mniej
sza. Nie możemy jednak jednoznacznie 
stwierdzić, że wieś Przedbórz u schył
ku pierwszej połowy XVII w. była 
dwa razy mniejsza pod względem licz
by ludności od Kolbuszowej, gdyż za
przecza temu choćby to, że w niektó
rych latach liczba odnotowanych 
chrztów w Przedborzu i w Kolbuszo
wej była prawie taka sama. Tak było 
w 1646r., kiedy to w Kolbuszowej 
ochrzczono 39 dzieci, a w Przedborzu 
niewiele mniej, bo 34. Były jednak ta
kie lata, kiedy ta różnica była bardzo 
duża. Tak było w 1643 r. W Kolbuszo
wej mamy wtedy odnotowanych 47 
chrztów, a w Przedborzu tylko 16. 

W analizowanym okresie czaso
wym, tj. 1641-1650, mniej więcej o ta
kiej samej liczbie ludności co Przed
bórz mogły być dwie kolejne wioski: 
Werynia i Kupno. W Weryni 
ochrzczono wtedy 230 osób, a więc 

tylko o 10 mniej niż 
w Przedborzu. Mniej 
w Kupnie, bo 201, ale 
jest to liczba porównywal
na z liczbami dotyczący
mi Przedborza i Weryni. 
Ilość chrztów w tych 
trzech wioskach w ostat
nim dziesięcioleciu pierw
szej połowy XVII 
w przedstawia tabela 
nr 2.. 

Dane zawarte w po
wyższym zestawieniu da
ją pewne podstawy do 
stwierdzenia, że liczba 
ludności tych trzech wio
sek była porównywalna 
i jeżeli przyjmiemy, że 
Kolbuszowa była wtedy 
dużą wioską to Przed

bórz, Werynia i Kupno były wioskami 
0 średniej wielkości. Można domniemy
wać, że każda z tych wiosek była orienta
cyjnie o połowę mniej zasobna w ludność 
niż Kolbuszowa. 

Trzymając się tego samego kryte
rium tj. liczby chrztów, to do wiosek ma
łych wchodzących w skład kolbuszowskie
go okręgu parafialnego w połowie XVII 
w. należy zaliczyć cztery osady. Były ni
mi: Domatków, Bukowiec, Świerczów 
1 Wola Domatkowska. Rodziło się w nich 
zdecydowanie mniej dzieci niż w wio
skach wymienionych wcześniej, co do
kładnie ukazują zapisy w aktach metrykal
nych odnoszące się do tych wiosek. Ilość 
ochrzczonych wtedy tam dzieci ilustruje 
tabela nr 3. 

Gdy liczby zawarte w tym wykazie 
porównamy z liczbami dotyczącymi wio
sek zaliczanych do średnich tj. do Przed-

Tabela 3 

borza, Weryni i Kupna to są one przecięt
nie kilka razy mniejsze, co wcale nie 
świadczy, że wioski Domatków, Świer-, 
czów, Wola Domatkowska i Bukowiec 
pod koniec pierwszej połowy XVII w. by-l 
ły kilka razy mniej zasobne w ludność, 
ale zapewne miały jej o wiele mniej niż 
wcześniej wymienione osady. 

Oprócz wyżej wymienionych wiosek 
w kolbuszowskich metrykach parafial-l 
nych mamy w latach 1640-1650 odnoto-] 
wanych jeszcze kilka innych osad. Otóż 
w źródle tym, na terenie kolbuszowskiej 
parafii w latach czterdziestych XVII w., 
są wymienione miejscowości o nazwie: 
Garna, Huta, Malców, Poręcze. Raczej 
trudno zakładać, że były to samodzielne 
wsie. Są one wymienione bardzo spora
dycznie i wszystko przemawia za tym, że 
mimo iż posiadały własne nazwy, to ra
czej należy ich utożsamiać z takimi 
obiektami gospodarczymi jak: huty, fol
warki, czy młyny. Tylko jedna z nich 
przez następne dziesięciolecia rozrosła 
się do samodzielnej niewielkiej wioski, 
jaką była i jest Huta Przedborska. Mal
ców do dzisiejszych czasów pozostał nie
wielkim przysiółkiem. Natomiast Porę
cze i Garna zanikły albo zostały wchło
nięte przez sąsiadujące z nimi miejscowo
ści. Jak małe były to wtedy osady świad
czy choćby to, że w latach 1641-1650 
w Hucie odnotowano tylko 5 chrztów. 
Jeszcze mniej w Poręczach, bo zaledwie 
3, a w Garnie tylko 1. W Malcowie nie 
odnotowano w okresie 1640-1650 ani 
jednego, chociaż osada ta na pewno wte
dy już istniała, gdyż w latach czterdzie
stych XVII w. została ona kilka razy od
notowana w aktach metrykalnych kolbu
szowskiej parafii. 

WOJCIECH MROCZKA 

Rok 
Liczba ochrzczonych 

Rok 
Dumatków Bukowiec Świerczów Wda 

Dornatkowska 
1641 1 2 6 8 
1642 0 7 7 10 
1643 11 5 6 6 
1644 12 0 4 1 
1645 5 4 0 
1646 2 5 | 7 2 
1647 10 3 2 1 
I64S 5 10 4 1 
164^ \> 7 4 2 
1650 t 5 4 2 
Rłl/L'm 71 49 48 33 
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Zdrowie 
HYDROTERAPIA - TO ZABIEGI WODNE, PRZEDE WSZYSTKIM KĄPIELE 

Wodolecznictwo obejmuje dzisiaj ok.120 różnych rodzajów zabiegów, wykorzystujących do celów leczniczych, 
' profilaktycznych i rehabilitacyjnych zwykłą wodę w różnych postaciach. Jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na 

zewnętrznym stosowaniu wody o różnej temperaturze, odpowiednim ciśnieniu dla danej terapii czy też jednostki 
chorobowej. Działa w sposób przeciwbólowy i odprężający oraz relaksacyjny zarówno na układ fizyczny jak i psychiczny 

pacjenta. 

Masaż strumieniami wody różnych 
części ciała nosi nazwę hydromasażu. Po
lega on na tym, że woda drga i wiruje 
w całej swojej objętości albo też drobny
mi kropelkami jest wyrzucana przez spe
cjalne dysze pod dużym ciśnieniem. Ma
saż podwodny działa na tkanki podobnie 
jak klasyczny masaż, powodując zwięk
szenie ukrwienia i przepływu chłonki. Sto
sowany jest szczególnie w: 
- zaburzeniach ukrwienia obwodowego, 
- wzmożonym napięciu mięśniowym, 
- miogelozie, 
- miejscowych skurczach naczyń krwiono
śnych, 
- adaptacji do zimna, 
- kurczach mięśni, 
- stanach po akinezie. 

Zabieg wykonywany skupionym lub 
wachlarzowatym, naprzemiennie gorą
cym i chłodnym strumieniem wody to 
Bicz szkocki. Stosuje się go między inny
mi w: 

- zaburzeniach ukrwienia obwodowego, 
- nerwobólach, 
- przewlekłej rwie kulszowej, 
- reumatycznych chorobach stawów i mię
śni po ustąpieniu ostrych objawów, 
- leczeniu nerwic. 

Bicz szkocki jest również pomocny 
w rozbijaniu tkanki tłuszczowej. 

Hydroterapia ma korzystny wpływ 
na układ kostny, oddechowy, neuromię-
śniowy i krążeniowy. Udowodniono, że 
hydroterapia jest szczególnie pomocna 
przy niwelowaniu bólu artretycznego, za
palenia ścięgna/zapalenia kaletki, stanów 
zapalnych wynikających z odniesionych 
kontuzji sportowych i skutków nadmierne
go zmęczenia. Wilgotność jest dobroczyn
na dla osób cierpiących na choroby ukła
du oddechowego, takich jak: przekrwie
nie, przewlekły bronchit czy astma. 
Zwiększona cyrkulacja wywołana hydro
masażem ułatwia procesy trawienne; reszt
ki i pozostałości procesu metabolizmu są 

szybciej eliminowane, limfa przepływa 
łatwiej przez ciało wzmacniając tym sa
mym system immunologiczny. 

Powyżej przedstawiony został zarys 
metody leczniczej jaką jest hydroterapia. 

Niebawem w naszej placówce poja
wi się możliwość skorzystania z masażu 
podwodnego oraz kąpieli. Udostępniona 
będzie: 
- kąpiel perełkowa z hydromasażem, 
- masaż podwodny automatyczny, 
- masaż wirowy kończyn dolnych i krę
gosłupa, tzw. wirówka kończyn dolnych, 
stop i podudzia, 
- masaż wirowy kończyn górnych, tzw. 
wirówka kończyn górnych, dłoni i przed
ramienia, 
- Bicz szkocki, 
- aquavibron (masaż mechaniczny). 

SP ZOZ KOLBUSZOWA 
MGR AGNIESZKA WĄSIK 

WOJT GMINY NIWISKA 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 ma
ja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczycie
la lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia -
w przypadku osoby będącej nauczycielem; 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania za
wodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifika
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych dysponowaniem środkami publicznymi, o któ
rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.) 
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach, pokój nr 10 lub na adres: 36-147 Niwiska 430, 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia . 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Niwiska. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
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Kozdztelwość: lZ?ł mm pikseli 
Zonni optyczny 5 * 
Stabilizator ohrazu 
Mî rywamE filmów 

LCD ^ t a l a m 

.1 m!n piksel i 

Zoom optyczny 5 x 

Rflzpoznawanie twarzy 
LCD 2,5 c&la 

KnsdKickzuść: 7J» min p iks di 
Zoom optyczny 3 i 
Nagrywanie filmów 

Programy tematyczne 
L C D 2.5 rata 

Samsung NY15 

Mak*, rozmiar zdjJ648x 2736 
Zoom uptyczny^ * 
Nagrywani* filmów 

L C D W talii 

TCuzdzielczosę: 6.0 
Zonm optyczny 3 1 
Nagrywanie filmów 

+ futerał!!! 
fgTP ZJJAf|Kolbuszowa ul. Jana p a w ł a mg i e|H1017|227 143S,telkom> 69527T 43B + karta SD 1GB1!! 

C E N T R U M H A N D L O W E 

O R Z E C H t 
uLtt listopada J, J6-ł00 Arj/Au.t^mi 

> DOLNA KONDYGNACJA: Nconct ( AGD,RTV), Art. Elektryczne, 100L 
Drobiazgnwfsemisy obiadoweh sztućce, plastiki itp.), Pasmanteria, _Kora"(ręczriiki, 
pościeli Usługi Foto. 

OJ lulcgo 2007 Stoisko MunupuLuw-c ur<u Lstugi Kolo malały przenicsium- na. dulnj kundj i^iut je 
(wejście od parkingu) 

r P A R T E R : Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza. Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
'r I PIĘTRO: Odzież damski! i męska., Obuwie damskie i męskie, Zabawki, kusmcLyki, 

Pamiątki okolicznoiciowc, Rozlewnia Perfumh Ar( szkolne i papiernicze, Biżuteria, 
r I I PIĘTRO: Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania USG, EKG, Gabinet 

Ginekologiczny, Gabinet Rehabilitacyjny(Fizykotcrapii), Gabinet Pielęgniarski, 
Analityka, Ubrrzpirrcizenia Gentrraii, Gabinet Drntystyczny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 
w w w . 5 klepy, orzech, com.pl 

http://com.pl

