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WYWIAD Z E STAROSTĄ KOLBUSZOWSKIM 
JÓZEFEM KARDYSIEM 

Rzeszów stał się centrum obszaru 
metropolitalnego, w skład którego 
wszedł również powiat kolbuszowski 
Czy to jest szansa dla naszego powiatu? 
A jeżeli tak, to w jakich sferach poja
wią się takie możliwości? 

Na pewno jest to szansa dla powia
tu kolbuszowskiego, ponieważ Rzeszów 
z Kolbuszową jest bardzo powiązany. 
Rzeszów poszerza się, wchodzi na obsza
ry podmiejskie i jeżeli będą jakieś inwe
stycje wokół Rzeszowa, to na pewno sko
rzystają na tym powiaty ościenne, wcho
dzące w skład obszaru metropolitalne
go, w tym Kolbuszowa. Jednym z ta
kich projektów inwestycyjnych był 
pomysł, którego, nie ukrywam tutaj, by
łem zwolennikiem, wykonania na obsza
rze metropolitalnym sieci dróg powiato
wych, które łączyłyby miasto Rzeszów 
i całe obrzeża Rzeszowa, czyli powiaty 
ościenne. Z braku środków finansowych 
w ramach programu operacyjnego, nie 
będzie można jednak tej inwestycji zre
alizować. 

Prace nad przystąpieniem powiatu 
kolbuszowskiego do Rzeszowskiego Ob
szaru Metropolitalnego były prowadzo
ne od dłuższego czasu? 

Tak. To, że powiat kolbuszowski 
jest w obszarze metropolitalnym jest za
sługą poprzedniej kadencji. 

Jak Pan Starosta ocenia kondycję 
powiatu kolbuszowskiego po 10 latach 
jego istnienia? 

Moim zdaniem ta kondycja, jak na 
powiat kolbuszowski, który jest powia
tem - trzeba powiedzieć nie najbogat
szym, jest zadowalająca. Kadencja dru
ga i trzecia, ta, którą my teraz prowadzi
my jest dość ekspansywna. Mam możli
wość porównania i śledzenia zmian, po
nieważ przez dwie kadencje byłem 
radnym, a teraz jestem Starostą. Niektó
re zadania były robione w sposób nie do 
końca przemyślany, ale można powie
dzieć, że wkomponowały się one już 
w powiat kolbuszowski i funkcjonują. 
Wszystkie inwestycje, które zostały wy
konane spełniają swoją rolę. Mogę po
wiedzieć jedno - po zjeździe Związku Po
wiatów Polskich i po ostatniej konferen
cji w Warszawie uzmysłowiłem sobie, 
że takie powiaty jak nasz, mają dużo 
większe problemy niż my. Na przykład -
przez okres istnienia powiatu kolbuszow
skiego nie dopuszczono do nadmierne
go zadłużenia się szpitala. Jest to plu

sem dla władz samorządowych. Nato
miast, co do inwestycji drogowych to by
ły one realizowane, szczególnie w dru
giej kadencji, kosztem kredytów. Ten 
sposób pozyskiwania środków nie był 
zbyt korzystny. Obecnie prowadzimy 
w większym zakresie budowę dróg -
dzięki współfinasowaniu budów przez 
władze gmin, przez które drogi przecho
dzą. Niestety, gorzej się mają sprawy 
oświaty. 

Widzimy, że szkoły średnie są coraz 
bardziej doinwestowywane, poprawia 
się infrastruktura, wygląd. Jak Pan Sta
rosta ocenia kondycję i sytuację na
szych szkół? Jakie są plany i działania 
powiatu wobec coraz większej konku
rencji i odpływu młodzieży do szkół w in
nych miejscowościach, wobec niżu de
mograficznego ? 

Jak sama Pani zauważyła, w szko
łach następują zmiany. Ja cały czas po
wtarzałem, że dla mnie na pierwszym 
miejscu jest służba zdrowia. Zaraz po
tem jest oświata, ponieważ jeżeli nie za
dbamy o oświatę i nie wykształcimy na
szej młodzieży tak, żeby mogła funkcjo
nować tutaj w naszym społeczeństwie, 
na naszym rynku, to będzie źle. Mamy 
na terenie powiatu trzy szkoły średnie, 
i w nich nasza młodzież powinna zdoby
wać wykształcenie. Będziemy dążyć do 
tego, żeby nie wyjeżdżała do innych 
miast w poszukiwaniu dobrej szkoły. 

Z ubolewaniem stwierdzam, że 
oświata w powiecie kolbuszowskim by
ła w mniejszym stopniu zauważana. Po 
objęciu urzędu trzeciej kadencji postano
wiliśmy, że zainteresujemy się działalno
ścią naszych szkół. Obecnie nasze poczy
nania idą w tym kierunku, aby tymi jed
nostkami zarządzali ludzie prężni, mobil
ni i mający chęć do współpracy z samo
rządem. Szkoły s ą w miarę naszych 
możliwości, systematycznie doinwesto
wywane. Dyrektorzy mają wolną rękę 
w zrealizowaniu się i bardzo mnie tu cie
szy, że te zmiany, które wprowadzili
śmy w Zespole Szkół Technicznych, jak 
i Centrum Kształcenia Praktycznego da
j ą efekty. Zarząd, Komisje i Rada oce
nia to bardzo pozytywnie. Mamy nadzie
ję, że dzięki temu szkoły powiatowe sta
ną się bardziej atrakcyjne i konkurencyj
ne dla młodzieży. 

Podczas spotkania z Panem Edwar
dem Margańskim, konstruktorem lotni
czym, mówił Pan o szansach, jakie sto-

ją przed Centrum Kształcenia Praktycz
nego w związku z włączeniem tej pla
cówki do Doliny Lotniczej. Na jakim 
etapie realizacji obecnie jest ten pro
jekt? 

Pan Margański jest takim ambasa
dorem naszej Ziemi Kolbuszowskiej 
i dziękujemy mu za to, że nie zapomina 
o swoich korzeniach i zawsze chętnie 
podkreśla, że pochodzi z tych terenów. 
Nie jest tajemnicą że pan Margański 
ma swoje pięć groszy w tym, że Kolbu
szowa weszła w program CEKSO. Pro
gram, który pozwoli nam na to, żeby 
Centrum Kształcenia Praktycznego, by
ło tym miejscem, które da młodzieży 
możliwość szkolenia i nabycia praktyki 
na obrabiarkach sterowanych numerycz
nie - sprzęcie na poziomie X X I wieku, 
innowacyjnym, daleko wychodzącym 
poza to, jak kiedyś było. Z przykrością 
stwierdzam, że kiedy objąłem Staro
stwo, nie mieliśmy jeszcze szansy 
w tym programie zaistnieć. Jednak dzię
k i uprzejmości byłych kuratorów oraz 
przy pomocy innych ludzi, jak i pana 
posła Chmielowca, udało się to wszyst
ko tak poukładać, że i Kolbuszowa 
w końcu weszła w ten program - cho
ciaż dopiero w drugim etapie. 

Ten program ma ruszyć jesienią. 
My jesteśmy już gotowi na jego rozpo
częcie, mamy odpowiednie zapisy 
w uchwałach, jest zrobiona już doku
mentacja na przebudowę, mamy wszyst
ko przygotowane. Przyznano nam kwo
tę 7 min. złotych. 30% tych środków 
możemy przeznaczyć na modernizację 
obiektów, reszta jest przeznaczona na 
zakup nowoczesnego sprzętu, na któ
rym będzie się kształcić młodzieżi 
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uczęszczająca do Centrum Kształcenia 
. Praktycznego. 

Jakie w Pana opinii są szanse roz-
\woju ośrodka akademickiego w Wery-
ni? 

Jest to również placówka oświato-
i wa, ale jest to szkoła wyższa, i nie podle-
Iga powiatowi, więc nie chciałbym zabie-
Irać głosu w sprawie jej dalszego rozwo
ju . 

Ze strony powiatu i ze strony niektó
rych gmin było bardzo dużo zrobione 
w kierunku powstania tej placówki. Bar
dzo dążyliśmy do tego, żeby się ten ośro
dek mógł rozwijać i na tę pomoc, którą 
od nas uzyskali uważam, że powinien 
być on bardziej ekspansywny. Wewnętrz
ne kłopoty go osłabiają. 

Obecnie trwają dyskusje na temat 
pełnego przekazania szpitali na wła
sność samorządom. Jak Pan ocenia te 
pomysły? Czy nasz szpital jest konkuren
cyjny wobec innych tego typu jedno
stek? 

Ja się bardzo ogromnie dziwię, że 
chcą powiatowi przekazywać to, co już 
i tak jest w jego gestii. Przecież to powia
ty są właścicielami szpitali i nie trzeba 
nic przekazywać. To jest jakieś hasło rzu
cone być może po to, żeby ukryć inne za
miary. Jest trend na prywatyzację i wszel
kimi środkami decydenci od służby zdro
wia w Polsce chcą dojść do tego, aby 
zdjąć z państwa sprawowanie jakiejkol
wiek odpowiedzialności za służbę zdro
wia - i my to widzimy. Dziwimy się tyl
ko temu, że takie populistyczne hasła cią
gle się pojawiają - a nie idą za tym żad
ne konkrety. Mówi się, że z mocy usta
wy będą tworzone spółki. My czekamy 

na jasne decyzje rządu i ustawodawcy. 
Czy mamy poprzez likwidację prze
kształcać szpital, czy mamy trwać 
w tym stanie jaki jest, czy będzie ustawo
wo szpital przekształcony? Przecież to 
rodzi pewne skutki finansowe - obojęt
nie, którą ścieżka zostanie wybrana. Mó
wi się o oddłużaniu szpitali. My robili
śmy wszystko żeby szpital utrzymać, 
nadmiernie nie zadłużyć go. Pomagały 
samorządy. Od kiedy powiat istnieje 
szły kwoty potężne na utrzymanie szpita
la i nie zadłużaliśmy go, tylko chcieli
śmy własnymi siłami go utrzymywać, 
a dziś się mówi o oddłużaniu i skorzysta
j ą ci, co zadłużają szpitale? Coś tu nie 
gra. 

Ale czy w Pana ocenie nasz szpital 
jest konkurencyjny wobec szpitali w 
Mielcu czy w Rzeszowie, odnośnie po
tencjału lekarskiego, zaplecza? 

Załogę, tzn. personel biały, mamy 
dobry, natomiast jeśli chodzi o specjali-
stykę, to trzeba sobie zdawać sprawę, że 
my nie możemy konkurować na takim sa
mym poziomie z Mielcem czy z Rzeszo
wem. W Rzeszowie są szpitale specjali
styczne wojewódzkie, natomiast Mielec 
był kiedyś przez prominentnych działa
czy, którzy działali na terenie Mielca, do
finansowany. Za pieniądze ściągnięte 
z budżetu państwa, szpital mielecki zo
stał rozbudowany i dobrze wyposażony. 
Ale przecież i my nie możemy się wsty
dzić naszego szpitala, ponieważ też jest 
ładny, czysty, zadbany, mamy bardzo do
bry personel, więc możemy spokojnie 
funkcjonować. Każdy pacjent z naszego 
terenu woli być leczony w miarę możli
wości u siebie, w dobrych warunkach, 
niż gdzieś tam na dostawkach. I myślę, 

że nasz szpital kolbuszowski w pew
nym zakresie może jak najbardziej funk
cjonować i będzie funkcjonował. 

Władze powiatu kolbuszowskiego 
wspierają rozwój kultury, instytucji zaj
mujących się statutowo upowszechnia
niem kultury. Czy ta sfera działalności 
jest dla Pana Starosty istotna, ważna 
przy tej ilości problemów, które ma po
wiat? 

Na ile stać powiat kolbuszowski na 
tyle wspomaga rozwój kultury. Chce
my, żeby nasza historia, tradycje, 
wszystko to, co się działo i dzieje na na
szym obszarze, było zauważane i popu
laryzowane - nie tylko na terenie nasze
go regionu. Ja się bardzo cieszę, jeżeli 
są regionalne inicjatywy, które pozwala
j ą przekazać przyszłym pokoleniom jak 
żyli nasi przodkowie, czy to w dziedzi
nie rzemiosła, czy innej twórczości. 
Zresztą sami inicjujemy i sponsorujemy 
niektóre prace, które ukazują jak się ży
ło na naszych obszarach, jak się rozwi
jało to społeczeństwo, bo my mamy tra
dycje, w które nasze tereny są bardzo 
bogate. 

Czy planuje Pan jakieś uroczysto
ści, obchody związane z 10 rocznicą po
wstania powiatu? 

Otóż tak. Chcemy zrobić taką uro
czystość. Nie jakąś huczną ponieważ 
jest to na razie skromna rocznica. Bę
dzie to sesja nadzwyczajna Rady Powia
tu i do tej sesji się przygotowujemy. 
Chcemy j ą zrobić w dniu nadania aktu 
nominacyjnego powiatu kolbuszowskie
go. 

Dziękujemy za rozmowę! 

Wydarzenia 
RAMPA W SKATE PARKU 

Przy budynku powstającej pływalni, już od kilku miesięcy, jazdę na rowerze, deskorolkach i łyżworolkach ćwiczą 
miłośnicy sportów ekstremalnych. Na asfaltowym placu ostatnio pojawiła się rampa. Urządzenie kosztowało 

ok. 25 tysięcy złotych, a zostało ufundowane przez firmę Skanska. 

Sportowcy mają do dyspozycji prawie 600m2 powierzchni. Plac pokryto dwie
ma warstwami bitumicznymi i ogrodzono krawężnikiem. Sportowcy mają już 
pierwsze profesjonalne urządzenie - rampę. Wkrótce plac zostanie ogrodzony 
i oświetlony. 

Skatepark to specjalny plac, na którym znajdują się urządzenia do uprawiania 
sportów ekstremalnych. Znajduje się w nim wiele przeszkód służących do zjeżdża
nia czy skakania np. na desce. Właśnie o takie miejsce, od jakiegoś czasu, pewna 
młodsza część mieszkańców prosiła władze miejskie. - Cieszę się, że udało nam się 
stworzyć takie miejsce. Gdy uda się zakończyć inwestycję sądzę, że młodzi spor
towcy chętnie będą z niego korzystać. A co ważniejsze zamienią ławeczki w par
kach oraz poręcze na dużo bezpieczniejsze i specjalnie do tego przystosowane urzą-

kdzenia z atestem - mówi Jan Zuba - burmistrz Kolbuszowej. 
S.T. 

file:///woju
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SOBÓTKI W DOMATKOWIE 
W dniu 22 czerwca 2008 o godzinie 17:00 odbyły się Sobótki w Domatkowie pt."Święto lasowiackich tradycji 

świętojańskich", mające na celu zachowanie od zapomnienia ludowych tradycji związanych ze św. Janem. 

Impreza rozpoczęła się występami zespołów tanecznych, 
działających w f i l i i Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo
wej Górnej. Kolejnie zaprezentował się Zespół Tańca Towa
rzyskiego z Domatkowa, następnie wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Baczkowa. Zgromadzeni mogli również uły-
szeć Kapelę Władysława Pogody, która jak zwykle zachwyci
ła wszystkich ludowym śpiewem. O godzinie 19:30 rozpoczę
ły się prezentacje konkursowe w kategoriach: 

-Najładniejszy wianek z kwiatów naturalnych, 
-Najładniejszy wianek z kwiatów bibułowych, 
-Przedstawienie tradycyjnego obrzędu świętojańskiego, 
-Wykonanie zapomnianej pieśni świętojańskiej, 
-Przedstawienie kabaretowe o w/w tematyce 

Do konkursu zgłosiło się 6 zespołów: Cyganianki z Cy
gan, Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego, KGW Przed
bórz, KGW Bukowiec, Zespół Wolanie z Domatkowa, Ze
spół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej. 

W I kategorii zwyciężył Zespół Lasowiaczki, I I katego
ria - Zespół Wolanie, I I I kategoria Zespół Lasowiaczki, I V -
Zespół Cyganianki, V - nie było zgłoszeń w tej kategorii. 

Zespoły oceniało Jury w składzie: Mirosław Górski, M i 
rosław Wilk, Urszula Blicharz. 

W trakcie występów odbył się konkursy m. in. "Wojna 
Czarownic", "Rzut wiankiem na pal", "Wyścig klepaków", 
"Hokej z grabiami", "Rzut miotłą w język teściowej". Każdy 
uczestnik otrzymał los loterii Janowej i o godzinie 21:00 od
było się losowanie nagród. O godzinie 22:00 rozpoczęła się 
dyskoteka z DJ Ogniem. 

Autor zdjęć: Qrdi 
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KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 
Kradzieże, włamania, uszkodzenia 

mienia 
2 czerwca właścicielka sklepu 

w Ostrowach Baranowskich powiadomi
ła policjantów o ujawnieniu włamania 
do budynku, w którym ta placówka się 
znajduje. W czasie policyjnych oględzin 
ustalono, że nieznani sprawcy wyłamali 
drzwi do niezamieszkałego budynku, 
w którym mieści się sklep, a następnie, 
po pokonaniu kolejnych drzwi, skradli 
pieniądze z utargu oraz papierosy. Wła
ścicielka oszacowała straty na kwotę 
około 2 700 złotych. Do włamania do
szło w czasie weekendu. 

Nocą 1/2 czerwca 2008 r., w Hucie 
Komorowskiej, podczas festynu, niezna
ni sprawcy, kopiąc po karoserii, uszko
dzili samochód osobowy marki Opel 
Vectra, należący do mieszkańca nasze
go powiatu. Straty oszacowano wstęp
nie na kwotę około 800 złotych. 

Kolejny samochód został uszkodzo
ny w Kolbuszowej, nocą 6/7 czerwca. 
Tym razem sprawcy zniszczyli błotnik 
samochodu Ford Mondeo, należącego 
do mieszkańca Hermanowęj. Straty osza
cowano na kwotę około 350 złotych. 

Także nocą 1/2 czerwca, podczas fe
stynu w Hucie Komorowskiej, doszło 
do rozbojów, których ofiarami padli 
mieszkańcy gminy Majdan Królewski. 
Sprawcy napadali na wracających z zaba
wy mężczyzn, bijąc doprowadzali ich 

do stanu bezbronności, a następnie okra
dali. Zabierali pieniądze i telefon komór
kowy. Już 2 czerwca kolbuszowscy poli
cjanci zatrzymali 6 mężczyzn w wieku 
od 17 do 21 lat, mieszkańców Huty Ko
morowskiej, podejrzanych o dopuszcze
nie się tych przestępstw. Wobec wszyst
kich sprawców Prokurator Rejonowy 
w Kolbuszowej zastosował środki zapo
biegawcze w postaci dozoru policyjne
go. 

2 czerwca, około południa, w Kolbu
szowej, nieznany sprawca wykorzystał 
nieuwagę robiącej zakupy kobiety 
i skradł z jej torebki telefon komórkowy 
marki Nokia o wartości 300 złotych. 

11 czerwca około 10.00, w Komoro
wie, doszło do kradzieży pieniędzy. 
Dom samotnie mieszkającej starszej pa
ni odwiedzili Cyganie. Dwie kobiety 
i mężczyzna oferowali do sprzedaży 
koc. Gdy jedna z Cyganek prezentowała 
78-letniej kobiecie towar, druga, wyko
rzystując nieuwagę pokrzywdzonej, we
szła do pokoju, wyłamała zamek w sza
fie ubraniowej i zabrała oszczędności 
starszej pani. Łupem złodziei padło 600 
złotych oraz 300 dolarów. Sprawcy odje
chali zanim okradziona kobieta zoriento
wała się, że straciła oszczędności. 

Uszkodzenia mienia 
12 czerwca, do Komendy Powiato

wej Policji w Kolbuszowej, zgłosił się 

mieszkaniec Rzeszowa, członek Koła 
Łowieckiego „Jedność". Mężczyzna po
wiadomił o uszkodzeniu ambony my
śliwskiej, znajdującej się na terenie Po
rąb Kępieńskich. Już tego samego dnia 
policjanci zatrzymali czterech spraw
ców wandalizmu. Okazali się nimi gim
nazjaliści, chłopcy w wieku od 14-16 
lat. Teraz za swoje naganne i nieodpo
wiedzialne postępowanie odpowiedzą 
przed sądem. 

Wypadek drogowy 
3 czerwca br., około 16.45, w Rani

żowie, kierujący samochodem marki 
Audi A-4 28-letni mężczyzna, wykonu
jąc manewr skrętu w lewo, nie ustąpił 
pierwszeństwa prawidłowo jadącemu 
skuterowi marki Simson, doprowadza
jąc do zderzenia pojazdów. W wypadku 
został ranny 17-letni motorowerzysta, 
który ze złamanym przedramieniem 
i licznymi ranami ciętymi rąk i nóg, zo
stał przewieziony do szpitala w Rzeszo
wie. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. 

Pożar budynku gospodarczego 
4 czerwca, około 18.30, w Przedbo

rzu, zapalił się murowany budynek go
spodarczy. Ogień strawił dach oraz znaj
dujące się wewnątrz płody rolne i drob
ny sprzęt rolniczy. Właścicielka posesji 
oszacowała wstępnie straty na kwotę 
około 10 tysięcy złotych. Przyczyny po
żaru ustala policyjne śledztwo. 

„ P I L N U J D R I N K A " 
Pod taką nazwą Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, już 

w listopadzie 2007 r., rozpoczęło kampanię informacyjną, skierowaną do 
młodzieży bawiącej się na imprezach muzycznych w klubach i dyskote

kach. Plakaty pod hasłem „Pilnuj drinka" informują o zagrożeniach, któ
re niesie za sobą przyjmowanie i picie napojów od nieznajomych, prze

strzegają głównie przed GHB, tzw. „pigułką gwałtu i rozboju". 

Teraz do działań profilaktycz
nych przystąpiło województwo pod
karpackie. Na przełomie maja i czerw
ca, także na terenie powiatu kolbu
szowskiego, w klubach i dyskotekach 
oraz w szkołach średnich i sklepach, 
pojawiły się plakaty kampanii „Pilnuj 
drinka". Policjanci prowadzili także 
spotkania z młodzieżą uświadamiają
ce jak groźne może być przyjmowa
nie otwartych napojów od nieznajo
mych lub pozostawienie bez dozoru 
niedopitego napoju, np. w czasie dys
koteki. Przeprowadzono także 48 kon
troli w lokalach, najczęściej odwiedza¬

, nych przez młodych ludzi. 

Pragniemy przypomnieć, że „pi

gułki gwałtu" nie mają zapachu, sma
ku ani barwy. Powodują zaniki pa
mięci bez utraty przytomności, więc 
osoba będąca pod ich wpływem spra
wia wrażenie mocno zamroczonej al
koholem. Wtedy też może stać się 
ofiarą przestępstwa - gwałtu, rozbo
ju , czy kradzieży. Gdy środek prze
staje działać, pokrzywdzony nie pa
mięta, co się z nim działo. 

Zbliżające się wakacje to czas, 
gdy młodzież częściej spędza czas 
wolny w klubach i dyskotekach, dla
tego przypominamy, że najlepszą 
ochroną jest odpowiedzialna zabawa 
i ograniczone zaufanie w stosunku 
do nieznajomych. 
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Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW 
Tradycją się już stało, że siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej odwiedzają mili, mali goście. 

W czerwcu kolbuszowskich policjan
tów odwiedziły przedszkolaki z Weryni 
i Kolbuszowej oraz uczniowie ze Szko
ły Podstawowej w Jagodniku. Dzieci cie
kawe były jak wygląda praca policjan
tów, jakie jest nasze umundurowanie 
i wyposażenie do służby. Szczególnie za
interesowane były sposobem ujawniania 
śladów przez techników kryminalistyki 
i pracą dyżurnego. Mogły zobaczyć z bli
ska policyjną izbę zatrzymań oraz niebie
ski pokój, gdzie przesłuchiwane są dzie
ci. Duże zainteresowanie wzbudziły ka
mizelki kuloodporne i „kajdanki" (pro
wadnice) dla dzieci. Każdy gość miał 
okazję sprawdzić, jak bada się trzeź
wość kierowców, a na pamiątkę odwie
dzin otrzymał kartę z odciskiem wła
snych linii papilarnych. Radiowozy interesowały wszystkich 

NAGRODY W STRAŻACKIM KONKURSIE 
Aleksandra Marek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, Natalia Czachor ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kolbuszowej oraz Kamil Gaweł z Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, zostali nagrodzeni w wojewódzkim 
etapie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs w tym roku przebiega pod 

hasłem „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie". Prace laureatów przebrnęły wcześniej przez etap gminny i 
powiatowy. Teraz pojadą na ostatni już - finałowy etap do Warszawy. 

Konkurs odbywał się w czterech ka
tegoriach. Najpierw przeprowadzono eli
minacje na szczeblu gminnym, potem po
wiatowym. Rysunki, które zwyciężyły 
etap powiatowy wzięły udział w elimina
cjach wojewódzkich. Ogółem do rze
szowskiego wydziału bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego w Urzędzie 
Wojewódzkim, nadesłano 215 prac ze 
szkół podstawowych, 82 z gimnazjal
nych i 47 ze szkół specjalnych. 

Wśród grupy laureatów znaleźli się 
przedstawiciele z naszej gminy. Aleksan
dra Marek zajęła I I I miejsce w kategorii 
wiekowej dzieci 9 - 1 2 lat. Natalia Cza
chor uplasowała się na I V miejscu w tej 
samej kategorii, zaś Kamil Gaweł zdo
był I I I miejsce w kategorii prac dzieci 
i młodzieży ze szkół specjalnych. 

Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkie
go i rozdanie nagród odbyło się w maju 
w Urzędzie Wojewódzkim. Z autorami 
prac spotkali się: wicewojewoda podkar
packi - Małgorzata Chomycz, podkar
packi kurator oświaty - Jacek Wojtas 
oraz Stanisław Rysz - zastępca dyrekto
ra wydz. bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego w Urzędzie Wojewódz
kim w Rzeszowie. Po wyczytaniu laure
atów i rozdaniu nagród uczestnicy kon
kursu obejrzeli wydział bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego w Rzeszo
wie oraz krótki film o ratownictwie. 

Prace plastyczne trójki dzieci z naszej gminy wezmą udział w ostatnim 
konkursu, będą rywalizować z najlepszymi pracami nadesłanymi z całej Polski. 

etapie 

Konkurs, któremu patronuje Komen
da Główna Państwowej Straży Pożar
nej, w tym roku przebiega pod hasłem: 
„112 w trudnej sprawie - nie używaj 
przy zabawie". Swoje prace plastyczne, 
wykonane dowolną techniką mogli nad
syłać uczniowie w wieku od 6 do 16 lat, 
w tym również podopieczni i wychowan
kowie szkół specjalnych i świetlic tera
peutycznych. 

Wszystkie rysunki miały za zadanie 
przedstawić sposoby reakcji w czasie po
żarów czy przy różnego rodzaju wypad
kach. Jak mówią organizatorzy, zada
niem konkursu jest kształtowanie właści

wego zachowania dzieci i młodzieży 
w obliczu zagrożenia, uświadamianie -
jak postępować w momencie jego zaist
nienia. 

Eliminacje centralne odbędą się 
w połowie czerwca. Pojadą tam rów
nież nagrodzone w etapie wojewódz
kim rysunki uczniów z Kolbuszowej. 
Po etapie centralnym wybrane prace f i 
nałowe będą eksponowane na uroczy
stościach finałowych oraz w budynku 
Komendy Głównej PSP, jak również za
mieszczone na stronie internetowej 
www.straz.gov.pl 

SYLWIA TĘCZAI 

http://www.straz.gov.pl
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XIII KONKURS „WIEDZY O FRANCJI I BRETANII" 
W dniach 28.05 i 29.05.2008 r., w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, odbył się już po raz trzy-

• nasty konkurs Wiedzy o Francji i Bretanii. Przystąpiło do niego 45 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
i szkół średnich z terenu całego powiatu. Konkurs składał się z wypowiedzi w języku polskim i francuskim. W części pol-
• skiej uczestnik miał wykazać się wiadomościami z różnych dziedzin dotyczących Francji. W części francuskiej brana by

ła pod uwagę umiejętność dłuższej wypowiedzi, zasób słownictwa, poprawność wymowy. 

Z roku na rok zauważa się u uczest-
Iników konkursu, szczególnie ze szkół 
(podstawowych i gimnazjów, wzrastają-
f cy poziom opanowanej wiedzy. Przygo
towanie uczniów do tego konkursu w ra
mach normalnych lekcji jest niemożli
we. Są szkoły, w których dyrektorzy 
przydzielili 1 godzinę tygodniowo na na
ukę języka francuskiego. Nie zniechęca 
to na razie nauczycieli, którzy poświęca
j ą swój prywatny czas na odpowiednie 
przygotowanie swoich uczniów, mając 
również na uwadze dobre imię szkoły, 
w której pracują. Wszak uczestnictwo 
w konkursach, olimpiadach, tak po
wszechne w naszych szkołach, oraz uzy
skiwane w nich nagrody, decydują o lo
kacie szkoły w tabeli rankingowej. 

Skład komisji konkursowej stanowi
ły następujące osoby: 
1. Magdalena Baran - nauczycielka j . 
francuskiego w LO w Kolbuszowej 
2. Irena Blat - nauczycielka j . Francuskie
go, dyrektor Zespołu Szkół w Dzikowcu 
3. Damian Maciąg - nauczyciel j . francu
skiego w Zespole Szkół w Cmolasie 
4. Brygida Pastuła-Szeląg - nauczyciel
ka j . francuskiego w Zespole Szkół 
w Woli Raniżowskiej 
5. Monika Rauch - nauczycielka j . fran
cuskiego w Zespole Szkół Technicz
nych w Kolbuszowej 
6. Małgorzata Serafin - nauczycielka j . 
francuskiego w Szkole Podstawowej 
w Bukowcu i Zespole Szkół Technicz
nych w Kolbuszowej 
7. Agata Sito - nauczycielka j . francuskie
go w Zespole Szkół Nr 1 w Kolbuszo
wej 
8. Elżbieta Stadnicka - nauczycielka j . 
francuskiego w Zespole Szkół w Kupnie 
9. Teresa Zuba - nauczycielka j . francu
skiego w Zespole Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej 
10. Joanna Zioło - nauczycielka j . francu
skiego w Zespole Szkół Nr 2 w Kolbu
szowej, Przewodnicząca Komisji Współ
pracy z Zagranicą przy Burmistrzu Kol
buszowej 

Komisja przyznała następujące na
grody: 

Grand Prix: 
Futyma Karolina - Zespół Szkół Nr 1 
w Kolbuszowej /Gimnazjum/ 
Burda Anna - Zespół Szkół Nr 2 w Kol

buszowej /Gimnazjum/ 
IPuzio Anna - Zespół Szkół Nr 2 w Kol

buszowej /Gimnazjum/ 
Fabińska Justyna - Zespół Szkół w Kup
nie /Gimnazjum/ 
Wojda Edyta - Zespół Szkół w Kupnie 
/Szkoła Podstawowa/ 
Wojdyło Agnieszka - Zespół Szkół 
w Dzikowcu /Gimnazjum/ 
Zuba Agata - Zespół Szkół w Dzikowcu 
/Gimnazjum/ 
Hodór Kinga - Zespół Szkół w Cmola
sie /Gimnazjum/ 
Ozga Ilona - Zespół Szkół w Raniżowie 
/Gimnazjum/ 
Garbacka Ewelina - Zespół Szkół Tech
nicznych w Kolbuszowej 

Pierwsze miejsce: 
Biestek Elżbieta - Szkoła Podstawowa 
w Kupnie 
Grądzka Sylwia, Stępień Magdalena -
Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej 
Mędrak Monika, Ozimek Anna - gimna
zjum w Kupnie 
Pleban Mateusz - Liceum Ogólnokształ
cące w Kolbuszowej 

Drugie miejsce: 
Dul Andżelika - Szkoła Podstawowa 
w Woli Raniżowskiej 
Raczek Ewa - Gimnazjum w Woli Rani
żowskiej 
Ryszkiewicz Maja, Madura Patrycja -
Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej 
Depa Barbara - Zespół Szkół Technicz
nych w Kolbuszowej 

Trzecie miejsce: 
Wojtanowska Karolina - Szkoła Podsta
wowa w Kupnie 

Wyróżnienie: 
Pastuła Magdalena - szkoła Podstawo
wa w Kupnie 
Ozga Ewelina, Walc Andżelika, Serafin 
Jakub - Szkoła Podstawowa w Woli Ra
niżowskiej 
Zuber Patrycja - Szkoła Podstawowa 
w Bukowcu 
Plis Aneta - Gimnazjum w Kupnie 
Chodorowska Karolina, Augustyn M i 
chał, Rzeszutek Sebastian - Gimnazjum 
Nr 2 w Kolbuszowej 
Gola Izabela - Zespół szkół Technicz
nych w Kolbuszowej 
Augustyn Aneta - Liceum Ogólnokształ
cące w Kolbuszowej. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, czasopisma 
w j.francuskim i , w zależności od uzy
skanych stopni, nagrody książkowe 
i słowniki. Drobne upominki ufundowa
ła kwiaciarnia „Esy Floresy", za które 
organizatorzy bardzo dziękują. 

Po uroczystości wręczenia nagród 
zwiedzono wystawę zorganizowaną na 
tę okoliczność oraz wyświetlono mate
riały obrazujące współpracę Kolbuszo
wej z partnerskimi miastami Ploermel 
we Francji, Cobh w Irlandii i Apensen 
w Niemczech. 

JOANNA ZIOŁO 
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DZIEŃ DZIECKA 
Święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Kolbuszowej. W 
sobotę, 7 czerwca, specjalnie dla najmłodszej części naszych mieszkańców, zarządy osiedli nr 1 i 2 oraz Fundacja Na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, zorganizowały dla nich specjalną imprezę na Stadionie Kolbuszowej. Dzieci miały 

moc atrakcji - plac zabaw, wesołe miasteczko, gry i zabawy. 

Najwcześniej Dzień Dziecka obcho
dzili mieszkańcy Osiedla n r 3 . W sobotę 
- 31 maja towarzyszyły im gorące pro
mienie słońca. Atmosfera była wyjątko
wa. Panowały: śmiech, radość i emocje. 
Było wiele konkurencji sportowych, 
przygotowanych przez nauczycieli wy
chowania fizycznego oraz atrakcyjne na

grody. Wszyscy aktywnie uczestniczyli 
w różnych zawodach sportowych. Do 
dyspozycji dzieci było bezpłatnie weso
łe miasteczko. Dawało ono dużo radości 
naszym milusińskim. Dzieciaki pokaza
ły swoje talenty w konkursie plastycz
nym, rysując miejską maskotkę - Nilu-
sia. Maluszki pięknie śpiewały w konkur

sie muzycznym. Wielkim powodzeniem 
wśród najmłodszych cieszył się konkurs , 
łowienia rybek. Na buziach wszystkich] 
dzieci „wymalowana" była radość. 

BARBARA DZIUBA 

SYLWIA TĘCZA 

KRAINA ZABAW 
W dniu 7 czerwca 2008 roku, podczas obchodów Dnia Dziecka, 

miało miejsce uroczyste otwarcie nowopowstałego placu zabaw -
„KRAINY ZABAW", zbudowanego z myślą o wszystkich 
dzieciakach zamieszkujących Kolbuszowę oraz pobliskie 

miejscowości. 
Zamiarem pomysłodawców było stworzenie miejsca przyjaznego 

dla wszystkich, gdzie najmłodsi będą beztrosko i radośnie spędzać 
czas, cieszyć się ze wspólnej zabawy z rówieśnikami, gdyż „...Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat...". 

Nową „KRAINĘ ZABAW" zaaranżowano na terenie stadionu 
w Kolbuszowej, w miejscu istniejącego już placu zabaw. Usunięto stare, 
bezużyteczne i przede wszystkim niespełniające wymogów bezpieczeń
stwa urządzenia, a w ich miejsce zamontowano nowoczesny, atestowany 
sprzęt, na którym bezpiecznie mogą bawić się maluszki i starszaki. Naj
bardziej atrakcyjna dla starszych dzieci jest pajęczyna oraz centrum za
baw - wyposażone w liny do wspinania i przeciągania się. Maluszki naj
bardziej cieszą się z bujaków, zjeżdżalni i huśtawek. Podłoże całego pla
cu stanowi piasek, który niweluje upadki i sprawia, że zabawa jest bez
pieczna. Nie zapomniano również o rodzicach, gdyż dla nich zamontowa
ne zostały ławeczki, z których spokojnie mogą obserwować bawiące się 
pociechy. 

Pomysłodawcą stworzenia „KRAINY ZABAW" była Regionalna 
Fundacja Rozwoju „Serce", która wraz z Urzędem Miasta i Gminy 
w Kolbuszowej podjęła się sfinansowania i realizacji przedsięwzię
cia. Do akcji przyłączyli się również lokalni przedsiębiorcy: Niepu
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESS MED.", Pralnia Ekologicz
no Chemiczna „Manhattan", Elmar Plus Sp. z o. o., Firma Handlo
wa Walor, którzy ofiarowali środki finansowe na budowę „Krainy 
Zabaw". Rys projektu wykonał Pan Bogusław Makocki, nad praca
mi ogrodniczymi czuwała firma ogrodnicza Dendron, zaś montażem 
urządzeń i wykończeniem zajęli się pracownicy Fundacji Na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz Firmy Budowlanej 
„Efekt". 

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce" w tym miejscu pragnie ser
decznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej 
wyjątkowej krainy. Zdjęcia Kolbuszowa.org.pl 

Pani Renacie Draus 
Dyrektor Przedszkola nr 3 w Kolbuszowej 

wyrazy szczerego współczucia z 
powodu śmierci 

Ojca 
Składają 

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy Urzędu Miejskiego 

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Ojca 
Dla Pani Renaty Draus 

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Kolbuszowej 

Składają 
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

http://Kolbuszowa.org.pl
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Z KUPNA DO WARSZAWY 
Na zaproszenie Posła Zbigniewa Chmielowca, w dniu 27 maja 2008 r., została zorganizowana wycieczka do Warszawy. 
Pojechało na nią 50 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła I I w Kupnie, wybranych przez swoich wychowawców za 

najlepsze wyniki w nauce i aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły. 
Celem wycieczki było zwiedzenie 

Zamku Królewskiego, Łazienek Królew
skich oraz Parlamentu Rzeczypospoli-

L tej Polskiej. Przez całą podróż towarzy-
I szyła nam wielka ciekawość tych szcze-
f gólnych miejsc dla naszej Ojczyzny. 

Punktem kulminacyjnym wyprawy 
było zwiedzenie Sejmu. Bardzo ucieszy
liśmy się, gdy do naszej grupy dołączył 
Poseł Zbigniew Chmielowiec, który da
lej oprowadzał nas po całym gmachu 
Parlamentu i przekazywał najważniej
sze o nim wiadomości. Zwiedziliśmy sa
lę plenarną obrad, kuluary, kaplicę sej

mową i hotel poselski. 
W Sejmie spotkała nas miła niespo

dzianka - spotkanie z samorządowcami: 
Marszałkiem Województwa Podkarpac
kiego - Z.Cholewińskim, Starostą Kolbu-
szowskim - J. Kardysiem i Burmistrzem 
Kolbuszowej - J. Zubą. Uczniowie mie
l i możliwość zadania kilku pytań na
szym samorządowcom. W trakcie rozmo
wy, zapytani co potrzeba zmienić w Kup
nie - samorządowcy rezolutnie odpowie
dzieli, że potrzebna jest nowa droga 
przez wieś i chodniki wzdłuż drogi, któ
re zapewniłyby bezpieczeństwo pie

szym. Marszałek Z. Cholewiński wstęp
nie obiecał wykonanie tych prac. 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
i pełni wrażeń wróciliśmy do Kupna. 
Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni pa
nu Zbigniewowi Chmielowcowi za za
proszenie do tak szczególnego miejsca, 
gdzie zapewne nigdy byśmy sami nie 
dotarli. Dzięki temu mogliśmy wzboga
cić swoją wiedzę na temat historii na
szej Ojczyzny i działalności Sejmu. 

TERESA POLEK 

UCZNIOWIE W SEJMIE 
To już tradycja, że po zakończonej kadencji radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w nagrodę za pracę, jadą na wycieczkę 

do Sejmu. Tak było i tym razem. Na początku czerwca do Warszawy pojechało prawie 40 osób - uczniów 
kolbuszowskich Gimnazjów i Szkół Podstawowych, działających w radzie oraz przewodniczący samorządów. Do 

Kolbuszowej wszyscy wrócili pełni wrażeń oraz z garścią ciekawych informacji na temat pracy posłów. Niektórym 
dopiero wizyta na Sali obrad uświadomiła, jak ciężka jest praca posła czy senatora. Kilkoro postanowiło poważniej 

zastanowić się nad zrobieniem kariery politycznej. Kto wie... 

W dniu wycieczki nie było obrad sno. Kolejnym politykiem, z którym mło- dziła jedna z uczennic. Niektórych za-
Sejmu. Ławy poselskie świeciły pustka
mi. Dzięki temu wycieczki miały wstęp 
niemal do wszystkich najważniejszych 
miejsc. Wszędzie można było robić zdję
cia. 

Po sejmowych korytarzach, kulu
arach, Sali Kolumnowej i wreszcie w Sa
l i Posiedzeń oraz Sali obrad senatorów, 
młodzież oprowadził poseł Zbigniew 
Chmielowiec. Parlamentarzysta okazał 
się wspaniałym „przewodnikiem", bo 
opowiadał przy okazji o swojej pracy. 

Wędrując po Sejmowych koryta
rzach, młodzież spotkała wicemarszałka 
Sejmu - Krzysztofa Putrę. Marszałek za
trzymał się i zamienił z grupą kilka 
słów. Przyznał, że o Kolbuszowej sły
szał nie raz, a kilka dni wcześniej przeby
wał na Podkarpaciu odwiedzając Kro-

Wczasie obrad Sejmu te fotele zajęte przez publiczność i gości. 
1W pobliżu jest loża prezydenta i dziennikarska. 

dzi radni zrobili sobie pamiątkowe zdję
cia, była wiceminister edukacji Krysty
na Szumilas. Młodzież zobaczyła się 
również z posłanką Krystyną Skowroń
ską z Mielca. 

W rozmowach z parlamentarzysta
mi w trakcie pobytu w Sejmie, ucznio
wie poruszyli tematy związane z projek
tami rządowymi, dotyczącymi dzieci 
i młodzieży, w tym budowę boisk szkol
nych. Politycy z Podkarpacia obiecali, 
że wspólnymi siłami będą wal
czyć m.in. o pieniądze na budowę wielo
funkcyjnego boiska przy Zespole Szkół 
nr 1 w Kolbuszowej, na które złożono 
wniosek. 

- W sejmie jest przede wszystkim bar
dzo ładnie, czysto i elegancko, a ludzie 
pracujący tam bardzo mili. Zaskoczyli 

nasz również po
litycy, którzy 
z nami rozma
wiali - mówi Ka
rolina z Gimna
zjum nr 2. Nie 
na wszystkich 
praca parlamen
tarzysty zrobiła 
wrażenie: - Sie
dzenie na posie
dzeniach jest 
przecież nudne. 
Trzeba mieć do 
tego cierpli
wość — stwier-

chwycił niesamowity porządek, jaki pa
nuje na Sali Posiedzeń: - każdy ma swo
je miejsce, nawet prezydent, kiedy 
uczestniczy w obradach. 

Na Sali Posiedzeń, sejmowy prze
wodnik opowiedział uczniom o pracy 
posłów i senatorów w naszym kraju. 
Uczniowie dowiedzieli się również, jak 
przed wiekami wyglądały obrady 
i gdzie się odbywały. Młodzież skorzy
stała z możliwości zadawania dodatko
wych pytań, dotyczących pracy Sejmu 
i Senatu. Młodzi Kolbuszowianie pyta
l i m.in. o to, gdzie zasiadają najważniej
si politycy i o metodę obsadzania ław 
poselskich. Byli ciekawi, jak często po
słowie obradują i w jakich godzinach 
oraz kiedy mogą zabrać głos w czasie 
obrad. Interesowali się też poselską die
tą i wykształceniem parlamentarzystów, 
a także aktywnością kobiet w polskim 
Sejmie: - My mamy luz w naszej radzie 
w porównaniu do ogromu pracy, jaki 
mają posłowie - zauważyła jedna z gim-
nazjalistek. 

Podczas pobytu w Warszawie, mło
dzież odwiedziła również Pałac Kultury 
i Nauki. Kilka chwil kolbuszowianie 
spędzili również spacerując po war
szawskiej starówce, a wracając do Kol
buszowej zatrzymała się na chwilę, by 
obejrzeć oddany niedawno nowy termi
nal na lotnisku Okęcie. 

SYLWIA TĘCZA 
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KOLBUSZOWSCY HUMANIŚCI ŚLADAMI HISTORII... 
Jesteśmy humanistami pełnokrwistymi. Czy z powołania, to się jeszcze okaże, na pewno jednak z wyboru, bo 

wybraliśmy klasę humanistyczną w L O w Kolbuszowej. Tak czy siak, na nasze wojaże zawsze wybieramy miejsca iście 
historyczne. Tym razem kolej przyszła na Kraków. 

Nasza wycieczka została potraktowa
na jako dopełnienie lekcji języka polskie
go, dlatego byliśmy poinformowani, co 
nas czeka. Potulni jak baranki wyruszyli
śmy pewnego, majowego poranka na 
spotkanie przygody. Nieco już znudzeni 
podróżą dotarliśmy w końcu do pierw
szego punktu naszego dokształcania -
Niepołomic. Nazwa może nie brzmi 
zbyt królewsko, ale jak się szybko prze
konaliśmy, były to tylko pozory. Już 
w bramie królewskiej rezydencji minął 
nas bardzo sympatyczny pan ochro
niarz, sugerując wagę miejsca, do które
go wchodzimy. Miejsca, w którym nastą
pił - z pewnością dla wielu z nas - „szok 
kulturowy". Zewsząd otaczały nas bo
wiem dzieła polskiego malarstwa, a prze
cież nazwisko Matejki zobowiązuje. 
Nas, jako solidnych czytelników „Wese
la", najbardziej poruszył obraz pt. „Wer-
nyhora" - pędzla tegoż właśnie mistrza. 
Wzrok bazyliszka i pełne emocji gesty 
sławetnego lirnika, nawet tych bardziej 
rozluźnionych wpędziły w konsternację. 
Po godzinie zachwytów ruszyliśmy da
lej, a dalej był już tylko Kraków. Miej

sce magiczne i zachwycające swym pięk
nem, majestatem, a zarazem prostotą. 
Po krótkiej modlitwie pośród wspania
łych polichromii Stanisława Wyspiań
skiego w kościele Franciszkanów, „do
tknięci palcem stworzyciela" i porażeni 
kolorystyką witraża „Bóg Ojciec - Stań 
się", każdy z nas ruszył w swoją stronę, 
aby się nacieszyć Krakowem do woli. 
Czy to jedząc kebaby, czy spacerując po 
malowniczych uliczkach, czy po prostu 
karmiąc gołębie na Rynku. Trzeba jed
nak powiedzieć, że jeśli już ktoś zdecy
dował się okazać im swoje serce musiał 
się liczyć z atakiem porównywalnym do 
tego z Hitchcock'owskich „Ptaków". 
Jak to jednak ktoś mądry powiedział 
„wszystko dobre, co się szybko koń
czy", tak więc trzeba było pożegnać się 
z urokliwym centrum Krakowa i wyru
szyć na jego obrzeża, do Bronowie. Do 
miejsca znanego chyba większości Pola
ków, a przynajmniej tym w wieku liceal
nym, bo to właśnie tam odbyło się słyn
ne wesele opisane przez Wyspiańskie
go. Dochodząc do Rydlówki, czyli miej
sca, w którym bawili się weselnicy, wie

dzieliśmy, że to jest to, na co wszyscy 
czekaliśmy. Kwintesencja naszego cało
dniowego obcowania z historią skupiła 
się właśnie w tej małej, ale jakże urokli-j 
wej chatce. Tu każdy po prostu chłonął 
obrazy przeszłości. Dziewczyny próbo
wały poczuć się jak Jadwiga Mikołaj-
czykówna, a chłopcy wcielić się w rolę 
Lucjana Rydla. Jednak wszystkich naj
bardziej interesowało, gdzie też Gospo
dyni z „Wesela" schowała pamiętną 
złotą podkowę... Wsłuchiwaliśmy się 
w słowa naszej przewodniczki, która 
barwną wartką opowieścią o wydarze
niach z przełomu minionych wieków, 
potrafiła przykuć uwagę wszystkich. 

Rozpamiętując przeżyte chwile 
i wymieniając się swoimi uwagami, 
w miłej atmosferze, wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Nawet korek na kra
jowej „czwórce" nie popsuł nam humo
rów. Co tu dużo mówić: warto było, bo 
parafrazując słowa słynnej piosenki: „ 
w naszych snach wciąż Kraków..." 

MARTAPŁAZA 

59 NIECH ŻYJE BAL..." 
W sobotę, 10 maja 2008 r., w Zespole Szkół im. Jana Pawła I I w Kupnie, wzorem balów maturalnych, odbył się bal 

Po egzaminach z przedmiotów hu
manistycznych i matematyczno-przyrod
niczych, które uczniom klas trzecich da
j ą bilet do ich przyszłości, przyszedł 
czas na ostatnią wspólną uroczystość, 
tak bardzo przez nich oczekiwaną. Jest 
to już na stałe wpisany w kalendarz im
prez szkolnych ostatni dla trzecioklasi
stów moment wspólnej, beztroskiej zaba
wy. Dzięki współpracy dyrekcji, rodzi
ców, wychowawców i uczniów, uroczy
stość nabrała niepowtarzalnej aury i do
starczyła wielu emocji każdej ze stron. 
Otwarcia imprezy dokonali: Dyrektor 
Elżbieta Chmielowiec oraz Przewodni
czący Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
i równocześnie Przewodniczący Rady 
Rodziców w naszej szkole - Krzysztof 
Wilk, którzy życzyli gimnazjalistom, 
aby ich dalsza droga życiowa była tak 
kolorowa i pełna radości oraz pogody du
cha, jak ich humory i stroje na tym spo
tkaniu. Po wystąpieniach zaproszonych 
gości, wzorem staropolskich obyczajów 
przyszedł czas, aby „Poloneza zacząć". 
Uczniowie odtańczyli go z pełnym dosto-

gimnazjalny. 
jeństwem, a niejednej mamie i niejedne
mu tacie zakręciła się łezka w oku, gdy 
patrzyli na swoją pociechę, która mały
mi krokami wkracza w dorosłość. Po 
części oficjalnej nastąpiła wspólna zaba
wa, do której przyłączyli się wszyscy 
obecni. Zabawa była doskonała, czego 
dowodem były ustawione rzędy butów 
pod ścianą i ich właściciele doskonale 
bawiący się na „parkiecie". Dlatego też 
ogromne podziękowania należą się rodzi

com, dyrekcji szkoły, wychowawcom 
i nauczycielom, którzy stanęli na wyso
kości zadania i dzięki wspólnemu wysił
kowi i ich staraniom młodzież mogła 
spędzić ten wieczór w tak miłej i przyja
znej atmosferze. 

Bo przecież „w życiu piękne są tyl
ko chwile..." 

URSZULA PUZIO-SZEWC 



Z I E F I I A 
K D i u u u w n u 

DZIEŃ D Z I E C K A W W I D E L C E 
Zespół Szkół w Widelce zorganizował 1 czerwca 2008r. rodzinne święto z okazji Dnia Dziecka. Dzieciom szkolnym 

towarzyszyli rodzice, młodsze lub starsze rodzeństwo, a nawet dziadkowie. Miejscem imprezy był teren obok Klubu 
Rolnika i Domu Strażaka. 

Pogoda dopisała i uczestnicy impre
zy mogli cieszyć się z wielu specjalnie 

, przygotowanych atrakcji. 
A były to: jazda konna pod okiem in-

Istruktora, pokaz i prezentacja nietypo-
f wych samochodów i motocykli oraz tre
sura psa policyjnego. 

Uczniowie wzięli również udział 
w różnych konkurencjach sportowych, 
między innymi Strong Man. Najsilniejsi 
z nich mogli zmierzyć się z zetorem, qu-
adem, taczką lub piłką do cięcia drew
na. Inni próbowali swoich możliwości 
w konkursach wiedzowych „ l z 12", któ
ry obejmował trzy grupy wiekowe: I gru
pa to uczniowie z klas I - I I I , I I to klasy 
IV-VI , a I I I to uczniowie gimnazjum. 
Zwycięzcy różnych konkurencji otrzyma
l i liczne nagrody. 

Tym, którzy mają romantyczną du
szę przygrywał i śpiewał zespół ludowy 
„Widelanie". Wielkie brawa należą się 
uczennicom klasy VIb, które doskonale 
tańczyły polkę, oberka i walczyka. Ich 
śladem podążyli pierwszoklasiści. 

O stronę kulinarną zadbali rodzice. 
Na zakończenie odbył się lot balo

nem, w którym uczestniczyły Joanna 
Gdowik oraz Barbara Sudoł, szefowa 
kuchni szkolnej. Choć świat z góry wy
dał jej się przepiękny, do powrotu mobili
zowała j ą myśl, że gdzieś tam w dole 

uczniowie czekają na jej smaczne obiad
ki . 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
składają podziękowania wszystkim 
sponsorom, dzięki którym impreza i na
grody były bardzo atrakcyjne. 

GRAŻYNA CUDO 

OMNIBUSY Z GIMNAZJUM NR 2 
V I I I Powiatowy Konkurs o tytuł Omnibusa Gimnazjum w Zespole Szkól im. Jana Pawła I I w Kupnie 

W dniu 29 kwietnia 2008 r., w Ze
spole Szkół w Kupnie, został zorganizo
wany konkurs interdyscyplinarny dla 
gimnazjów powiatu kolbuszowskiego -
o tytuł „Omnibusa Gimnazjum". 

W konkursie wzięli udział ucznio
wie z Gimnazjów: Dzikowiec, Kolbuszo
wa - Nr 1 i Nr 2, Kupno, Majdan Królew
ski, Raniżów, Trzęsówka, Widełka, Wil
cza Wola. 

Zmagania przeprowadzono w nastę

pujących dziedzinach: biologia, przed
mioty ścisłe, historia, j . polski, geogra
fia, fizyka, informatyka, wiedza ogólna, 
znajomość j . obcych, konkurencje mu
zyczne. 

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum 
Nr 2 w Kolbuszowej, w składzie: 
Katarzyna Grabiec, Sławomir Sudak, Mi

chał Wbjtanowski 

Gimna-I I miejsce zajęła drużyna z 
zjum w Kupnie, w składzie: 
Katarzyna Kardyś, Natalia Szalony, Ma
teusz Szostak 

I I I miejsce zajęła drużyna z Gimna
zjum w Trzęsówce, w składzie: 
Beata Wrona, Diana Zielińska, Łukasz 
Magda 

Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe i me
dale oraz pamiątkowe pu
chary i dyplomy ufundo
wane przez Burmistrza 
Kolbuszowej. 

W imieniu całej spo
łeczności szkolnej 
w Kupnie dziękujemy 
uczniom i ich opiekunom 
za zaszczycenie nas swo
ją obecnością 

Serdecznie zaprasza
my na IX edycję konkur
su za rok. 

KAZIMIERZ JANUSZ 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

„MÓJ, TWÓJ, NASZ L A S . . . " 
Już po raz szósty dzieci ze szkół podstawowych, z klas IV-VI , mogły 

przedstawić „Mój, Twój, Nasz Las . . . ' 
W konkursie plastycznym, zorgani

zowanym przez Nadleśnictwo Kolbuszo
wa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszo
wej, młodzi artyści, jedną z czterech wy
branych technik: rysunku, collage, pra
cy malarskiej i grafiki, przygotowali 
426 prac. Spośród nich, do 30 kwietnia 
2008 r., na poziomie etapu szkolnego, 
wyłoniono 324 wyróżniające się prace 
i zakwalifikowano je do dalszej oceny. 
Na początku maja, Główna Komisja 
Konkursowa w składzie: 
1. Katarzyna Cesarz - plastyk, Staro
stwo Powiatowe w Kolbuszowej, 
2. Krzysztof Maliborski - plastyk, Kolbu
szowa, 
3. Jan Wozowicz - plastyk, Muzeum Kul
tury Ludowej w Kolbuszowej, 
4. Grzegorz Ziemiański - Starostwo Po
wiatowe w Kolbuszowej, 
5. Natalia Wrona - Nadleśnictwo Kolbu
szowa, 
miała niebagatelne zadanie wybrania naj
ciekawszych dzieł sztuki. Po długo trwa
jących obradach, komisja wyłoniła laure
atów. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 
43 szkoły podstawowe z terenu działal
ności Nadleśnictwa Kolbuszowa i Staro
stwa Powiatowego w Kolbuszowej. Ze 
względu na wysoki poziom wspólnej za
bawy, Główna Komisja Konkursowa po
stanowiła przyznać dodatkowo nagrody 
Grand-Prix. Konkurs „Mój, Twój, Nasz 
Las..." został objęty honorowym patro
natem Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca. 

w stworzonych przez siebie dziełach. 

Zwycięzca konkursu odbiera nagrody 

Celem konkursu była popularyza
cja wiedzy przyrodniczej, kształtowanie 
postaw i świadomości przyrodniczej, 
osiągnięcie wrażliwości przyrodniczej 
oraz pogłębianie plastycznych umiejęt
ności wśród młodzieży szkolnej. 
Uczestnicy konkursu pokazali organiza
torom, czym dla nich jest las z wysoki
mi drzewami, krzewami, roślinami runa 
i zamieszkującymi zwierzętami. 

Przygotowano wystawę pokonkur
sową w budynku Starostwa w Kolbu
szowej, która będzie czynna do końca 
sierpnia. W galerii 220 znalazły się pra
ce laureatów konkursu. 

Laureatów konkursu zaproszono na 

Nagrodzeni: 
I. Grand-Pris 

- najbardziej wyróżniające się prace 
1. Daria Grądzka - SP Wilcza Wola 

II. w kategorii Rysunek 
klas IV 
1. Andrzej Olejarz - SP Jeżowe Centrum 
klasV 
1. Paulina Cham - SP Wola Rusinowska 
klas VI 
1. Karolina Wojtanowska - SP Kupno 

HI. w kategorii Grafika 
klas IV 
1. Piotr Sasor - SP Przyłęk 
klasV 
1. Iwona Maciąg - SP Dzikowiec 
klas VI 
1. Sebastian Michalczyk - SP nr 1 Kolbu
szowa 

TV w kategorii Collage 
klasa IV 
1. Aleksandra Czachor - SP nr 1 Kolbuszo
wa 
klasV 
1. Aleksandra Szwed - SP Spie 
klas VI 
1. Łukasz Magda - SP Trzęsówka 

V. w kategorii Prac Malarskich 
klas IV 
1. Ewelina Olszowy - SP Mazury 
klasa V 
1. Daria Grądzka - SP Wilcza Wola 
klasa VI 
1. Paulina Dudzik - SP Stary Nart 

VI. Dodatkowo nagrodzono prace z od
działów specjalnych 

1. Kamil Kuna - SP Kolbuszowa Dolna 

piknik na szkółce leśnej w Swierczo-
wie, podczas którego przedstawiono 
wyniki wspólnej zabawy oraz rozdano 
wiele cennych nagród. 

BARTŁOMIEJ PERET 

ZAMIAST CIEPŁYCH KAPCI 
W przeszłości pracowały jako księgowe, pielęgniarki, nauczycielki i farmaceutki. Teraz spotykają się raz w tygodniu, 

żeby upiec ciasto, przygotować danie lub pośpiewać, a nawet wymienić dowcipami czy zwyczajnie poplotkować. 
Towarzysząca temu wspaniała atmosfera sprawia, że panie nie myślą o nadmiarze wolnego czasu, o swoim zdrowiu czy 

samotności. Mowa o Klubie Seniorek, działającym przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Do Klubu Seniorek zapisanych jest 
ponad 20 pań. Spotykają się w każdy po
niedziałek. To nie pierwsza tego typu ini
cjatywa w Kolbuszowej. Dla starszych 
osób w mieście organizowany jest m.in. 
aerobik, a w świetlicy Polskiego Komite
tu Pomocy Społecznej działa Klub Star
szych Nastolatków. Jednak zdaniem pań 
powstanie Klubu Seniorek to bardzo po
trzebna inicjatywa: - Jeśli ktoś zdecydu
je się do niego zapisać nabiera odwagi 
i optymizmu. Nie myśli tyle o swoich 
kłopotach. Na spotkaniach żyje się ży

ciem innych, czasami pomagamy sobie 
nawzajem - mówi pani Barbara. 

Jak podkreślają członkinie, spotka
nia to okazja do wyjścia z domu - To pre
tekst do oderwania się od codziennych 
spraw. Żeby wyjść na spotkanie do klu
bu, kobiety muszą przecież ładnie się 
ubrać, wymalować. Poza tym, jak tylko 
opuszczą choćby jedno spotkanie to prze
stają wiedzieć, co się w „świecie" dzieje 
- dodaje pani Janina Olszowy - szefo
wa Klubu. 

Spotkania mają różną tematykę. 

Raz jest to degustacja potraw - dań 
z kuchni regionalnej i światowej, przy
gotowanych wcześniej w domu. Innym 
razem to wieczorek poetycki. Czasami 
na spotkania zapraszani są goście. Przy
jacielem klubu jest m.in. redaktor rze
szowskiej telewizji Jerzy Dynia: - Za
wsze przy tego typu okazjach śpiewa
my, dzielimy się ostatnimi przeżyciami 
czy zwyczajnie plotkujemy - nigdy nie 
brakuje przy tym pysznej herbatki -
oznajmia pani Barbara. 

Członkiniami są osoby, które posia-J 



dają duże rodziny, ale także osoby samot
ne. Dla nich to kontakt z ludźmi. Panie 

[wymieniają się przepisami: - Nięjedno-
Ikrotnie, są to przepisy naszych babć. Kie-
Fdyś gotowało się smaczniej i inaczej pie
kło. Właśnie na naszych spotkaniach, od
najduje czasami smak dawnych potraw -

, podkreśla pani Romana. 
Marzeniem szefowej klubu, jest orga-

mizowanie wyjazdów do teatru: - Było-
Iby wspaniale, żebyśmy np. mieli tańsze 
bilety do teatru albo mieli szanse na zor
ganizowanie spektaklu w Kolbuszowej 
- podkreśla pani Janina Olszowy. 

Na czas letni Klub Seniorek zawie
sza chwilowo działalność. Ale spotkania 
zostaną wznowione już po wakacjach: -
Zwykle przed wakacjami organizujemy 
wycieczkę. W tym roku w maju byliśmy 
w Horyńcu Zdroju. Odwiedziliśmy rów
nież Bełżec. Ogromne wrażenie wywar
ło na nas Muzeum - Miejsce Pamięci 
w Bełżcu, utworzone ku pamięci osób za
mordowanych w obozie zagłady w Bełż
cu. Należy dodać, że to miejsce zagłady 
głównie Żydów pochodzących z Kolbu-
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szowej - opowiada pani Janina. 
Funkcjonowanie klubu w dużej mie

rze nie byłoby możliwe, gdyby nie zaan
gażowanie szczególnie kilku osób. Chę
ci, pomysłów i poświęcenia nigdy nie 
brakuje Krystynie Pedenkowskiej i An
nie Winiarskiej. 

Za współpracę i wszelką pomoc, pa
nie z Klubu Seniorek chciałyby również 
podziękować włodarzom gminy, jak 
również dyrekcji i pracownikom Miej
skiego Domu Kultury. 

SYLWIA TĘCZA 

ŚPIEWAJĄCA PRAPRABABCIA 
W maju, do grona stulatków w gminie Kolbuszowa, dołączyła pani Maria Polek z Kolbuszowej Górnej. Setne urodziny 

to wielkie wydarzenie nie tylko dla solenizantki i jej najbliższej rodziny. Jak zawsze, przy tego typu okazjach, 
dostojnych jubilatów odwiedza Burmistrz Jan Zuba i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Pastuła. 

Pani Maria to niezwykle pogodna 
stulatka: - Kto by to pomyślał, że ja 
mam tyle lat - żartowała przyjmując 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego. 
W swoim długim życiu, jak podkreślają 
Jej najbliżsi, ciężko pracowała. Urodzi
ła troje dzieci, doczekała się 14 wnu
ków, 33 prawnuków i 5 praprawnuków. 
W Kolbuszowej Górnej mieszka w swo
im domu, systematycznie opiekuje się 
nią najstarszy wnuk. Jak na swój dostoj

ny wiek czuje się dobrze. Niedawno po
jawiły się kłopoty z chodzeniem oraz 
drobne luki w pamięci. W codziennej die
cie pani Marii dużo miejsca zajmuje cu
kier. Maria Czachor - córka jubilatki 
podkreśla, że herbata musi być słodka 
jak miód. 

Stulatka, jak podkreślali w trakcie 
urodzinowego spotkania członkowie ro
dziny, jeszcze do niedawna siadała 
przed domem i śpiewała piosenki z mło-
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tPani Maria w młodości pracowała we Francji, gdzie urodziła syna. 

Pani Maria jest niezwykle pogodną 
i gościnną stulatką. 

dości. Solenizantka nie kazała długo 
czekać, by przekonać gości o swoich 
możliwościach i po prostu zaczęła śpie
wać. 

Należy dodać, że pani Maria jest 
niezwykle gościnna. Żegnając urzędni
ków dziękowała za wizytę i życzyła du
żo zdrowia, a na koniec dorzuciła -
Przyjdźcie jeszcze do mnie! 

W powiecie kolbuszowskim, wśród 
długowiecznych mieszkańców absolut
ną rekordzistką jest mieszkanka Trze
śni, która w tym roku skończy 105 lat! 

SYLWIA TĘCZA 
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Samorząd 

WYRÓŻNIENIE DLA JANA ZUBY 
Rozstrzygnięto V I I I edycję plebiscytu o Podkarpacką Nagrodę Samorządową, 
organizowanego przez Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie, Podkarpackie 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz WFOŚiGW w Rzeszowie. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba został wyróżniony jako najlepszy burmistrz 

województwa podkarpackiego i tym samym nominowany do otrzymania 
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. 

Tegoroczne Nagrody Samorządowe 
otrzymali: wójt Stanisław Rokosz, gospo
darz Gminy Dębica, burmistrz Zbi
gniew Sanocki, gospodarz Jedlicza, pre
zydent Krosna Piotr Przytocki oraz staro
sta stalowowolski - Wiesław Siembida. 

Konkurs, wzorem lat ubiegłych, od
był się pod patronatem Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Woje
wództwa Podkarpackiego Zygmunta 
Cholewińskiego oraz Wojewody Podkar
packiego Mirosława Karapyty. 

SYLWIA TĘCZA 

Jan Zuba podkreśla, że otrzymanie 
takiej nagrody świadczy o pracy wielu 
osób: - To jest wynik pracy całego zespo
łu zajmującego się realizacją zadań inwe
stycyjnych - uznanie również dla Rady 
Miejskiej i jednostek organizacyjnych 
gminy. Jest to również promocja, która 
świadczy o tym, że gmina się rozwija, 
sięga po środki unijne i coraz więcej fun
duszy przeznacza na inwestycje. Oczywi
ście każda nagroda mobilizuje do jesz
cze lepszej pracy. Plany na najbliższy 
okres mamy ambitne, ale ich realizacja 
w 100%, ze względu na ograniczone f i 
nanse, będzie trudna - dodaje Zuba. 

INWESTYCJE DROGOWE W KOLBUSZOWEJ 
Zakończyła się jedna z ważniej- Przedłużenie 

szych inwestycji drogowych w mie- ulicy Towarowej 

Jak mówi gospodarz gminy Jan Zuba, 
znalezienie się w gronie 5 burmistrzów 
nominowanych do Podkarpackiej Nagro
dy Samorządowej daje przede wszystkim 
ogromną satysfakcję. Oznacza, że praca 
naszej gminy została dostrzeżona i wyso
ko oceniona. 

Ulica Towarowa 

ście. Wybudowano nowy odcinek dro
gi - przedłużenie ulicy Towarowej 
w kierunku torów kolejowych. Nowa 
ulica jest krótka, ale jej znaczenie 
wzrośnie, kiedy połączona zostanie 
z ulicą ks. Ruczki. Będzie wówczas peł
nić funkcję małej obwodnicy we
wnątrz miasta. Dla kierowców ozna
cza to znaczne ułatwienie w przebiciu 
się od strony Rzeszowa na drogę w kie
runku Tarnobrzega i Sokołowa Młp. 
omijając rondo Lubomirskich. 

Zakończono również budowę ulicy 
Łąkowej. Asfaltowy dywanik leży już 
na całym odcinku do oczyszczalni ście
ków. Niebawem rozpoczną się kolejne 
drogowe prace. 

Ulica Łąkowa 

w kierunku do to
rów kolejowych, to 
pierwszy etap budo
wy obwodnicy we
wnętrznej - w cią
gu drogi krajowej -
informuje burmistrz 
Kolbuszowej, Jan 
Zuba - do przebu
dowy pozostaje 
nam ulica Ruczki. 
Ale dokumentacja 
na tą inwestycję 
jest już na ukończe
niu. Cała inwestycja zostanie sfinansowa
na ze środków z budżetu gminy. Pójdzie 
na nią ponad 300 tysięcy złotych. 

Po remoncie 
jest już ulica Łąko
wa w Kolbuszo
wej Dolnej. Asfalt 
położony jest nie
mal na całej ulicy 
- kończy się na 
skrzyżowaniu 
z drogą prowadzą
ca do oczyszczal
ni ścieków. Dla 
mieszkańców in
westycja rozpoczę
ta w ubiegłym ro
ku ma ogromne 
znaczenie. 

Zakończył się również remont dro
gi gminnej Domatków - Zagranicze. 
Położono tam ponad 300 metrów dywa
nika asfaltowego z poboczami i rowa
mi. Do 15 czerwca zostanie wykonany 
ponad 500 metrowy odcinek drogi No
wa Wieś - Borki. 

W lecie, ze względu na prace bu
dowlane i związaną z tym uciążliwość, 
w cierpliwość powinni uzbroić się 
mieszkańcy osiedli Prefabet i Polna. 
Zmodernizowane zostaną żwirowe uli
ce: Armii Krajowej i Lelewela oraz uli
ce Miodowa i Siewna. W drodze prze
targu wyłoniony został wykonawca 
tych prac. Planowany jest także remont 
kilometra drogi gminnej łączącej Buko
wiec z Porębami Kupieńskimi. 

SYLWIA TĘCZA J 
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Na placu budowy przy krytej pływalni, a także wewnątrz budynku, lada dzień zrobi się ruch. Na budowie pojawią się 
robotnicy, na miejsce wjadą maszyny i urządzenia. To znak, że rozpocznie się drugi etap budowy pływalni. 

W poniedziałek 2 czerwca z same
go rana, podpisana została umowa z wy
konawcą robót - firmą Skanska. Przed
siębiorstwo wygrało przetarg na wykona
nie drugiego etapu prac. 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
podkreśla, że prace będą polegały głów

nie na wykonaniu stolarki okiennej 
i drzwiowej: - Poza tym, wykonana bę
dzie elewacja wraz z ociepleniem. Zosta
ną wykonane przyłącza do budynku i we
wnątrz budynku, a w części hali baseno
wej wykonane zostaną ścianki działowe 
— podkreśla Burmistrz. 

OSZCZĘDNY URZĄD 

Na realizacje drugiego etapu z bu
dżetu gminy pójdzie w tym roku ponad 
2 miliony 800 tysięcy. Prace potrwają 
do końca roku. 

SYLWIA TĘCZA 

Gmina Kolbuszowa, znalazła się na V I miejscu w ogólnopolskim rankingu na najtańszy Urząd Miejski. 
Jesteśmy tańsi m.in. od urzędów 

w takich gminach, jak: Strzyżów (pod
karpackie), Biłgoraj (lubelskie) czy Dą
browa Tarnowska (małopolskie). Mimo, 
że w porównaniu z ubiegłymi latami wy
datki na administrację w Kolbuszowej 
nieco wzrosły - nadal znajdujemy się 
w czołówce najtańszych gmin liczących 

od 20 - 30 tysięcy mieszkańców. 
Ranking zorganizował Ogólnopol

ski Tygodnik Samorządowy „Wspólno
ta". Wydatki bieżące na administrację 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gmi
nie Kolbuszowa, w 2007 r. wyniosły 
140,67 zł. Dla porównania zwycięzca te
gorocznego rankingu - gmina Hajnów

ka w woj. podlaskim, wydaje 122, 88 zł 
na jednego mieszkańca. Najwięcej na 
urzędników wydała w 2007 roku, gmi
na Polkowice w woj. dolnośląskim - po
nad 740, 34 zł! 

SYLWIA TĘCZA 

Z głębokim żalem i smutkiem r przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

Jana PRENETY 
wieloletniego sołtysa Bukowca 

Pozostanie w nas pamięć o Jego pracowitości i zaangażowaniu 
na rzecz Bukowca i gminy Kolbuszowa, chęci współpracy i 

życzliwości dla wszystkich. 
Łącząc się w głębokim żalu 

żonie, dzieciom i bliskim 
składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

2 wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 
Jana PRENETY 

Sołtysa Bukowca 

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały i skromny kolega, 

życzliwy, zasłużony i oddany pracy na rzecz gminy Kolbuszowa. 

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego 
współczucia 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Aleksander Wilk 
Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

Rodzinie zmarłego 
Sp. Mieczysława Karskiego 

Wieloletniego nauczyciela kolbuszowskich 
szkół 

głębokie wyrazy współczucia składają 
Składają 

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy Urzędu Miejskiego 

*^ Wyrazy szczerego współczucia i 
żalu rodzinie zmarłemu 

Śp. Mieczysława Karskiego 
Składają 

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej 
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Z OBRAD RADY M I E J S K I E J 
W dniu 30 maja br. odbyła się X X V sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Posiedzenie otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił porządek posiedzenia, składający się z 21 punktów 

roboczych. 

Funkcjonowanie jednostek 
pracujących na rzecz rolnictwa 

Istotnym punktem X X V posiedze
nia Rady Miejskiej była informacja doty
cząca działalności m.in. Agencji Nieru
chomości Rolnych, Agencji Restruktury
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Sprawozdania z działalności 
zakładów budżetowych 

Dyrektorzy zakładów budżetowych 
przedstawili sprawozdania z działalno
ści za 2007rok. 

Dyrektor Zakładu Ciepłownictwa 
i Administracji Zasobem Mieszkanio
wym Wiesław Haraf poinformował, że 
gmina Kolbuszowa jest właścicielem 
120 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytko
wych, 6 garaży, a także prowadzi eksplo
atację 7 kotłowni. Zakład administruje 
również wspólnotami mieszkaniowymi 
na terenie miasta (406 lokali mieszkal
nych, zamieszkanych przez 1057 osób). 
W ubiegłym roku gmina Kolbuszowa do
konała sprzedaży jednego mieszkania 
na rzecz najemcy. W 2007 roku 
ZCiAZM osiągnął przychody w wysoko
ści 1 184 390,82 zł, wydatki były więk
sze o kwotę 6 097,59 zł (wyniosły 1 
190 488,41 zł). Problemem Zakładu, jak 
wyjaśnił dyrektor, jest zadłużenie, które 
w poprzednim roku osiągnęło kwotę 94 

363.17 zł. Powodem takiej sytuacji jest 
w głównej mierze zadłużenie lokatorów, 
którzy na dzień dzisiejszy nie są w sta
nie uregulować zaległości za czynsze. 

Dyrektor Zakładu Wodno-Kanaliza
cyjnego Mieczysław Skowron poinfor
mował, że w roku 2007 Zakład uzyskał 
ogółem przychód w wysokości 3 084 
629.18 zł, który w porównaniu z rokiem 
2006 wzrósł o kwotę 342 369,18 zł. Za 
ubiegły rok Zakład Wodno-Kanalizacyj
nych wypracował dodani wynik finanso
wy w kwocie 8 471,89 zł. Sprzedaż wo
dy wyniosła 698 816 m 2 zaś ścieków 
354 202 m 2 , ogółem sprzedaż wody 
wzrosła o 2,95%, natomiast odbiór ście
ków o 3,2%. 

Dyrektor Zakładu Usług Komunal
nych Andrzej Andryś poinformował, że 
Zakład w roku 2007 uzyskał dochody 
z tytułu usług własnych w wysokości 1 
348 602,85 zł, natomiast z otrzymaną do

tacją przedmiotową amortyzacją i dota
cją celową wyniosły one 1 722 723,22 
zł. Od roku 2006 gmina Kolbuszowa po
siada umowę z Zakładem Usług Komu
nalnych w Ostrowie na przyjęcie niese-
gregowanych odpadów komunalnych. 
W roku ubiegłym na składowisko w Ko-
zodrzy wywieziono 3 075,16 ton śmie
ci, za które zapłacono 285 279,49 zł brut
to. 

Likwidator Przedsiębiorstwa Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbi
gniew Pietras wyjaśnił, że z powodu bar
ku decyzji komunizacyjnej Wojewody 
Podkarpackiego, w zakresie regulacji 
praw własnościowych majątku PGKiM 
znajdującego się na terenie gminy Cmo-
las, przedsiębiorstwo pozostaje nadal 
w likwidacji. Zakłada się, iż rok 2008 
przyniesie rozstrzygnięcie w tej kwestii. 
Poinformował, że produkcja i sprzedaż 
wody wzrosła (1,4%), natomiast cena za 
m 3 wynosiła 1,50 zł. 

W trakcie bieżącej sesji Burmistrz 
oraz dyrektor ZUK przedstawili informa
cje odnośnie gospodarki odpadami. 

Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie 
dla Burmistrza Kolbuszowej 

Sekretarz Kolbuszowej Barbara 
Bochniarz poinformowała, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z maja 2008 w sprawie zasad wynagra
dzania i wymagań kwalifikacyjnych pra
cowników samorządowych m.in. w urzę
dach gmin, dotychczasowe wynagrodze
nie Burmistrza Kolbuszowej jest niższe 
od wymaganego. Do chwili obecnej Bur
mistrz Kolbuszowej otrzymywał wyna
grodzenie w kwocie 7 960 zł (brutto). 
Zgodnie z obowiązującym rozporządze
niem wynagrodzenie Burmistrza Kolbu
szowej od stycznia 2008 roku wynosić 
może maksymalnie 12 540 zł (brutto). 
Nadmieniła, iż dotychczasowe wynagro
dzenie burmistrzów podobnych wielko-
ściowo gmin bez podwyżki wynoszą 
(brutto): Burmistrz Ropczyc - 9 998 zł, 
Burmistrz Strzyżowa - 10 995 zł, Bur
mistrz Sanoka - 12 000 zł, Burmistrz 
Brzozowa - 11 000 zł, Burmistrz Głogo
wa Młp. - 9 820 zł. Podczas bieżącej se
sji Rada Miejska w Kolbuszowej podję
ła uchwałę w sprawie ustalenia wynagro
dzenia Burmistrza Kolbuszowej w kwo
cie 9 790 zł (brutto). 

Rada Miejska w Kolbuszowej 
uchwaliła 

Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawie: zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Kolbuszowa na 2008 r., zmia-B 
ny treści uchwały Nr XXI/159/08 Rady 1 
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 
stycznia 2008 roku w sprawie uchwale
nia budżetu gminy Kolbuszowa na 
2008 rok, uchylenia uchwały własnej 
Nr XXIV/198/08 z dnia 25 kwietnia 
2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobo
wiązania na rok 2009 na inwestycje dro
gową realizowaną w ramach Regional
nego Programu Operacyjnego Woje
wództwa Podkarpackiego na lata 2007¬
2013 - poprawa powiązań komunikacyj
nych i systemu komunikacji publicznej 
w województwie poprzez modernizacje 
dróg powiatowych, zaliczenia niektó
rych ulic i dróg na terenie gminy Kolbu
szowa do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia ich przebiegu, zmiany strate
gii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszo
wa na lata 2007-2013, wyrażenia zgody 
na sprzedaż w trybie przetargowym za
budowanej nieruchomości gruntowej, 
własności Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
położonej w Kolbuszowej, wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Powiatu Kolbuszowskiego niezabudo
wanej nieruchomości gruntowej, poło
żonej w Kolbuszowej, stanowiącej wła
sność Miasta i Gminy Kolbuszowa - ja
ko pomoc rzeczowa, wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny na rzecz Woje
wództwa Podkarpackiego niezabudowa
nych nieruchomości gruntowych, poło
żonych w Kolbuszowej, stanowiących 
własność MiG Kolbuszowa - jako po
moc rzeczowa, wyrażenia zgody na 
sprzedaż bez przetargu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność MiG Kolbuszowa, położonej 
w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Po
koju, wyrażenia zgody na sprzedaż bez 
przetargu nieruchomości gruntowej, sta
nowiącej własność MiG Kolbuszowa, 
położonej w Kolbuszowej przy ul. Ks. 
L. Ruczki i Kolbuszowej Dolnej oraz 
odrzucenia skargi na Burmistrza Kolbu
szowej. 

JUSTYNA MUCHA 

I 
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Burmistrz Kolbuszowej 
z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gininnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 
13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873), z dniem 2 

czerwca 2008r. ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania własne gminy w zakresie: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć 
sportowych, treningów i turniejów piłki nożnej. 

Na zadania przeznacza się kwotę 25 OOOzł 

I 

l Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 3 
I lipca 2008r. od daty ogłoszenia konkursu oferty zgodnej ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
z 2005r., Nr 264, poz. 2207). 

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji za
dania zawierający opis planowanego działania, 
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, 
3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych za
pewniających realizację zadania, 
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo 
pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, 
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego 
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym 
konkursie ofert. 

Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie: 
1) zamieszczenie w ofercie szczegółowego zakresu rzeczowego 
proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowa
nego działania, oraz pozostałych informacji które winna zawierać 
oferta, 
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właści
wej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnio
nego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, 
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego 
z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotych
czasowej krótszej działalności - za okres tej działalności. 

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: 
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania 
przez podmioty uprawnione, 
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość 
działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot upraw
niony ma realizować zadanie, 
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 
realizacji zadania, 

Burmistrz Kolbuszowej 

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

WYWIESZONY ZOSTAŁ 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo
ściami (Dz. U. 2004 r. Nr. 261 poz. 2603 z późn. zm.), wykaz nieru
chomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nu
merami ewidencyjnymi działek 1020/5, 1546/52 oraz działki 
1414/37, położonej w Kolbuszowej Dolnej, przeznaczonych do sprze
daży w trybie bez przetargu. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 

w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych wła
snych albo pozyskanych 
z innych źródeł na realizację zadania, 
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmio
towi uprawnionemu 
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i termino
wość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na reali
zację zadania. 

Oferty opiniowane są przez zespół opiniujący w celu przedłożenia 
propozycji, co do wyboru oferty. Decyzję o udzieleniu dotacji podej
muje Burmistrz Kolbuszowej po zapoznaniu się z opinią zespołu 
opiniującego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowa
na warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu. 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpo
częcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego Mini
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umo
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wyko
nania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207). 

Oferty należy składać na adres: 
Urząd Miejski w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 21 
36-100 Kolbuszowa 
lub osobiście: 
Urząd Miejski w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 21 
pokój Nr 13 
36 -100 Kolbuszowa 
(017) 227 13 33 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 4 lipca 2008r. 
Termin realizacji zadania w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grud
nia 2008r. 

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie, co do wymagane
go zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze 
względów formalnych. 

Burmistrz Kolbuszowej 

INFORMUJE, 

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmian.), wykaz 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 
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SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOWI 
W kolbuszowskim Szpitalu im. Jana Pawła I I oddano do dyspozycji pacjentów pierwszy w swoim rodzaju na 

Podkarpaciu nowoczesny Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii. Wszystko to za sprawą pozyskanych środków finansowych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszy ze starostwa, jak również nie małego 

udziału S P Z O Z . 
Dział Rehabilita

cji stanowi ważny 
ośrodek specjalistycz- . 
nej diagnozy i terapii. | 
Jego dostępność i moż
liwość korzystania 
z pomocy specjalistów 
decydują o ogranicze
niu negatywnych skut
ków chorób narządu 
ruchu. W ośrodku pa
cjenci znajdują facho
wą diagnozę i pierw
sze procedury terapeu
tyczne z zakresu kine
zyterapii, fizykotera
pii, masażu, hydro
terapii, stanowiąc za- Rehabilitacja indywidualna prowadzona pod czułym okiem 
porę upośledzenia spra- specjalistów fizjoterapii. Fot. A. Jarosz 
wności ruchowej. 

Kierownik Działu Rehabilitacji 
Wiesław Dziopak: „Nasza rehabilita
cja jest nowoczesną jednostką, wyposażo
ną w profesjonalny sprzęt wysokiej jako
ści. Zatrudniamy milą, kompetentną i wy
kształconą kadrę fizjoterapeutów. Nasz 
profesjonalizm, czystość, zrozumienie 
i otwartość na sugestie pacjentów spra
wiają, że żmudne zabiegi stają się przy
jemnością prowadzącą do pełnego zdro
wia". 

W marcu 2007 r. Zarząd Powiatu 
zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o wy
stąpienie z wnioskiem do PFRO-
Nu o udzielenie pomocy finansowej w ra
mach programu wyrównywania różnic 
miedzy regionami (wyposażenie obiek
tów służących rehabilitacji w sprzęt reha
bilitacyjny), - co wiązało się z zakupem 
sprzętu do hydroterapii, uzupełnienie wy
sokiej klasy sprzętu do fizykoterapii i k i 
nezyterapii. 

W dniu 24.09.2007 r. została podpi
sana umowa finalizująca w/w projekt. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszo
wej sfinansowało całość realizacji prze
budowy pomieszczeń apteki jak i porad
ni chirurgicznej na potrzeby hydrotera
pii i sali gimnastycznej. 

Odbiór techniczny obiektu nastąpił 
30.05.2008 r. 

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii 
składa się z przestrzennej sali do kinezy
terapii oraz kilkunastu pomieszczeń, 
w których wykonywane są zabiegi fizy
koterapeutyczne. 

Dział Rehabilitacji jest komórką 
spełniającą wymogi Unii Europejskiej, 
wyposażoną w nowoczesny sprzęt spe
cjalistyczny obsługiwany przez wykwali
fikowany personel. 

Ośrodek dysponuje bogatą bazą za
biegową. 

coraz większej liczby procedur w nowej 
komórce hydroterapii. 

W Dziale Rehabilitacji zatrudnio
nych jest: 4 magistrów, 2 osoby z licen
cjatem z fizjoterapii, a także 9 techni
ków fizjoterapii. Usługi świadczone są 
dla pacjentów w godz. 8.00 - 18.00. 

Nowoczesny sprzęt: masaż podwodny. Fot. A. Jarosz 

Obserwując ostatnie lata działalno
ści tego ośrodka, da się 
zauważyć, że ośrodek 
ten rozwija się bardzo 
intensywnie. Łatwo 
można wyciągnąć wnio
ski na temat tego wy
działu po ilości kontrak
tów, który na przestrze
ni ostatnich 3 lat 
wzrósł kilkakrotnie. 
Spodziewamy się jego 
dalszego wzrostu choć
by przez zdobywanie 

Kierownik Działu Rehabilitacji Wiesław 
Dziopak. Fot. A. Jarosz 
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DOBRE PROGNOZY W INFRASTRUKTURZE TELEINFORMATYCZNEJ 
Opinie i spostrzeżenia Radnego Powiatu w Kolbuszowej - Jana Wiącka. 

Czy mógłby Pan bliżej przedstawić 
i przybliżyć swoją osobę czytelnikom 

' Ziemi Kolbuszowskiej? 
Z wykształcenia jestem mgr inż. 

. elektryk o specjalności elektroenergety-
Ika, studia kończyłem na Politechnice Ślą-
Iskiej w Gliwicach. Mieszkam w Przedbo-
Irzu, jestem żonaty, mam troje dzieci 
' (dwie córki i jednego syna). W samorzą

dzie jestem nieprzerwanie od początku 
jego reaktywacji, czyli od 1990 r. 
W pierwszej kadencji byłem przewodni
czącym Komisji Mandatowo-Regulami-
nowo-Samorządowej, w drugiej prze
wodniczącym Komisji Finansowej, 
w trzeciej i czwartej Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Kolbuszowej, 
a w obecnej, piątej kadencji, jestem prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Kolbuszowej. Jeżeli chodzi 
o zainteresowania, to cały czas intereso
wała mnie elektronika, (pracowałem 
cztery lata jako elektronik w Hucie „Ła
będy" w Gliwicach), następnie czynnie 
uczestniczyłem we wszystkich działa
niach idących w kierunku poprawy infra
struktury teletechnicznej na naszym tere
nie. Cały czas interesowały mnie rów
nież sprawy związane z oświatą. 

Jest Pan Przewodniczącym stałej 
Komisji Rewizyjnej Powiatu, co należy 
do zadań komisji? 

Komisja Rewizyjna jest stałą komi
sją powoływaną w celu kontrolowania 
działalności Zarządu oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych. Zakres dzia
łań komisji obejmuje: opiniowanie wyko
nania budżetu powiatu i występowanie 
z wnioskiem do Rady Powiatu w spra
wie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu, opiniowanie wniosków w spra
wie odwołania Zarządu lub poszczegól
nych jego członków z innych przyczyn 
niż nieudzielanie absolutorium, sprawo
wanie kontroli nad wykonaniem uchwał 
Rady Powiatu w zakresie zleconym 
przez Radę Powiatu, a także wykonywa
nie innych czynności kontrolnych zleco
nych przez Radę Powiatu. 

Wiemy że została stworzona strate
gia informatyzacji Województwa Pod
karpackiego na łata 2007-2013, która 
przewiduje cywilizacyjny skok Podkar
pacia w kierunku rozwoju społeczeń
stwa. Proszę o odniesienie się w kilku 
słowach do tej strategii mając na uwa
dze Powiat Kolbuszowski (co nasz po
wiat może zyskać). 

Zostało opracowane „Studium Roz-

Jan Wiącek. Fot. A. Jarosz 

woju Sieci Szerokopasmowej dla Woje
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 -
20013", które jest koncepcją techniczno-
finansową sieci szerokopasmowej pokry
wającej obszar całego 
województwa podkar
packiego. Przewiduje 
ono dostęp do nowobu
dowanej sieci światło
wodowej od poziomu 
gminy, natomiast pozo
stałe jednostki samorzą
du terytorialnego (poza 
siedzibami gmin i po
wiatów) oraz jednostki 
im podległe, jak rów
nież jednostki admini
stracji państwowej, podmioty gospodar
cze, lokalni operatorzy, będą korzystać 
z dostępu do tej sieci łączami radiowy
mi. 

Powiaty jak i gminy włączone do 
wspólnie wybudowanej sieci światłowo
dowej, będą mogły korzystać z wielu 
usług bezpłatnie wewnątrz tej sieci. Do 
najbardziej aktualnie kosztowych usług 
należą rozmowy telefoniczne, przesyła
nie różnych wiadomości, wszelkie po
wiadomienia, korzystanie z różnych 
opracowań naukowych, itp. Wewnątrz 
tej sieci usługi te będą bezpłatne. Bę
dzie możliwość pełnego monitoringu do
wolnie wybranych obiektów w zasięgu 
tej sieci. System zapewni (bezpłatnie) 
jednolity sposób korzystania z teoretycz
nie nieograniczonej liczby usług tak dla 
instytucji jak i dla każdego mieszkańca 
tego terenu. Już działa bezpłatna platfor
ma cyfrowa BIP, przygotowywany jest 
„Cyfrowy Urząd", gdzie każdy obywa
tel po cyfrowej identyfikacji, będzie 
mógł załatwić większość swoich spraw, 
nie wychodząc z domu. 

Głośno mówi się o łączach szeroko
pasmowych, technologii WiMax. Czy 
mógłby Pan przybliżyć bliżej mieszkań
com powiatu powyższą terminologię 
i co mogą zyskać jeżeli faktycznie tego 
typu rozwiązania (technologie) zostaną 
wdrożone na terenie powiatu. 

Sieci szerokopasmowe oparte na 
technologii WiMax są sieciami bezprze
wodowymi, działającymi w paśmie licen
cjonowanym 3,4 - 3,8 GHz. Zapewnia
j ą one szerokopasmowy dostęp do Inter
netu oraz transmisję głosu. W sieciach 
tych nie występują zakłócenia sygnału 
użytkowego, posiadają stosunkowo du
ży zasięg bez konieczności bezpośrednie
go „widzenia się" stacji nadawczej i od

biorczej. Zakłada się, że sieci te będą 
w pierwszym etapie (przy braku sieci 
światłowodowej) stanowiły podstawo
wą sieć telekomunikacyjną obejmującą 

jednostki samorządo
we, instytucje, jak rów
nież mieszkańców. Po 
wybudowaniu sieci 
światłowodowej, przej
mą one rolę sieci dostę
powych głównie dla 
mieszkańców i mniej
szych instytucji. Obec
nie samorządy pozy
skały od UKE te czę
stotliwości i będą mu
siały rozpocząć ich 

użytkowanie w ograniczonym zasięgu 
już w 2010 r. 

Przede wszystkim większość miesz
kańców powiatu kolbuszowskiego nur
tuje jedno pytanie: Kiedy mogą liczyć 
na darmowy dostęp do Internetu i czy 
każdy mieszkaniec powiatu może liczyć 
na bezpłatny dostęp do sieci Internet 

Wiem, że każdy mieszkaniec chciał
by mieć bezpłatny dostęp do Internetu. 
Jednak z punktu widzenia konkurencyj
ności firm działających na rynku, jest to 
niemożliwe. Jest pewna możliwość dar
mowego dostępu w ograniczonym za
kresie, np. do komunikacji pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego, 
do przeglądania stron www, czy odbie
rania i wysyłania poczty elektronicznej. 
Mieszkaniec naszego terenu, po opłace
niu stosunkowo niższej opłaty niż obec
nie, będzie miał praktycznie nieograni
czony dostęp do wszelkich usług wdra
żanych systematycznie przez różne jed
nostki, bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów, w tym również telefonii we
wnątrz sieci. Wdrożenie tej sieci spowo
duje niewyobrażalny skok w rozwój 
społeczeństwa we wszystkich dziedzi
nach życia. Przynajmniej w tej dziedzi
nie jest możliwość szybkiego dogonie
nia Europy. 

Życząc realizacji zamierzonych 
planów i dalszych sukcesów. Dziękuję 
za rozmowę. 

ANNA JAROSZ 

I f j F n f?m A r . . i F 
O W I A T O W I 

M-r, -r . m , 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

Kolbuszowskiego tel. (017) 22 75 833 
e-tnail: informacje@kolbuszowski.pl 

mailto:informacje@kolbuszowski.pl


Z I E P I I A 
t D L I U U D W W h 

Kulinaria 

CZERESNIOWO - WIŚNIOWY ZAWRÓT GŁOWY 
Czereśnie uprawiali i wysoko sobie cenili starożytni Grecy już w I V wieku p.n.e. Rzymianie 
poznali je znacznie później dzięki Lukullusowi, który do dziś znany jest nam głównie jako 

smakosz. Był również wodzem i prowadził liczne wojny. Wśród wielu łupów z wyprawy 
przeciwko Mitrydatesowi przywiózł drzewka czereśniowe. To właśnie Lukullus na swoje słynne 

uczty wprowadził czereśnie i wiśnie już z własnych drzew. 

W średniowiecznej Francji przyjęto 
czereśnie z entuzjazmem i wyhodowano 
mnóstwo odmian, które do dziś się hodu
je i ulepsza na całym świecie, gdzie tyl
ko czereśnie rosną - od Azji Mniejszej 
do Norwegii. Podobno czereśnie były 
ulubionymi owocami Ludwika XIV, któ
ry uwielbiał wdrapywać się na czereśnio
we drzewa i prosto zajadać owoce... plu
jąc dookoła pestkami - wcale nie po kró
lewsku. Natomiast wytworny Ludwik 
X V lubił czereśnie... obierane z pestek 
i skórki, ale rączkami swoich nadwor
nych przyjaciółek. 

W Polsce czereśnie od dawien daw
na zwane „cześniami" są tak popularne, 
że można powiedzieć: „Czereśnia, jaka 
jest, każdy widzi". Te owoce mają wielu 
zwolenników, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży, których nie odstraszają na
wet czereśnie „nadziewane" larwami mu
chy - nasiennicy trzesniówki. Wolne od 
larw są owoce odmian najwcześniej
szych, o dużej pestce i małej ilości miąż
szu oraz odmian najpóźniejszych, o ma
łej pestce i obfitym soczystym miąższu. 
Kto nie chce jeść robaczywych owo
ców, niech zostawi czereśnie najmniej 
na 20 minut w chłodnej wodzie. Larwy 
opadną białą warstwą na dno, a owoce 
będą czyste. Czereśnie warto jeść, są do
bre nie tylko dla dzieci, ale również dla 
reumatyków oraz chorych na serce. Nie
stety czereśnie nie należą do owoców ła
two strawnych, dlatego ci, którzy mają 
problemy żołądkowe powinni je spoży
wać raczej ugotowane. Pamiętać należy, 
że tych owoców nie powinno się popi
jać wodą i jeść przed posiłkiem, szcze
gólnie mięsnym, bo utrudniają jego stra
wienie. Ale można je jeść między posił
kami, czasem nawet zamiast, bo sycą 
a nie tuczą. Jednorazowo jednak nie po
winno się zjadać zbyt wielkich ilości. 
Czereśnie, jak i wiśnie, są owocami sezo
nowymi, należą do najwcześniejszych 
owoców z drzew. 

Surowe owoce czereśni zawierają 
obok raczej skromnego zestawu wita
min, bardzo cenny zestaw soli mineral
nych, przyswajalnych węglowodanów, 
głównie cukru, ale polecanych nawet 
dla cukrzyków. Posiadają mnóstwo pota

su, dzięki czemu zalecane dla reumaty
ków, nerkowców, a także chorych na ser
ce (usuwają złoża soli z tkanek), oprócz 
tego sód, magnez, żelazo i fosfor, zaś 
z witamin, niewielkie ilości A, B, C. Po
nadto, tak jak jabłka, mają własności an
tytoksyczne, odtruwające, a tym samym 
działają upiększająco na skórę i cerę. Do
bre czereśnie winny być świeże, lśniące, 
są owocem nie tylko bardzo smacznym, 
ale i odżywczym dla organizmu, w ca
łym tego słowa znaczeniu. 

Wiśnia należy do najpopularniej
szych owoców wczesnego lata. Nie uda
ło się ustalić ojczyzny wiśni. Jedni twier
dzą że jest nią Kaukaz, inni zaś, że po
chodzi z Azji Mniejszej lub krajów bał
kańskich. Pliniusz twierdził, że pierw
sze drzewka wiśniowe przywiózł do 
Italii, wraz z drzewkami czereśni, słyn
ny wódz i smakosz Lukullus. Uprawa wi 
śni przekroczyła granice Alp i rozpo
wszechniła się w całej Europie. Dla 
mieszkańców Krainy Kwitnącej Wiśni 
najważniejszy jest kwiat tego drzewka, 
a nie owoce, bowiem Japończycy na 
ogół nie jadają wiśni, taki jest obyczaj 
w tym kraju. Słynny japoński pisarz No-
rigana powiedział: „Gdy ktoś spytał cie
bie, w czym się objawia dusza naszego 
państwa wysp, powiedz mu: w oddechu 
kwiatów dzikiej wiśni w godzinę wscho
du słońca". I u nas (w jednych regio
nach na św. Barbary, w innych w przed
dzień św. Andrzeja, a jeszcze w innych 
w dniu św. Łucji) panował zwyczaj zry
wania gałązek wiśni, które następnie 
dziewczyny wstawiały do wody. Ta pan
na, której gałązka zakwitła w Boże Naro
dzenie, miała, według wróżby, wyjść za 
mąż w nadchodzącym roku. 

Dla jednych ważny jest kwiat, dla in
nych owoce, a dla niektórych cenne jest 
drewno z czereśni i wiśni, z którego wy
rabia się fajki, laski, cenne forniry i me
ble. 

U nas cenione są owoce, bo są zdro
we i orzeźwiające, tak jak i czereśnie ma
j ą wysoką zawartość soli mineralnych 
(potas, sód, wapń, magnez, żelazo, fos
for), stąd spożywanie świeżych wiśni 
sprzyja trawieniu i działa pobudzająco 

na nerki, wątrobę 
i trzustkę. Wiśnie są dozwolone chorym' 
na cukrzycę, działają też kojąco przy 
schorzeniach reumatycznych. Zawierają 
one też korzystny zestaw witamin, choć 
w niewielkich ilościach wit. A, B I , B2, 
C. Tak czereśnie jak i wiśnie stanowią 
cenny surowiec do licznych przetwo
rów (kompoty, soki, konfitury, galaret
ki , dżemy). Doskonałe są domowego 
wyrobu wina i nalewki, a wódka w i 
śniówka i likier wiśniowy cieszą się 
światową sławą. 

W kuchni codziennej przyrządza 
się z tych owoców zupy, kompoty, kre
my, pierogi. Znakomite są ciasta z cze
reśniami i wiśniami, jak: tarty, strudle, 
ciasta kruche i ucierane i nawet torty. 

Nasze babcie wykorzystywały też 
leczniczo wiśniowe ogonki i liście dla 
przeziębionych. Robiono z nich napary 
i stosowano na kaszel i katar. Kto zaś 
zmarzł, a nie chciał się przeziębić, brał 
do łóżka podgrzany w piekarniku wore
czek wysuszonych pestek wiśniowych. 
W okresie zimowym zaparzano z gałą
zek wiśni herbatkę, która ma piękny ru
binowy kolor i znakomity smak. 

Zajadając się surowymi czereśnia
mi i wiśniami nie powinno się w żad
nym wypadku zapominać o konieczno
ści umycia przed ich spożywaniem, bo
wiem mają na sobie wiele brudu niewia
domego pochodzenia, a nierzadko wy
wołującego różnego rodzaju choroby 
przewodu pokarmowego. 

Ciasto z czereśniami 
50 dag czereśni, 5 dag cukru, 15 dag 
mąki, cukier puder do posypania, 3-4 
jajka, sól, 1'A szkl. mleka, 5 dag cukru 
pudru, 5 dag masła. 
Umyte owoce wydrylować, posypać cu
krem i odstawić na 30 min. Jajka ubić 
na jednolitą masę, dodać przesianą mą
kę, sól, cukier puder. Dolewać delikat
nie mleko i mieszać do chwili połącze
nia wszystkich składników. Osączone 
owoce, wcześniej ułożyć na wysmaro
wanej masłem (margaryną) formie i za
lać przygotowanym ciastem. Piec 35 -
40 min. w piekarniku nagrzanym do 
180°C. Podawać gorące lub zimne, po-1 



sypane uprzednio cukrem pudrem. 

Legumina czereśniowa - znakomita 
150 dag czereśni (najlepiej ciemnych), 
113 dag masła (może być masło roślinne 
' lub margaryna), 4 jajka, 1 szkl. cukru pu

dru, 12 dag orzechów lub migdałów 
(ok. % szkl.), 10 dag miękiszu bulki (naj-

l lepiej bagietki), 1 szkl. mleka, 2 gożdzi-
\ki zmielone lub utłuczone, 1 łyżka ma-
isła, tarta bułka do formy, 1 kieliszek aro¬
] matycznego alkoholu (wiśniak, rum, 
amaretto), jeśli deser przeznaczony jest 
dla dorosłych. 
Bułkę namoczyć w mleku. Masło utrzeć 
z cukrem w misce, dodać namoczoną od
ciśniętą bułkę i dalej ucierać dodając po 
jednym żółtku. Dodać goździki. Z bia
łek ubić sztywną pianę i dodawać j ą na 
przemian z mielonymi orzechami i czere
śniami do masy w misce, nie przerywa
jąc mieszania ani na chwilę. Całość 
wlać do formy wysmarowanej masłem 
i wysypanej tartą bułką. Piec w piekarni
ku w temp. 180°C ok. 35 min. Po wyję
ciu z piekarnika, wyjąć leguminę z for
my i skropić alkoholem. Podawać na 
zimno. 

Półkruchy placek z wiśniami 
3 szkl. mąki, 20 dag masła lub margary
ny, 1 jajko, 4 żółtka, 1 szkl. cukru, 3 łyż
ki śmietany, 1 łyżeczka proszku do piecze
nia, 80 dag wiśni, 1 białko do smarowa
nia. 
Lukier - 4 białka, 1 szkl. cukru, 'A szkl. 
wody, cukier waniliowy. 
Cukier zalać wodą i gotować, aż kropla 
syropu wpuszczona do zimnej wody 
utworzy twardą grudkę. Białka ubić na 
sztywną pianę i stale ubijając wlewać 
cienkim strumieniem gorący syrop. 
Z mąki przesianej z proszkiem, masła 
i 5 żółtek przygotować ciasto, wysiekać 
składniki nożem, dodać śmietanę i szyb
ko wyrobić rękami na stolnicy. Odłożyć 
do lodówki na 1 godz. 
Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim dno 
i boki formy, posmarować rozmąconym 
białkiem. Podpiec w temp. 220°C ok. 
10 min, po czym wyjąć z piekarnika, uło
żyć warstwę wydrylowanych wiśni, za
lać je lukrem, wstawić ponownie do pie
karnika, zmniejszyć temperaturę do 
180°C i piec placek jeszcze ok. 20 min. 

Konfitury z wiśni 
/ kg wiśni, 80 dag cukru. 
Wypłukane i obsuszone na sicie wiśnie 
wydrylować. Z cukru i półtorej szklanki 
wody ugotować syrop w płaskim rondlu 
o grubym dnie. Zdjąć szumowiny. Na 
wrzący syrop wrzucić ostrożnie wiśnie. 
Na niewielkim ogniu smażyć do zagoto
wania, po czym odstawić do wystygnię-

tcia. Powtórnie postawić na wolnym 
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ogniu, doprowadzić do wrzenia, zdjąć 
drewnianą łyżką szumowiny. Na małym 
ogniu smażyć kilka minut, nie dopusz
czając do tego, by konfitury bardzo się 
gotowały - znów odstawić do ostygnię
cia na noc. W następnym dniu konfitury 
dosmażamy na wolnym ogniu (szumo
wać), aż owoce staną się szkliste. Aby 
nie uszkodzić owoców ograniczamy mie
szanie łyżką do minimum, potrząsając 
delikatnie rondlem. Przełożyć gorące 
konfitury do wyprażonych słoików, za
kręcić i odwrócić słoik do góry dnem na 
ok. 1 godz. 

Nalewka wiśniowa 
Wydrylować 2 kg wiśni, pozostawiając 
kilka owoców z pestkami. Przełożyć do 
słoja, dodać 2 goździki, Vi laski wanilii, 
Vi kg cukru oraz 1 1 spirytusu. Wymie
szać i szczelnie zamknąć. Postawić 
w chłodnym miejscu, na co najmniej 
pół roku. Po tym okresie odcedzić i zlać 
nalewkę do butelek. Wiśnie można prze-
smażyć z niewielkim dodatkiem cukru 
- doskonała wytrawna konfitura. 

Dżem wiśniowy z jabłkami 
1 kg wiśni, 1 kg jabłek papierówek (spa
dów), 1 kg cukru. 
Wiśnie umyć, wydrylować i zasypać po
łową cukru, aby otrzymać sok. Jabłka 
umyć, odrzucić części uszkodzone, po
krajać razem ze skórką i gniazdami na
siennymi. Wsypać do rondla i rozparo-
wać pod przykryciem. Gotować następ
nie ok. 20 min., zabezpieczając przed 
przypaleniem. Przełożyć na sitko i prze
trzeć odrzucając skórki i pestki. Do mia
zgi wsypać cukier, podgrzać do wrzenia 
i dodać wiśnie z sokiem. Gotować, aż 
dżem nabierze odpowiedniej gęstości 
uważając, aby podczas mieszania nie 
zmiażdżyć wiśni. Gorący dżem przeło
żyć do wyprażonych słoików i za
mknąć, odwrócić do góry dnem. 

Wiśnie w occie do mięs, wędlin i ryb 
1 kg dojrzałych wiśni (dużych), 4 szkl. cu
kru, % szkl. octu 10%, 4 goździki, kawa
łek cynamonu. 
Wypłukane wiśnie wydrylować. Z cu
kru, octu i szklanki wody, z dodatkiem 
goździków i cynamonu, zagotować sy
rop. Letnim syropem zalać wiśnie 
w szklanym naczyniu i pozostawić pod 
przykryciem na noc. Operację powtó
rzyć następnego dnia, zalewać wiśnie 
tym samym syropem, ale już wrzącym, 
a gdy ostygnie podgrzać syrop wraz z wi 
śniami na małym ogniu - doprowadza
jąc do wrzenia. Zagotowaną gorącą ma
rynatę nałożyć do wyparzonych sło
ików, zakręcić i odwrócić do góry 
dnem. Takie wiśnie można podawać do 
mięs, sałatek i surówek. 

Bitki cielęce lub polędwiczki wieprzo
we z wiśniami 

8 szt. bitek (60 dag mięsa), 30 dag wi
śni, 2 łyżki oleju sojowego lub oliwy, 1 
łyżka masła, 2 łyżki mąki, 'A szkl. wy
trawnego czerwonego wina, 'A szkl. 
śmietany, 1 łyżeczka drobno posiekanej 
natki pietruszki, szczypta imbiru, sól, 
pieprz, cukier do smaku. 
Wiśnie umyć osuszyć na sicie i wydry
lować. Bitki lekko rozbić, posolić, po
pieprzyć i oprószyć mąką następnie ob
smażyć z obu stron na rozgrzanym 
tłuszczu. Przełożyć do rondla, dodać 
masło i wino (zostawiając 2 łyżki), im
bir i wiśnie. Dusić 15-20 min. pod przy
kryciem. Łyżkę mąki rozprowadzić 
z pozostawionym winem, połączyć z so
sem, który wytworzył się przy duszeniu 
mięsa. Zagotować. Tuż przed podaniem 
wlać do sosu śmietanę, doprawić solą 
1 cukrem do smaku. Już na półmisku po
sypać natką. Podawać z ryżem na syp
ko z dodatkiem zielonej sałaty. 

Nalewka czereśniowa 
2 kg czereśni czerwonych, laska wanilii 
(lub 1 cukier waniliowy), 30-40 dag cu
kru w kostkach lub pudru, 1 'Al wódki. 
Umyte czereśnie starannie osuszyć, od
ciąć ogonki w odległości 2 cm od owo
cu, nakłuć kilkakrotnie szpilką. Czere
śnie zanurzać partiami we wrzątku, ob-
suszać i układać w słoju, dodać wanilię 
przekrojoną cukier, alkohol, tak aby 
owoce były dokładnie przykryte. Słoje 
zaniknąć i zostawić na 3 miesiące, po
trząsając, aby dobrze rozpuścił się cu
kier. Zlać płyn i przecedzić. Przelać do 
butelek. 

Nalewka wiśniowa inaczej 
50 dag bardzo dojrzałych soczystych wi
śni, 1 szkl. płynnego miodu (dobry aka
cjowy lub lipowy) wielokwiatowego, 25 
dag suszonych śliwek kalifornijskich, 
15 szt. goździków, 1 litr spirytusu, 3 
szkl. przegotowanej wody. 
Wiśnie umyć, wydrylować, zostawić 
kilka z pestkami. Wsypać wszystkie do 
słoja. Zalać miodem, przykryć ścierecz-
ką (gazą) i odstawić na 24 godz. Następ
nie dodać goździki, wymyte i osuszone 
pokrojone śliwki (w paseczki). Zalać 
wszystkie składniki litrem spirytusu wy
mieszanego z 3 szkl. ciepłej wody. Do
kładnie zakręcić słój lub zakorkować 
gąsiorek i trzymać w cieple przez 12 
dni - codziennie potrząsać. Następnie 
alkohol zlać, dodać płyn z odciśniętych 
przez płótno owoców. Całość przefiltro-
wać przez gazę (kilkakrotnie złożoną) 
lub filtr do kawy. Nalewkę rozlać do bu
telek i zakorkować. Podawać nie wcze
śniej niż po pół roku. 

JANINA OLSZOWY 



Z I E P I I A 
t D L I U U D W W h 

Kultura 

XII SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ LUDOWĄ 
Za nami kolejne Prezentacje 

Twórczości Ludowej Lasowiaków i 
Rzeszowiaków, które 1 czerwca 

przyciągnęły liczną publiczność do 
Parku Etnograficznego w 

Kolbuszowej. Niewątpliwie była to 
rzadka okazja, by spotkać tak liczną 

grupę artystów i rzemieślników 
kultywujących tradycje regionu. 

Podczas niedzielnego spaceru po 
wsi lasowiackiej i rzeszowskiej, można 
było odwiedzić kowala pracującego 
w kuźni, pszczelarza w pasiece, garnca
rza toczącego garnki w garncami, oleja
rza tłoczącego olej w olejarni oraz wie
lu innych rzemieślników i artystów pra
cujących w pobliżu chałup. Nie zabra
kło też chętnych do spotkania z gospo
dyniami, które, jak co roku, upiekły 
chleb „na trzonie" oraz przygotowały 
wiele regionalnych potraw. Można było 
spróbować m.in. kapusty ziemniacza
nej, a także ryzioka czy kasioka. 

Tradycyjnie na scenie wystąpiły ka
pele ludowe: Kapela Władysława Pogo
dy, kapela Raniżowianie, kapela 
z Trzciany oraz kapela z Pigan, a także 
zespoły śpiewacze i obrzędowe z Pigan 
oraz z Trzciany. Na zakończenie można 
było usłyszeć jeden z najlepszych zespo
łów folkowych w Polsce - Orkiestrę św. 
Mikołaja z Lublina, który prezentuje 
muzykę inspirowaną słowiańskim folk
lorem muzycznym. Zespół wyróżnia 
stosowanie techniki tzw. „białego śpie
wu" oraz gra na wielu instrumentach 
akustycznych. Była to wyjątkowa oka
zja, aby usłyszeć choćby lirę korbową 
mandolę czy cymbały. 

Najmłodsi uczestnicy Prezentacji... 
z okazji ich święta (Międzynarodowy 
Dzień Dziecka) mogli poznać dawne 
drewniane zabawki ludowe wraz z tech
niką ich wytwarzania. Dzięki obecności 
trzech zabawkarzy z dwóch ważnych 
ośrodków zabawkarskich regionu (Brzo
za Stadnicka i Leżajsk), można było po
dejrzeć proces strugania koników na ko-
bylicy, toczenia fujarek na tokarce oraz 
pokaz dekorowania zabawek. Nato
miast artysta Jan Puk z Trześni zapre
zentował zabawki rzeźbione. Ponadto 
każde dziecko mogło wykazać się zdol
nościami wokalnymi, plastycznymi 
oraz sprawnościowymi w przygotowa
nych przez organizatorów konkursach. 

K.DYPA 

Pokaz kręcenia powrozów przez gospodarzy z Mazurów - fot. J. Mazurkiewicz 

Konkurs dla najmłodszych. - fot. J. Mazurkiewicz 

V \ w . _ 
Występ Orkiestry św. Mikołaja z Lublina - fot. J. Mazurkiewicz 
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P I E L G R Z Y M K A LEŚNIKÓW DO MADONNY Z PUSZCZY 
Obszar Puszczy Sandomierskiej, przed wiekami ciężki do przebycia, byl stopniowo zasiedlany przez Lasowiaków. 

Dobrym przykładem są między inny¬
' mi Ostrowy Tuszowskie, które wśród le
śnych ostępów już w X V I wieku, naj
pierw jako Sławogóra, zostały lokowa-

ine na mocy królewskich przywilejów. 
iLudzie tam mieszkający korzystali z je-
Igo dóbr i pozyskiwali nowe tereny pod 
'uprawy rolne. Tutaj, w sąsiedztwie le
śnych ostępów, rycerz po objawieniu się 
Matki Boskiej wybudował ku jej czci 
drewniany kościół. Obecnie, już muro
wane, Sanktuarium Madonny z Puszczy 
stało się miejscem pielgrzymowania wie
lu wiernych. 

Ze względu na historię tego miej
sca, silny związek z przyrodą i umiejsco
wienie Sanktuarium, stało się ono celem 
dla pielgrzymujących leśników z całej 
Puszczy Sandomierskiej. W pełni wio
senny poranek, 18 maja 2008 r., pracow
nicy regionalnych dyrekcji Lasów Pań
stwowych z Krakowa, Krosna, Lublina 
i Radomia przybyli na trzecie modlitew
ne spotkanie u stóp Madonny z Puszczy. 
Uroczystą Mszę Świętą koncelebrował 
ksiądz biskup Edward Białogłowski, w i 
kariusz generalny Diecezji Rzeszow
skiej, wspólnie z księdzem Janem Cebu-

lakiem, duszpasterzem 
leśników oraz Księ
dzem Ryszardem Ma
dejem, gospodarzem 
parafii w Ostrowach 
Tuszowskich. Niesa
mowitą oprawę przy
gotował chór „Melo
dia" z Mielca. Pieśni 
w ich wykonaniu na 
długo utkwiły 
w uszach przybyłym. 
W Słowie Bożym, 
skierowanym do wier
nych, ks. Biskup 
Edward Białogłowski przypomniał 
o mocnych związkach przyrody z reli
g i ą zwrócił uwagę na koronację obrazu 
Matki Boskiej, przypomniał o Polakach 
walczących za granicami kraju, 
a w szczególności na Monte Cassino. 
Ksiądz biskup poświęcił po remoncie 
wnętrze świątyni i przygotowane dla 
pielgrzymów różańce. Na zakończenie 
dyrektor RDLP w Krośnie, Stanisław Ko
walewski, podziękował organizatorom 
za trud włożony w organizację piel
grzymki. W miejscu szczególnym nie tyl

ko dla leśników podkreślił: nasze spo
tkanie w miejscu, które dla Lasowia
ków, miało zawsze wielkie znaczenie 
kulturowe i religijne, uważam za bardzo 
pożyteczne przede wszystkim w ducho
wym i religijnym wymiarze. Zgromadzo
nym w Sanktuarium parlamentarzy
stom, przedstawicielom władz samorzą
dowych, okolicznej ludności oraz leśni
kom towarzyszyło pięknie świecące 
słońce, które zachęcało do wiosennej 
majówki. 

BARTŁOMIEJ PERET 

PO P L E N E R Z E FOTOGRAFICZNYM 
30 osób z Kolbuszowej i okolic, jak również spoza naszego powiatu, uczestniczyło zimą w plenerze na terenie 

kolbuszowskiego Skansenu. Efekty ich pracy można było podziwiać w maju, na wystawie w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. Plener miał charakter konkursowy. Autorzy najciekawszych prac zostali 

nagrodzeni. Teraz ich zdjęcia posłużą m.in. do promocji Kolbuszowej. 

W plenerze zatytułowanym „zimo
wy Skansen" udział wzięło 30 osób. M i 
mo, że fotograficy pracowali w deszczo
wej zamiast śnieżnej aurze to, jak pod
kreśla Łukasz Szymański - inicjator ple
neru fotograficznego i jeden z uczestni
ków, nie przeszkodziło to w stworzeniu 
fantastycznej atmosfery i dobrej zaba
wy, a nawet cennych doświadczeń. -
Dla mnie najważniejsza była wymiana 
doświadczeń z innymi fotografikami. 

\Nagrodzone zdjęcie autorstwa J. Mazurkiewicza 

Niektórzy z nich zajmują się fotografią 
na co dzień, mają własne zakłady foto
graficzne. Udzielali tym jeszcze mniej 
doświadczonym pewnych wskazówek 
nie tylko na temat techniki robienia 
zdjęć, ale również na temat sprzętu foto
graficznego - powiedział Łukasz. 

Należy podkreślić, iż w plenerze 
udział wzięli nie tylko fotograficy i miło
śnicy fotografowania z Kolbuszowej 
i okolic, ale także z Rzeszowa, Rop

czyc, Łańcuta, a nawet 
z Kielc. 

Na początku maja 
zorganizowano wystawę 
zdjęć. Na ekspozycję tra
fiło ponad 50 zdjęć wy
konanych w trakcie tego 
pleneru. Powołano jury, 
które wybrało najbar-

^ dziej oryginalne zdjęcia. 
* 1 Oceniającym -Andrzejo-
4 w i Jagodzińskiemu - Dy

rektorowi Biblioteki, Syl

wi i Tęczy z Biura Promocji Urzędu 
Miejskiego oraz Januszowi Kozłowskie
mu z Biblioteki przewodniczyła Kata
rzyna Cesarz z Biura Promocji Staro
stwa Powiatowego. 

Jury najlepiej oceniło prace Jana 
Mazurkiewicza z Kolbuszowej. To wła
śnie Jemu przypadła pierwsza nagroda. 
Nieco mniej głosów uzyskał Dariusz Ta-
bisz ze Świerczowa, który zdobył I I 
miejsce. Jury przyznało dwa trzecie 
miejsca. Przypadły one Norbertowi Ko
chanowiczowi z Rzeszowa oraz Jacko
w i Świecy z Rzeszowa. Wyróżniono 
prace Wojciecha Zagroby z Cmolasu. 

Teraz fotografie będą wykorzystane 
do promocji Miasta i Gminy Kolbuszo
wa. 

Organizatorami pleneru byli: Urząd 
Miejski, Miejska i Powiatowa Bibliote
ka Publiczna, Muzeum Kultury Ludo
wej w Kolbuszowej. 

SYLWIA TĘCZA 

file:///Nagrodzone


ZJE Mi A 
R D L B U U f f m U 

SZKOLENIA KULINARNE NA SKANSENIE 
W maju i czerwcu w każdy weekend odbywały się na skansenie Szkolenia Kulinarne, na których panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich prezentowały swoje wyroby kulinarne. Poniżej prezentujemy relację fotograficzną ze spotkań z paniami 
z Widełki i Kupna. W czasie spotkań oprócz degustacji dań można było posłuchać muzyki granej przez kapele ludową 

Widelanie lub przejechać się bryczką po terenie skansenu. 

Widelka (31-05-2008) Kupno (8-06-2008) 

Koledze 
Jerzemu Moskalowi 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA 
składają 

Koleżanki i koledzy, lekarze Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej 

Pani 

Barbarze Jabłońskiej 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 

męża 
Składają 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
Oraz Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
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' "ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W OBIEKTYWIE" N 

^ ETAP ARCHITEKTURA ROZSTRZYGNIĘTY 

Rozstrzygnięty został pierwszy etap konkurs, które
go hasłem była „Architektura". Jury w składzie: Sylwia 
Tęcza (Urząd Miejski w Kolbuszowej), Bartłomiej Peret 
(Nadleśnictwo Kolbuszowa), Janusz Kozłowski (MiPBP 
w Kolbuszowej) oraz Wojciech Zagroba (KolbuszowaW-
Sieci.pl) oceniło 92 nadesłane zdjęcia. Największym 
uznaniem cieszyło się zdjęcie Józefa Wołowca, przedsta
wiające kościół w Kolbuszowej Górnej nocą. 

Drugie miejsce ex aeąuo zajęli: Joanna Serafin za 
zdjęcie kolbuszowskięj studni oraz Ela i Dariusz Tabisz 
za zdjęcie kościoła w Cmolasie. 

Ta trójka uczestników, zostanie nagrodzona książka
mi ufundowanymi przez Regionalne Towarzystwo Kultu
ry w Kolbuszowej. Nagrody są do odebrania w siedzibie 
Ziemi Kolbuszowskięj. 

Kolejne miejsca zajęli: Justyna Winiarska, Rafał Blat 
oraz Maciej Bilek. Przy układaniu klasyfikacji było bra
ne pod uwagę tylko jedno, najlepiej ocenione, zdjęcie da
nego autora. 

Wszystkie zdjęcia będą mogły znaleźć się w kalenda
rzu gminnym na rok 2009. 

Gratulujemy autorom i życzymy powodzenia w jesz
cze trwającym etapie Krajobrazy (zdjęcia do tego etapu 
będzie można przesyłać do 15 lipca 2008) oraz w etapie 
Flora i Fauna (zdjęcie na ten etap można nadsyłać w cza
sie wakacji). Zasady dostarczania zdjęć są takie, jak do 
poprzeniego etapu (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 portalu www.Kolbuszo-

wawsieci.pl) Najlepsze zdjęcie 1 etapu: Józef Wołowiec - Kolbuszowa Górna 
\ nocą. Zdjęcie w kolorze można zobaczyć na KolbuszowaWSieci.pl J 

ROBERT FINALISTĄ „ZACZAROWANEJ PIOSENKI" 
Oczarował jury, zaskarbił sobie sympatię publiczności - 1 3 letni Robert Rumak z Widełki, który zwyciężył krakowski 

Festiwal Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej. Uczeń Gimnazjum Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej zdobył statuetkę 
zaczarowanego ptaszka. Otrzyma też roczne stypendium w wysokości 24 tysięcy złotych. Pieniądze mają posłużyć mu 

w rozwijaniu swojego talentu muzycznego. Robert woli śpiewać niż mówić. Sympatyczny i niezwykle skromny chłopiec, 
tak oto podsumowuje swój występ: „Dobrze mi poszło, ale nie spodziewałem się, że wygram". 

w ! 
Najpierw Robert został dostrzeżony 

spośród 200 kandydatów zgłoszonych 
do Festiwalu z całej Polski. Potem na eli
minacjach w Warszawie, w których zmie
rzyło się 32 osoby trafił do finałowej 
szóstki w kategorii dziecięcej. W sobotę 
14 czerwca, na rynku w Krakowie śpie
wając w duecie z Andrzejem Sikorow
skim „Nie przenoście nam stolicy do 
Karkowa" oraz piosenkę Czesława Nie
mena „Płonie stodoła" - zwyciężył Festi
wal . 

Jak mówi Marzena Mytych - dyrek
torka Zespołu Szkół Specjalnych w Kol
buszowej Dolnej: - w trakcie śpiewania 
Roberta, wszystkim „ ciarki przeszły po 

Yplecach ". Anna Dymna organizatorka fe-

stiwalu, powiedziała potem, że jury by
ło jednomyślne, co do werdyktu. Robert 
okazał się nie tylko wspaniałym piosen
karzem, ale również znakomitym show-
manem. To, co wyczyniał na scenie by
ło wspaniałe. Wszyscy byli zauroczeni 
13 - latkiem z Kolbuszowej - podkreśla 
dyrektor Mytych. 

Przez cały tydzień przed koncer
tem, Robertowi w Krakowie towarzyszy
l i jego nauczyciel muzyki Czesław Łopa
ta i nauczyciel wspomagający - Jolanta 
Lubera. O tym, że Robert ma wielkie 
szanse na główną nagrodę mówiło się 
już w piątek, w kuluarach: - Robert ma 
po prostu talent. Ma „ucho", ma poczu
cie rytmu, ma świetna barwę głosu. 

Miał nie lada zadanie zaśpiewać dwie 
bardzo trudne i różne od siebie piosen
ki . W piosence Andrzeja Sikorowskie
go jest duża rozpiętość dźwięków - od 
wysokich do niskich, a w „Stodole" l i 
czyła się prędkość i dykcja. Robert 
otworzył się już w trakcie warsztatów, 
dawał z siebie wszystko, co przyniosło 
tak wspaniały efekt - podkreśla Cze
sław Łopata. 

Na finałowy koncert przyjechali też 
jego koledzy i koleżanki ze szkoły spe
cjalnej wraz z nauczycielami i opieku
nami. Nie tylko głośno kibicowali, ale 
trzymali ogromny transparent z napi
sem: Kolbuszowa z Robertem. 

W jury oprócz wielu znakomitych 

http://Sieci.pl
mailto:ziemiakolbuszowska@wp.pl
http://www.Kolbuszo-
http://wawsieci.pl
http://KolbuszowaWSieci.pl


artystów, zasiadała znana ze swej suro
wości w ocenach Elżbieta Zapendowska 
- Jury w dużej mierze brało pod uwagę 
interpretację piosenki. Dlatego dużo cza
su w trakcie warsztatów spędziliśmy 
nad jej opracowaniem. Moment piosen
ki , gdzie jest solo postanowiliśmy wyko
rzystać. Była propozycja żeby cos zro
bić ze statywem, żeby Robert przyklęk
nął, kucnął - zrobił z tego prawdziwe 
show. Poszliśmy za tym i udało się. Ro
bert robił na scenie dokładnie to, co 
w trakcie ćwiczeń- podkreśla Czesław 
Łopata. 

Robert nie tylko wygrał Festiwal, 
ale również otrzymał nagrodę specjalną 
- 2-tygodniowe wczasy artystyczne w Za
kopanem, połączone między innymi 
z występami i warsztatami: - Główna na
groda w Festiwalu wynosi 24 tysiące zło
tych. Teraz najważniejsze, aby to wygra
ne stypendium wykorzystać jak najle
piej. Już szukamy specjalnych ośrod
ków, do których moglibyśmy zapisać Ro
berta na doskonalenie swojego talentu 

wokalnego - podkreśla dyrektor My
tych. 

Z Robertem nie łatwo przeprowa
dza się wywiady. Kilka minut rozmowy 
wystarczy, żeby przekonać się, że jest 
bardzo skromny. O swoim występie 
w Krakowie mówi krótko: - Poszło do
brze, cieszę się, ale nie spodziewałem 

się, że wygram. Do występu przygoto
wywałem się miesiąc. Z tych dwóch 
utworów łatwiejsza do zaśpiewania by
ła piosenka Czesław Niemena. Nie stre
sowałem się. Pytanie, co chciałby zro
bić z pieniędzmi pozostawia bez odpo
wiedzi. 

SYLWIA TĘCZA 

Historia 

UROCZYSTOŚCI, OBCHODY I KULTURA UMYSŁOWA 
KOLBUSZOWEJ W DOBIE AUTONOMII G A L I C Y J S K I E J 

Rozwój życia kulturalnego Kolbuszowej uzależniony był od stanu szkolnictwa 
gospodarczej. Mieszkańcy miasta, prości, niejednokrotnie ubodzy rzemieślnicy, 

znaczenia wartości duchowych. 

mnianej orkiestry, która grała utwory na
rodowe, a ognie bengalskie od czasu do 
czasu rozświetlały niebo. Na następny 
dzień w budynku kolbuszowskięj Rady 
Powiatowej odbyło się zebranie, w trak
cie którego gościowi uroczystości nada
no honorowe obywatelstwo. Wizytę 
w mieście zakończyła podniosła msza 
w kościele katolickim, jak również obrzę
dy w izraelickim domu modlitwy, gdzie 
na cześć namiestnika odśpiewano chór 
hebrajski. Po tym pożegnaniu znamieni
ty gość udał się w stronę powiatu mielec
kiego, odprowadzany przez konną bande
rię młodzieży miejskiej, przyodzianej 
w czerwone i niebieskie czapki. 

Równie odświętnie żegnano 
w 1883r. Leona Kurykowskiego, tutejsze
go c.k. starostę, który w czasie krótkie
go urzędowania w Kolbuszowej zdobył 
sobie sympatię jej mieszkańców. W do
wód uznania za owocną pracę dla tutej
szego starostwa, władze miasta i powia
tu zorganizowały wieczór pożegnalny po
łączony z bankietem. 

Jak było wspomniane, życie kultural
ne miasteczka w I I połowie X I X w. by
ło mocno związane z wszelkimi uroczy
stościami kościelnymi. Każdorazowe 

Ich jedyną troską było zaspokojenie 
swojej rodzinie potrzeb materialnych. 
Szczególnie niezadowalający stan tego 
zagadnienia panował od początku auto
nomii do lat 90-tych X I X w. Przy słabej 
dynamice działających zrzeszeń, towa
rzystw, małej liczbie zaangażowanych 
w sprawy kultury obywateli, życie mia
steczka toczyło się szaro, monotonnie. 
Jedynymi okazjami dla większych uro
czystości były wizyty znanych osobisto
ści, rocznice panujących czy też obcho
dy religijne. 

Wielkie święto obchodziło miasto 
w dniach 9-10 maja 1872r., kiedy to w je
go granice przybył J.E. hr Agenor Gołu-
chowski - namiestnik Galicji. Tutejsze 
władze miasta zorganizowały mu świet
ne przyjęcie. Zacnego gościa u bram mia
steczka powitała orkiestra złożona z kol-
buszowskich mieszczan, znana w całym 
kraju jako muzyka „Jasia" z Kolbuszo
wej, bowiem jej kapelmistrzem był Jan 
Muszyński. Następnie powóz przy odgło
sie wystrzałów z moździerzy i ręcznej 
broni, otoczony dziatwą ubraną w białe 
sukienki, przyjechał do domu hr Zdzisła
wa Tyszkiewicza. Wieczorem, w parku 
weryńskim, urządzono koncert wspo-

i oświaty, jak również od prosperity 
nie doceniali w dostatecznym stopniu 

przybycie przedstawicieli wyższego du
chowieństwa było okazją do uroczy
stych pochodów po ulicach odświętnie 
przybranego miasta. Tak było w dniach 
22-29 maja 1886r., kiedy to w Kolbu
szowej gościł ks. Biskup Łobos, przyby
ły w celu udzielenia sakramentu bierz
mowania tutejszej młodzieży. Przy 
pierwszej bramie za miastem, ubarwio
nej flagami narodowymi, przedstawi
ciel władz kościelnych został powitany 
chlebem i solą przy czym wygłoszono 
dłuższą przemowę gloryfikując swobo
dy katolicyzmu pod berłem Franciszka 
Józefa, przeciwstawiając uciskowi pod 
zaborem pruskim i rosyjskim. Następ
nie pochód złożony z 6 tys. ludzi prze
szedł ulicami miasta, przyozdobionymi 
kwiatami, zielenią i flagami. Księdzu bi
skupowi towarzyszyła również banderia 
konna, złożona z 300 regionalnie odzia
nych jeźdźców. Po zakończeniu swych 
czynności zacny gość został podobnie 
wyprowadzony z miasta, przy czym po
żegnanie zorganizowała miejscowa 
ochotnicza straż ogniowa. 

W równie podniosłej scenerii ob
chodzono rocznicę 35-lecia pracy tutej-i 
szego proboszcza parafii ks. Ludwikal 



Ruczki, człowieka słynnego w całej Gali-
1 cji jako „ojciec Sybiraków". Władze mia

sta oraz naczelnik straży pożarnej, w wie¬
czór sylwestrowy, złożyli adres dzięk-

• czynny w dowód uznania zasług Jubila-
' ta położonych dla dobra tutejszej parafii. 

Wspomniany proboszcz zarządził 
' (bowiem sam jako poseł do Rady Pań¬
] stwa pojechał do Wiednia) zorganizowa-
; nie obchodu żałobnego z powodu zgonu 
' arcyksięcia Rudolfa. Jak komentuje pra-
J sa rzeszowska „udział w nabożeństwie 

wzięły w całej pełni wszystkie korpora
cje, mianowicie: starostwo, sąd, wojsko 
z oficerami na czele, Rada Powiatowa, 
Rada Gminna, dziatwa szkolna, ochotni
cza straż pożarna i lud tak licznie, że mi
mo zawiei śnieżnej kościół był przepeł
niony publicznością". 

Wiele obchodów i uroczystości 
w mieście wiązało się z działalnością tu
tejszej straży pożarnej - chluby miastecz
ka. Okazją do wspólnej radości było po
świecenie nowo zbudowanego budynku 
straży w 1888 r. czy też dekoracja wize
runku św. Floriana zasłużonych strażni
ków. 

Pierwsza publiczną zabawę w Kolbu
szowej zorganizowano w święto Trzech 
Króli 1883 r. Wieczorek taneczny odbył 
się w lokalu resursy, gdzie przy odgło
sach muzyki kolbuszowskięj wszyscy 
ochoczo bawili się do trzeciej po półno
cy. Po tak doskonałym początku w mie
ście organizowano zabawy karnawało
we i festyny, na które różne gry, zabawy 
oraz loterie przyciągały społeczność kol-
buszowską. 

Wielką atrakcją dla mieszczan stano
wiły rzadkie występy teatru objazdowe
go, czy też koncerty solisty, który na 
dwa, trzy dni przybył do Kolbuszowej. 

Ożywienie życia kulturalnego mia
steczka można zauważyć dopiero w po
czątkach X X w., kiedy to powstało Towa
rzystwo Gimnastyczne „Sokół" i utwo
rzono gimnazjum, którego absolwenci 
zasilili szeregi tutejszej inteligencji. To
warzystwo Gimnastyczne „Sokół" po
wstało w Kolbuszowej w 1893 r. z inicja
tywy miejscowych nauczycieli - społecz
ników: Stanisława Gruszki, Antoniego 
Winiarskiego, ks. Józefa Chrząszcza i in
nych. Jednakże rozkwit jego działalno
ści datuje się dopiero od 1907 r., kiedy 
to czynem społecznym, przy pomocy do
tacji z funduszu miejskiego, wzniesiono 
budynek „Sokoła" (dzisiejszy dom kultu
ry), który stał się ośrodkiem tutejszego 
życia sportowego i kulturalnego. 
W1910 r. odbyło się uroczyste poświece
nie sztandaru tej Organizacji, a dwa lata 
później Rada Miejska udzieliła licencji 
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na „kino - teatr" Sokoła. W budynku to
warzystwa organizowano odczyty, spo
tkania kulturalno - towarzyskie, impre
zy dla dzieci typu jasełka czy choinki. 
Tam też prezentował swój dorobek kol
buszowski amatorski zespół teatralny, 
dla którego często sprowadzano stroje, 
i chór młodzieżowy. W skład repertuaru 
teatru wchodziły m. in. „Tamten" - G. 
Zapolskiej, „Mazepa" - J. Słowackiego, 
„Kościuszko pod Racławicami" przezna
czone dla dorosłych i młodzieży, a dzie
ciom dedykowano „Bernadetta czyli 
wiejska dziewczyna" czy też „Ciotka Ka
rola". 

Członkowie „Sokoła" co roku, ku 
czci A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego 
i J. Słowackiego, organizowali tzw. wie
czory trzech wieszczów. Prezentując do
robek klasyków literatury polskiej wdra
żali młodzież do kultywowania tradycji, 
potęgując uczucia przynależności naro
dowej. Temu celowi służyło również 
umieszczenie na frontonie budynku i uro
czyste odsłonięcie tablic ku czci wiel
kich wieszczów narodu J. Słowackiego 
i Z Krasickiego, w setne rocznice ich uro
dzin w latach 1909 i 1912 oraz z okazji 
500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem 
w 1910 r. 

Do dorobku „Sokoła" należy rów
nież zaliczyć pokazy gimnastyczne 
dziewcząt, kierowanych przez nauczycie
la gimnazjum w Kolbuszowej, a równo
cześnie jednego z kierowników towarzy
stwa - Antoniego Wałęgę. Ćwiczenia te 
niejednokrotnie urozmaicały i uświetnia
ły różnorodne uroczystości. 

Spośród członków Towarzystwa „So
kół", którzy szczególnie przyczynili się 
do rozwoju życia kulturalnego miasta 
można wymienić następujących obywate
l i : Antoniego Winiarskiego - organizato
ra teatru, Stanisława Gruszkę, Marię 
Siedmiogrojową Marię Januszewską 
Romana Serednickiego i siostry Skow
rońskie. 

Jak wspominała pani Eugenia Ma
ciąg, w Kolbuszowej działało również to
warzystwo „Przyjaźń" o typowo miesz
czańskim charakterze, w przeciwień
stwie do inteligenckiego składu "Soko
ła". Zrzeszenie to nie miało swojej sie
dziby i dlatego być może nie rozwijało 
się tak prężnie. 

Pomimo dużego zaangażowania i po
świecenia tutejszych społeczników dla 
rozszerzenia wpływów kultury wśród 
mieszkańców miasta, większość kolbu-
szowian żyła jakby obok organizowa
nych imprez. Swoją jedyną rozrywkę 
znajdowali w szynkach rozłożonych wo
kół rynku, gdzie za szklaneczką w ręku 

dyskutowali o troskach codziennego ży
cia i o wiadomościach, które przynosiła 
prasa. 

Gazety czytane przez kolbuszowian 
na początku X X w. to: krakowskie 
„Czas", „Głos Narodu", „Nowa Refor
ma", lwowska urzędowa „Gazeta 
Lwowska", wiedeńskie „Neues", „Wie
ner Journal" i „Neue Freie Presse". 

Przy omawianiu zagadnień kultury 
warto również wspomnieć o stanie mo
ralności i obyczajowości mieszkańców. 
Jak podaje ks. J. Markiewicz - pro
boszcz tutejszej parafii, w sprawozda
niu z 1913 r., wierni byli na ogół moral
ni. „Trafia się, że ten i ów przy jakiejś 
okoliczności, np. targu, wesela, chrzcin 
itp. więcej wypije, ale pijaków nie ma, 
pieniactwa też nie ma". Ta ostatnich ce
cha była szczególnie cenna, bowiem 
w społeczności polsko- żydowskiej, 
przy niespokojnej naturze mieszkańców 
nietrudno byłoby o kłótnie czy rozru
chy. Jednakże mieszczanie, bez wzglę
du na wyznanie, odnosili się do siebie 
bardzo przyjaźnie. Polacy szanowali ob
rzędy religijne izraelitów, zapraszali ich 
do swoich domów i na różne uroczysto
ści publiczne, organizowane przez wy
żej wspomniane towarzystwa. 

Wśród mieszkańców Kolbuszowej 
panował inny podział, a mianowicie 
swego rodzaju klasowość. Społeczność 
miasta dzieliła się na inteligencję, 
mieszczan i chłopów, gdzie poszczegól
ne grupy nie tylko różniły się źródłem 
dochodów, rodzajem pracy, ale również 
tworzoną kulturą Inteligencję kolbu-
szowską reprezentowali urzędnicy 
władz powiatowych i miejskich, sędzio
wie, lekarze, nauczycielstwo oraz pocz
towcy, obywatele ci wiedli prym w two
rzeniu kultury miasta, uczestniczyli 
w szeregu imprez organizowanych 
przez „Sokoła", wysyłali swe dzieci do 
gimnazjów w Rzeszowie czy w Mielcu, 
interesowali się polityką a przede 
wszystkim prowadzili życie na wyż
szym poziomie w stosunku do dwóch 
pozostałych grup. Rzemieślnicy i kupcy 
tworzyli z kolei odrębny rodzaj mental
ności i kultury. Część z nich to działa
cze towarzystwa „Przyjaźń", którego 
dorobku, jak wspomniałam, bliżej nie 
znamy. Ich życie wypełnione troskami 
codziennego bytu nie pozwalało na szer
szą działalność kulturalno - społeczną. 
Kultura rolników - mieszczan, podobna 
do chłopskiej w okolicach wsi, nacecho
wana była elementami kultury lasowiac-
kiej. 

BARBARA SZAFRANIEC 



Z I E P I I A 
t D L I U U D W W h 

Zdrowie 

CHOROBA TRZEWNA J E L I T - C E L I A K I A 
Celiakia - jest to dziedziczne zaburzenie wchłaniania wszystkich pokarmów zawierających składnik białkowy • 

Epidemiologia: 
- wczesne dzieciństwo, u osób dojrza
łych (0,03%), 
- najczęściej występuje rodzinnie, czę
ściej u bliźniąt jednoj aj owych, 
- zdarzają się przypadki nabytej celiaki. 
Przyczyną jest prawdopodobnie defekt 
immunologiczny wywołujący toksycz
ność gliadyny i aweniny dla błony śluzo
wej jelita. 

Obraz patomorfologiczny: 
- kosmki jelitowe są wygładzone, spłasz
czone poszerzone, 
- niekiedy zanik kosmków, 
- nabłonek kosmkowy walcowaty prze
kształcony w sześcienny, 
- mikrokosmki skrócone lub w zaniku, 
- krypty jelitowe wydłużone, 
- nacieki błony śluzowej limfocytami 
i plazmocytami. 

Objawy kliniczne (występują przy die-

gliadynę, zawartą w glutenie, i aweninę. 

cie zawierającej gluten - czyli ziarna 
pszenicy, owsa, żyta, jęczmienia): 
- bóle brzucha, 
- przelewania, burczenie w brzuchu, 
- luźne, obfite stolce tłuszczowe, czasa
mi cuchnące, 
- spadek masy ciała, zanik mięśni, osła
bienie, 
- u dzieci szybki przebieg choroby, brak 
apetytu, zahamowanie rozwoju i wzro
stu, balonowato rozdęty brzuch, 
- objawy niedoborowe zwłaszcza białka 
i żelaza, 
- choroba przebiega rzutami (naprze
mienne okresy poprawy i nasilania dole
gliwości). 

Rozpoznanie: 
- wywiad i obraz kliniczny, 
- biopsja jelitowa (pobranie wycinka) 
z badanie histopatologicznym w okresie 
pełni, objawów i po odstawieniu glute
nu (obserwacja odnowy kosmków jelito

wych). 

Powikłania: 
- owrzodzenia i zwężenia jelita, 
- wyniszczenie i obraz zaburzeń złegol 
wchłaniania i trawienia, 
- ostra krwotoczna biegunka, lokalne 
objawy podrażnienia otrzewnej, 
- większa zapadalność na nowotwory je
lita grubego (szczególnie chłoniaki). 

Leczenie: 
- dieta ściśle bezglutenowa (przez wiele 
lat), 
- wyrównywanie niedoborów, 
- żywienie pozajeliowe w okresie bar
dzo silnych zaostrzeń, 
- kortykosterydoterapia i próby leczenia 
lekami immunosupresyjnymi (w razie 
braku poprawy po zastosowaniu diety 
bezglutenowej). 

DR N.MED. JAROSŁAW RAGAN 
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HYDROTERAPIA - WODOLECZNICTWO 
W poprzednim artykule zostało wyjaśnione pojęcie hydroterapii. Poniżej zaś poznamy bliżej sprzęt i wskazania oraz 

działanie poszczególnych masaży i kąpieli podwodnych, które wykonywane są w naszej placówce. 

Masaż podwodny całkowity - wyko
nywany jest w wannie. Pacjent jest zanu-
żony w odpowiedniej ilości wody tak 
by całe ciało było poddane hydromasażo
wi . Działaniem jest zwiększenie ukrwie-
nia i przepływu chłonki, odżywia tkanki 
i zaopatruje je w tlen, poprawia spraw
ność serca, mięśnie ulegają rozrostowi, 
stają się silniejsze, w stawach następuje 
wzrost wydzielania mazi stawowej 
i zwiększa się ich ruchomość, uśmierza 
ból, rozluźnia blizny i zrosty. Wskaza
niem jest m.in. stwardnienie mięśni w na
stępstwie złej postawy i przeciążenia, 
skoliozy, zmęczenie, zaniki mięśniowe, 
choroby zwyrodnieniowe, rwa kulszo-
wa, choroby przemiany materii (cukrzy
ca, otyłość), nerwobóle. 

Masaż wirowy kończyn górnych 
i dolnych wykonywany jest w odpowied
nich wannach w tzw. wirówkach. 
W tym zabiegu w zależności od schorze
nia pacjent, który korzysta z zabiegu na 
kończyny dolne odpowiednio zanurza 
stopy i kolana (można też tutaj dodatko
wo włączyć funkcję masażu na kręgo
słup). Jeśli na kończyny górne to w od
rębnej wirówce zanurza dłonie wraz 

z łokciami. Wskazaniem będą choroby 
reumatyczne, stany zwyrodnieniowe sta
wów, choroby układu krążenia, stany po 
odmrożeniach, choroby i urazy ortope
dyczne i stany pourazowe więzadeł oraz 
torebek stawowych, kości i stawów, 
zmiany w narządach ruchu powstające 
z przeciążenia, przykurcze bliznowate, 
stany po chirurgicznym leczeniu żyla
ków. 

Natrysk biczowy wykonuje się przy 
pomocy odpowiedniej katedry. Pacjent 
stoi w odpowiedniej odległości od dy
szy natrysku. Natrysk zmienny tzw. 
Bicz szkocki wykonuje się w ten spo
sób, ze używa się wody gorącej przecięt
nie ok.40°C i chłodnej 18°C naprzemien
nie powtarzane od 3 do 5 razy, a zabieg 
należy ukończyć kilkusekundowym zim
nym natryskiem. Wskazaniem jest go
ściec stawowy i pozastawowy, bóle mię
śniowe, nerwobóle, w nadciśnieniu, sta
nach znużenia itp. Natryski znacznie po
prawiają stan ogólnego samopoczucia, 
dają uczucie rześkości i pobudzają ru
chowo. Przeciwskazaniem jest miażdży
ca, choroby serca, żylaki, wybroczy
nach, zmiany troficzne skóry i stany spa-

styczne oraz ostre zespoły bólowe krę
gosłupa. 

Aquavibron - jest aparatem do ma
sażu, który umożliwia wytwarzanie im
pulsów w szczególny sposób dostoso
wanych do organizmu ludzkiego. Jed
nym wykorzystywanym w nim źródłem 
energii jest woda wodociągowa pod nor
malnym ciśnieniem. Można go stoso
wać „na sucho" lub w kąpieli. Ten apa
rat do masażu znajduje szerokie zasto
sowanie lecznicze w codziennej rehabi-
litacji.Za pomocą odpowiednich impul
sów i wymiennych membran 
stosowany jest na całe ciało jak i punk
towo praktycznie we wszystkich jed
nostkach chorobowych. W masażu jako 
środek poślizgowy jest skrobia ziemnia
czana mająca odżywczy wpływ na ma
sowana skórę. Ogólnym przeciwwska
zaniem jest wysoka gorączka, choroby 
skóry, świeże blizny i rany, zakrzepowe 
zapalenie żył, żylaki, poważne urazy 
kręgosłupa, choroby serca, choroby no
wotworowe, Aids. 

SP ZOZ KOLBUSZOWA i 
MGR AGNIESZKA WĄSIK 
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K K S K O L B U S Z O W I A N K A - P O D S U M O W A N I E S E Z O N U 2 0 0 7 / 2 0 0 8 R . 

Piłkarze Kolbuszowianki zakończyli rozgrywki na poziomie I V ligi podkarpackiej, w sezonie 2007/2008. Uplasowali się 
na ósmym miejscu w tabeli, z dorobkiem 49 pkt. 

W związku z planowaną reorganiza-
icją systemu rozgrywek na szczeblu cen-
Itralnym, Zarząd Klubu zakładał awans 
[do mającej powstać I I I ligi podkarpacko 

- lubelskiej. Niestety boisko zweryfiko
wało te plany i od nowego sezonu piłka
rze KKS-u nadal występować będą 
w IV lidze. Awans był możliwy dla 
pierwszych sześciu zespołów w tabeli 
ale kolbuszowianie nie wykorzystali 
szansy, ponosząc porażki z niżej notowa
nymi zespołami. Gra w czwartej lidze to 
niestety krok w tył dla futbolu w Kolbu
szowej, ponieważ silne zespoły awanso
wały i tym samym poziom rozgrywek 
na pewno obniży się. 

Należy nadmienić, że Kolbuszowian-
ka po rundzie jesiennej zajmowała 11 
miejsce w tabeli, tracąc do szóstego, pre
miowanego miejsca dziewięć punktów. 
Na pewnym etapie rundy wiosennej zni
welowano tą przewagę do trzech punk
tów, ale kilka nieplanowanych wpadek 

(np. porażki z Igloopolem czy Lechią Sę
dziszów) praktycznie przekreśliły cały 
wysiłek. W trakcie rozgrywek Zarząd po
dziękował za współpracę trenerowi Do-
marskiemu, zatrudniając na jego miej
sce byłego wieloletniego zawodnika 
KKS-u Eugeniusza Sito. Polityka działa
czy kolbuszowskiego klubu zakłada po
wrót do koncepcji z czasów, gdy Kolbu
szowę reprezentowali wychowankowie 
lub zawodnicy z ościennych klubów. 
W nadchodzącym sezonie, Kolbuszo-
wianka będzie starała się awansować, 
pod warunkiem, że nie straci obecnego 
stanu personalnego. 

Wznowienie przygotowań do kolej
nych rozgrywek ma nastąpić już 30 
czerwca, a obecnie trwa okres roztreno-
wania. Życzę piłkarzom i działaczom 
owocnej pracy i awansu w nadchodzą
cym sezonie. 

WALDEMAR MAZUREK 

L Izolator Bośnie 
2. L"nia N o w a Sarzyna 67 

3. OrzcI Przeworsk GG 
4. Krmr i i a r ika - Krosno 62 
5. Stal M i e l e c 62 
6. Siarka Tarnrłbr / je | j 61 
7. Sial Sanok 5 9 
& KKS Kitlhuszawiankn 49 
9. Polonia Pr/.emy&l 48 

10. IKIPPPPI Dębica 4J8 
11. R z e m i e ś l n i k r i l z n o 42 

12. Pny.uń Leżajsk 3 9 
13. /.tyw D/.ik.uv. icc 3 8 
14. Lccłiia Sędziszów Młp, 34 
15. ŻurHwiamVii 7ura\vi La 31 
16. J K S J a r o s ł a w 23 

S Z A C H Y W G I M N A Z J U M N R 2 I M . J A N A P A W Ł A I I W K O L B U S Z O W E J 

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia - kształci pamięć, umiejętność logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, 

rozbudza zdolności twórcze. To tylko kilka z wielu zalet, dla których grupa gimnazjalistów i uczniów szkoły 
podstawowej, chętnych do nauki i rozwijania swoich umiejętności, znalazła się w kółku szachowym. 

Najlepsi z nich, do których m.in. na
leżą: Paweł Janusz, Mateusz Kubiś, Ka
mil Harchut, Marcin Biesiadecki, Krzysz
tof Ingram, Damian Tokarz, Sebastian 
Haracz, Rafał Mierzejewski, reprezentu
j ą naszą szkołę w turniejach zewnętrz
nych. W bieżącym roku szkolnym były 
to: 

- Gimnazjada szachowa 2007 w Rze
szowie, 
- I I I Międzyszkolny Turniej Szacho
wy w Przeworsku, 
- X I I Wiosenny OTSz o Puchar Preze
sa MSM w Mielcu, 

yZmagania w turnieju o Puchar Burmistrza 

- Turniej Szachowy o Mistrzostwo 
LSO Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszo
wie, 
- IX Turniej o Puchar Prezesa N I K 
w Wysokiej Strzyżowskiej. 

Udział w rozgrywkach daje 
uczniom doświadczenie turniejowe, mo
tywuje do podwyższania swoich umiejęt
ności. Uzyskane przez nich wyniki odpo
wiadają normie na I V kategorię szacho
wą. 

Dzięki sprzyjającemu klimatowi dla 
szachów, stworzonemu przez dyr. Miro
sława Kaczmarczyka, zakupowi nowe
go sprzętu szachowego, możliwa była or
ganizacja przez nasze gimnazjum turnie
jów szachowych o zasięgu gminnym 
lub powiatowym. 

W przeprowadzonym 7 marca 2008 
r. I Międzyszkolnym Gminnym Turnie
j u Szachowym o Puchar Burmistrza Kol
buszowej I i I I miejsce zajęły drużyny 
naszego gimnazjum, miejsce trzecie 
przypadło zespołowi ze Szkoły Podsta
wowej w Kolbuszowej Górnej. Indywi
dualnie najlepszym był Paweł Janusz 

(Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa), drugim 
Artur Szlachetka (Szkoła Podstawowa 
Kolbuszowa Górna), trzecim Ignacy Ol
szówka (Szkoła Podstawowa nr 1 Kol
buszowa). 

14 maja 2008 r. rozegrano I Mię
dzyszkolny Powiatowy Turniej Szacho
wy, pod patronatem Starosty Powiatu 
Kolbuszowskiego. Najlepszą drużyną 
okazał się zespół z Publicznego Gimna
zjum w Cmolasie, miejsce I I i I I I wy
walczyło Gimnazjum nr 2 w Kolbuszo
wej. Indywidualnie I miejsce zajął Sła
womir Róg (Gimnazjum w Cmolasie), 
I I - Szymon Warzocha (Gimnazjum 
w Cmolasie), I I I - Mateusz Jagodziński 
(LO Kolbuszowa). 

Organizatorzy dziękują szkołom, 
zawodnikom i ich opiekunom za udział 
w rozgrywkach i liczą na większe zain
teresowanie szkół tymi turniejami w ich 
następnej edycji, w przyszłym roku 
szkolnym. 

OPIEKUN KÓŁKA SZACHOWEGO: 
WŁADYSŁAW PLIS 



.Slońce mocniej grzeje zieleni się las. woła w 

Serdecznie zapraszamy na cykl zajęć i zabaw wakacyjnych w MiPBP w Kolbuszowej. 
Spotkania będą się odbywać od wtorku do piątku od godz I I 0 0 do godz. 13°°_ 

Młodsze dzieci są mile widziane we wtorki i środy, 
natomiast dzieci starsze (od 12 lat) oraz młodzież w czwartki i piątki. 

Nc 
1 

1 

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

MIPBP W KOLBUSZOWEJ W OKRESIE WAKACJI. 

CZERWIEC 
Wd wakacje przyszedł czas 

24.96. Razem weselej - zabawy Integracyjne, mające na celu 
bliższe poznanie uczestników „Wakacj i w Bibliotece". 
U . i L i . MIH" wyliczanki. 

25,1)6. Poznajemy tradycje i obrzędy Nocy SwięJojańakiej. 
tikrane czytanie Legendy o kmiecie paproci. Wykonanie-
wianków z zlóf l kwiatów. 

2^96. Lubawy integrucyjne (rożne]. Spotkanie ze starszymi 
ucretfnikLLmi wakacji. 

27,IJ5r Po ten kwiat paproci, dawne wierzeniu i przesady 
zwiiLZiine z nutą iwi^ oj unistą (T^a^dim-ka o w^m^knich 
ważnych w r ł T L i a L LI l : k 11 u. i iv . kwipi paproci. 

LJPJfcC 

L97. Co mogą zrobić dzieci by ziemi nic zaśmiecić. Robimy 
papier ckoJo&iczny twykeuwi i c ozdobnych wazonów 
z użyciem papieru). ^ ^ ^ k 

I . łT. Fkohadacze i Fłcnmiizycy. ZOIMW7z elementami 
„gunnaii>Łj [nózgu"' onu zajęciu muzyczno- ruchowe. 

J.97. ?ola. lasy. Eąki - zajęcia edukacyjne w plenerze. 
-i.ii7t Hu/^w 11> ] opiimanie m-ln tworzenie wspólnego 

ziełika. V _ 
Pr^rijtfi+roŁCF mor* hi cif przygód 

tt_97. Projekcja filmu dla dzieci „Mała Syrenka" 
9.97. Kapelusz u i oustf aszonego pirata - zajęcia plastyczne dla 

cbtopeaw kwlary wodne zajęcia techniczne dln rbiewezynck 
10.97. Uczymy się aJfabcm Morsa i kodów flagowych, 
zajęcia edukacyjne. 

II. 07. OBRAZKI MARYNISTYCZNE [ PLAŻOWE 
IM RESJE - zajęcia z wykorzystaniem czasopisma ..Mary 
Artysti". 

Odkrywanie ktwniłMtł 
15.97. Tajemnice wszaehAwiaia, ukJad słoneczny, galakrykl. 
gwiazdy. Praca z książką „Księga Kosmosu" 

16_97. Rozgwieżdżone niebo - malowanie kamieni, tworzenie 
IjHTipo-zycjL 

17.97. Dlaczego niebo-jest niebieskie. Poznajemy wielkiego 
astronoma światowej sławy Mikołaja Kopernika. 
Wykonanie lunety Lub zegara słonecznego (ciekawostki jak 
ludzie odmierzali czasi 

18.97. Kosmiczne obrazki - wykonanie proc metodą witrażu. 
Ziemia w kult trach tęczy 

JJ_I7L Co w trawie piozczy - wipóli k- czytanie wienzy Jira 
Brzechwa warszLory liccraeko — plastyczna. 

21.97. Nosi milusińscy- przedstawiamy swoje domowe 
zwierzątka. Malujemy fantazyjne papugi techniką 

iłkfcbiięlyth dhmi. 
14.17. | lk Lu iiq p i « - ^wm Kenia i lahnwy i u lLiyj j ral iLyrw 

2f>_97. Ohca/ki laLem malowane - kconoeycje 
z wy korzy sianiam zasuszanych msliii. wykonanie 
ozdobnych ramek z patyczków. 

Tydzień z niespodzianką 
I ł , |T Kutw. Elubł. Martynki ucri rEP?ecnion^i. zajęcia 
edukacyjne- w-akacyinc •— •• k .ri k r rmnrykri 1 tatcem 

.Ul. DR ltjilnnnw\ pAK^rk wmrUly IwełaTł 
J M 7 r Moda na wakłcje- Blyikoiki, O/rt^bki, dDdatłi-

WykEPmypfti^ ufduhy -ATLNUK rlrrHMp .MyskmLliwc^u 
pctfnryflłl™. 

SlERPŁEft 
01,05. LHużej, Sprawniej* Lepiej - błyskawiczne konkursy 

z ren; znc^Low^ odbijanie piłeczki, rzuuunie ofilu, 
sfcataime rai staiku-n ê i inne. 

Czary mary nie do wiary - poznajemy świat magii 
0^.93. Spotkanie z czarownicami L wróżkami z różnych stron 

świaLa. Dobre i zie wróżki - podróże po Ikeiaęurze. 
OÓ.03. Abiakadabra kapelusz czarodzieja. Warsztaty twórcze. 
07.11. Seans firmowy ..H nrry Potler i Kenrnrii Filozoficzny" 
t hub inni caclc ̂  

OłŁBS. Mistrz Magli. Foknz sztuczek iluzjonistycznych. 
Porudii postaci Literackich 

1J.95. Zgadnij kim jestem - mini konkurs literacki dla 
dzieci. Dztcol z BuJlerbyn kenururs czytelniczy. 

LJ.OS. Projckhjjerny zakiudke<fcafctvcznie s * iazaną 
z ulubioną książlą hib beftatefr™? 

1-4.03. PizyBanwic prawdc Ci powie. Zajęcia edukacyjne. 
Tydzień Eurttptrj.ykim Ltlcrtłckir n^tlrówkiJM 
Europie ^ ^ ^ ^ ^ m l * 

l̂ .QN. Edukują ^urypejska inacaj czyli KSIĘGA BAJEK; 
RurTUajs |(:rtehy) Wilk i zając fBosja^ Pinokio l Wfn>chy>. 

2tF.UK. M m JN>TTÎ $I na; Ząj^e^ I p^pieroplaS^kl. 
21. UR. Ory • zabawy I eafc(c> Swiara - kalambury, ^a^u/Lki . 

L ' r E1 I-Lll - II-I - l . l l l - - •- i » "f 

22. US. Zajęcia pisania rożnymi leehn k.i ni > -.-iL-i-lkii-i" •. na 
fćî nyeh maierialauli (nrp, na plncnie), feiznymi alfabetami 
tnp. GnckirnJ 

Indiam/tie tato w bibliotece 
U l l r Scana • I incnwy dla dneci Pwrrhonnu. 
2T.nNr Sp^ikmiie w iralian&kKj wios« jrmiun^ aniliAnskie. 
płzJrtHwienia]- PińiOpiłHj; - zajętia plasLye^mc. 

28-9fi. Maski i Totemy - Kłjs^ia- ̂ chnicoie. 
14.11. Zb±i^Ei=nie W*M§ w IMrffeH fJy|JnrTlyB 

wyróżniania, xk*lk i pCrC ŝnubćk. 
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Do Państwa, dyspozycji; 
> DOLNA KONDYGNACJA: Nconct ( AGD,RTV), Art . Elektryczne, lOOL 

D r o b i a z g ^ s e m i s y obiadowe h sz tućce , plastiki i tp.) , Pasmanteria, _Kora"(reczrLiki, 
pościeli Usługi FatO. 

OJ lulcgo 2007 Stoisko MunupuLuw-c ur<u Lstugj ¥alo m a l a ł y przenicsium- i u d u h i j kufldygTuucjc 

(wejście od parkingu) 

^ PARTER: Art . Spożywcze, Chemia gospodarcza. Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
'r I P I Ę T R O : Odzież damski! i m ę s k a , Obuwie damskie i męsk ie , Zabawki, kosmetyki, 

Pamiątki okolicznościowe, Rozlewnia, Perfum, Ar( szkolne i papiernicze, Biżuter ia , 
r D P I Ę T R O : Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania USG, EKG, Gabinet 

Ginekologiczny, Gabinet Rehabiiitacyjny^Fizykotcrapii), Gabinet Pielęgniarski , 
Analityka, Ubrrzpirrcizenia Gentrraii, Gabinet Drntystyczny 
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