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Wydarzenia 

JEST TAKI WRZESIEŃ 
Biało - czerwone wiązanki kwiatów złożone pod tablicami upamiętniającymi bohaterów wojennych przy Zespole Szkół 

Technicznych w Kolbuszowej oraz na grobach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej - to symboliczne 
elementy obchodów rocznic wrześniowych, które już na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości naszego miasta. W 
tym roku obchody ku czci poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę odbyły się 10 września. Były przemówienia, 

wzruszające spotkania i wspomnienia, a wszystko z udziałem młodzieży, która recytując wiersze i śpiewając 
patriotyczne piosenki dała wspaniałą lekcję historii. 

Co roku Kolbuszowa bardzo uroczy
ście wspomina wydarzenia z 1939 roku. 
Od lat, na początku września, władze sa
morządowe, na czele ze starostą powia
tu kolbuszowskiego i burmistrzem Kol
buszowej oraz dyrektorem Zespołu 
Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939 roku, organizują spotka
nie. W tym roku przed budynkiem ZST, 
w samo południe, zgromadziło się dzie
siątki osób. Przybyli m.in. Poseł na 
Sejm RP Leszek Deptuła, Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Dyrektor 
Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Usta
wicznego przy Kuratorium Oświaty Zo
fia Igras, Zastępca Komendanta Wojsko
wej Komendy Uzupełnień w Mielcu 
mjr mgr inż. Daniel Chmielowiec, Staro
sta Kolbuszowski Józef Kardyś, Prze
wodniczący Rady Powiatu Tadeusz Ko
peć, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Stefan Orzech i Wojciech 
Cebula, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zu-
ba, Wiceprzewodnicy Rady Gminy 
Krzysztof Kluza, przedstawiciele Związ
ków Żołnierzy Armii Krajowej i Sybira
ków na czele z Mieczysławem Godlew
skim i Janem Szadkowskim, Wójtowie 
Gmin, Strzelcy, Harcerze, poczty sztan
darowe, przedstawiciele instytucji kultu
ry, partii, organizacji społeczno-politycz
nych i szkół z terenu powiatu kolbuszow
skiego. 

Młodzież ZST przedstawiła pro
gram słowno - muzyczny pt. „Był taki 
wrzesień - jest taki wrzesień". Już wy-
stój i sceneria otoczenia, wskazujące 

dwie przeciwstawne rzeczywistości -
wojenną i pokojową sygnalizowały wio
dące treści programu. 

W nastrój patriotycznych rozważań 
wprowadziła zgromadzonych piosenka 
„Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna 
mnie wzywa" śpiewana przy dźwiękach 
fletu. Uczniowie przypomnieli najważ
niejsze etapy wojny, podkreślając znacze
nie Boju o Kolbuszowę. Przywołali też 
wspomnienia Kolbuszowian, którzy prze
żyli ten tragiczny dla naszego narodu 
czas: Prezesa Światowego Związku Żoł
nierzy AK Mieczysława Godlewskiego 
- o pobycie w sowieckich łagrach Boro-
wicze, Janiny Augustynowicz - więźniar
ki Ravensbriick, Michała Czartoryskie
go - uczestnika walk o Monte Cassino. 
Szczególnie wymownym elementem pro
gramu było odśpiewanie przez młodzież 
piosenki: „Nie pamiętasz, bo nie mo

żesz". W trakcie ostatnie zwrotki tej 
piosenki, przy słowach: „My nie chce
my więcej wojny, Chcemy żyć życiem 
spokojnym, Jak daleki i szeroki jest ten 
świat. Chcemy Pokój tworzyć wszę
dzie, Wojna niech legendą będzie. 
Szczęście, radość niech okryją wojny 
ślad." z ukrytych klatek zostały wypusz
czone gołębie, jako symbol pokoju. 
Również podczas programu młodzież 
wręczyła obecnym kombatantom róże, 
jako symbol i wyraz pamięci i szacun
ku za ich poświęcenie i walkę za wolną 
Ojczyznę. 

Po zakończeniu programu przema
wiali zaproszeni goście, którzy w swo
ich wystąpieniach mocno podkreślali, 
że wolność i pokój, które panują w na
szym kraju, należy szanować i pielęgno
wać, zwłaszcza w kontekście wydarzeń 
na Kaukazie. 

Burmistrz Jan Zuba poinformował 
zebranych, że w Kolbuszowej trwają 
prace nad powstaniem pomnika, upa
miętniającego walczących o wolną 
i niepodległą Ojczyznę. Stanie on na 
kolbuszowskim rynku i zostanie odsło
nięty w przyszłym roku - w 70 roczni
cę wybuchu I I wojny światowej. 

Końcowym punktem uroczystości 
był przemarsz na Cmentarz Parafialny, 
aby uczcić pamięć i złożyć kwiaty na 
mogiłach poległych w czasie I I wojny 
światowej żołnierzy. Modlitwę w inten
cji poległych poprowadził kapelan AK 
- ks. Ryszard Kiwak. 

(-) 
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Na szkolnych korytarzach znowu ruch i gwar. To znak, że zaczął się nowy rok szkolny. 

WITAJ SZKOŁO! 
Ponad 2.800 kolbuszowskich uczniów rozpoczęło we wrześniu nowy rok szkolny 2008/2009. Po raz pierwszy 

w szkolnych lawach usiadło blisko 240 pierwszaków. Dzwonek zabrzmiał w 10 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach 
oraz w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym. Od 1 września obowiązków przybyło też ok. 290 dzieciom 

z oddziałów zerowych. 

Co się zmieniło? 
Przed uczniami kolejny rok pracy. 

Po dwóch miesiącach wolnego, dzieci 
l i młodzież przyszły przywitać się z na

uczycielami i kolegami ze szkolnej ła-
I wy, no i co najważniejsze, wsiąść plan 

lekcji na najbliższe miesiące nauki. 
W żadnej z kolbuszowskich szkół nie by
ło zmian na stanowisku dyrektora. Spo
ro zmieniło się natomiast w samych 
szkolnych murach, bo wakacje to trady
cyjnie czas remontów, malowania ścian, 
lamperii i elewacji. 

Na przykład w Bukowcu, oprócz ma
lowania ścian i lamperii, zaadaptowano 
jedną z sal lekcyjnych na salę kompute
rową. Uczniowie mają również nową wy
kładzinę na korytarzu górnym. Do szkol
nej kuchni zakupiono kuchenkę mikrofa
lową oraz zmywarkę, a Rada Rodziców 
postarała się o dwie kuchenki gazowe. 
W Domatkowie wymalowano dwie sale 
lekcyjne, jadalnię, kuchnie i zaplecze 
oraz salę gimnastyczną i kancelarię. Lek
cje wychowania fizycznego na nowym 
wyasfaltowanym boisku będą mieć 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Przed
borzu. Wyczyszczono i pomalowano 
również szkolne ogrodzenie, wykonano 
też zewnętrzną instalację oświetlenio
wą. Tymczasem w Zespole Szkół w Kup
nie wykonano instalację gazową w kuch
ni szkolnej oraz odświeżono ściany szat
ni, sali rekreacyjnej i siłowni. W Widel
ce zaadoptowano pomieszczenie w pod
ziemiu szkoły na świetlicę. 
Wyremontowano tam także Dom Na
uczyciela - wymieniając m.in. stolarkę 
okienną i drzwiową. Prace remontowe 
przeprowadzono również w Szkole Pod
stawowej w Weryni. Najwięcej zmieni
ło się wokół szkoły. Teren poszerzono 
i ogrodzono. W Zarębkach uczniowie 
Szkoły Podstawowej mają nowe krzeseł
ka i stoliki. Generalnie wyremontowano 
budynek starej szkoły. W szkole w Kol
buszowej Dolnej, w której uczą się dzie
ci niepełnosprawne, przebudowa
no m.in. podjazd dla osób niepełnospraw

nych, odnowiono gabinet rehabilitacji. 
W Kolbuszowej Górnej zakupiono 
ekran do projektora, liczydła i ksero. Wy-
cyklinowano i polakierowano również 
parkiety w dwóch salach lekcyjnych. 
Kilka sal udało się wymalować w Zespo
le Szkół nr 1 w Kolbuszowej. Ponadto 
wymieniono kanał grzewczy, kaloryfery 
i wykładzinę w sali nr 5. Wymalowano 
także korytarz na parterze. Kilka klas, 
korytarzy i klatek schodowych wymalo
wano również w kolbuszowskim Zespo
le Szkół nr 2. 

Drobne prace remontowe odbyły 
się także w każdym z publicznych przed
szkoli. Należy dodać, że w niektórych 
placówkach ukończono lub trwają prace 
związane z unijną inwestycją - pn. Ter-
momodernizacja budynków użyteczno
ści publicznej w gminie Kolbuszowa. 

Stawiamy na angielski i informatykę! 
Dobrych wiadomości ze szkół jest 

więcej. W tym i w przyszłym roku szkol
nym nasi uczniowie będą mieć gratiso
we lekcje języka angielskiego i informa
tyki, a uczniowie Zespołu Szkół Specjal
nych arteterapię. Aby zrealizować dodat
kowe zajęcia gmina Kolbuszowa, wspól
nie ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 
„Nil", pozyskały ze środków unijnych 
aż 300 tysięcy złotych. - Z dodatko
wych lekcji skorzysta blisko 1800 dzie
ci. Stworzymy 34 grupy po 12 osób, 
które będą poszerzać swoja wiedzę 
w zakresie języka angielskiego - poza 
godzinami lekcyjnymi. Podobnie z in
formatyką. - informuje Ireneusz Kogut, 
inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gmi
ny - koordynator unijnego projektu. 
Oprócz korepetycji każdy uczeń otrzy
ma również darmowy zestaw ćwicze
niowy. - Środki na realizację projektu 
pochodzą z Unii, w ramach jednego 
z programów z cyklu Kapitał Ludzki. 
Dlaczego angielski? To chyba oczywi
ste. Chcemy aby nasza młodzież perfek
cyjnie posługiwała się tym językiem. 
Podobnie z informatyką - nowoczesne 
technologie to przyszłość. Stąd chcemy 
dać naszym uczniom możliwość jesz
cze częstszego kontaktu z tymi dziedzi
nami. Natomiast arteterapia to terapia 
za pomocą sztuk plastycznych pomaga
jąca w rozwoju dzieci niepełnospraw
nych - dodaje inspektor Ireneusz Ko
gut. 

SYLWIA TĘCZA 

PODZIĘKOWANIE 
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE PANI KIEROWNIK ALICJI FURGAŁI PRACOWNIKOM KLUBU 
POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ, ZA WSPANIAŁE PRZYGOTOWANIE 
I OBSŁUGĘ III WIELKIEGO ZJAZDU RODZINY WINIARSKICH W DNIACH 28 129 CZERWCA 2008 r. 

UCZESTNICY ZJAZDU WINIARSKICH 
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ANGIELSKI OD PRZEDSZKOLA 
Prawie 350 dzieci będzie w najbliższym roku szkolnym uczęszczać na zajęcia nauki języka angielskiego i rytmiki. 

Specjalne lekcje odbywać się będą w każdym kolbuszowskim przedszkolu. Za zajęcia zapłaci Unia Europejska. Gmina 
Kolbuszowa otrzymała na ten cel 100 tysięcy złotych. 

W większości kolbuszowskich przed
szkoli na angielski chodzą tylko te dzie
ci, których rodzice uiszczą za takie lek
cje dodatkową opłatę. Dzięki pienią
dzom z Unii, które pozyskała Gmina 
Kolbuszowa, przez najbliższy rok takie 
zajęcia i dodatkowa rytmika będą dla 
każdego dziecka za darmo. 

Pieniądze na naukę języka angiel
skiego i rytmiki pochodzą z unijnego 
Sektorowego Programu Operacyjnego -
Kapitał Ludzki, w ramach priorytetu pn: 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach". Wniosek o fundusze pra
cownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszo
wej złożyli w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy jeszcze w marcu. Udało się. Komi
sja Oceny Projektu przyznała naszej 
Gminie 100 tysięcy złotych. W tej kwo
cie półtora tysiąca złotych będzie pocho
dziło z budżetu gminy. 

Za te pieniądze, w 7 publicznych 
przedszkolach oraz w 2 niepublicznych 
placówkach, zorganizowane zostaną spe
cjalne zajęcia nauki języka angielskiego 

i rytmiki dla trzy, 
cztero i pięciolat
ków. - Trzy i czte
rolatki będą się 
uczyć angielskie
go przez 15 minut 
dwa razy w tygo
dniu. Lekcje u pię
ciolatków będą 
trwały po pół go
dziny - również 
dwa razy w tygo
dniu. Podobnie 
z rytmiką - na
uczyciel będzie 
prowadził zajęcia 
muzyczne dwa ra
zy w tygodniu po 
kilkadziesiąt minut 

Przedszkolaki nr 3 " (S. Tęcza) 

- informuje Monika 
Fryzeł z Referatu Pozyskiwania Fundu
szy i Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszo
wa. 

Pieniądze pozyskane z Unii na reali
zację projektu zatytułowanego: „Idąc 
z rytmem w świat języków - Przedszko

le pierwszym krokiem do sukcesu" - po
zwolą na zakup mini wieży oraz zesta
wu muzyczno-dydaktycznego dla każ
dego z przedszkoli, a także pensje dla 
nauczycieli. 

SYLWIA TĘCZA 

TERMOMODERNIZAC JA RUSZYŁA 
W poniedziałek 25 sierpnia, w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, odbyła się konferencja otwierająca 

oficjalnie unijną inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa". 
Podczas spotkania, na które zaproszono dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów oraz uczniów poszczególnych placó

wek, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba przedstawił zakres prac i termin realizacji poszczególnych inwestycji. 
Wniosek o dofinansowanie na ter-

momodernizację 12 obiektów użyteczno
ści publicznej, w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norwe
skiego Mechanizmu Finansowego, zo
stał złożony do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w listopadzie 
2005r. Całkowity koszt wykonania prac 
przy dwunastu budynkach oszacowano 
na prawie 567 tys. euro. Z Funduszy 
Norweskich Gmina Kolbuszowa uzyska
ła dofinansowanie w wysokości 
481.679 euro, co stanowi aktualnie 
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67% wartości całego projektu - tj. 
2.322.928,56 zł. (wartość dofinansowa
nia może ulec zmianie, ponieważ jest 
uzależniona od kursu euro). Resztę środ
ków pokryje ze swojego budżetu Gmina 
Kolbuszowa. 

Do projektu zgłoszono głównie szko
ły i przedszkola z terenu gminy. Prace 
zostaną też wykonane przy budynku 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Ro
boty będą obejmowały głównie ocieple
nie ścian, sufitów i stropodachów oraz 
wymianę okien i drzwi. Głównym ce

lem projektu jest 
zmniejszenie ilości za
nieczyszczeń w środo
wisku, poprzez reduk
cję emisji zanieczysz
czeń do atmosfery. 
Łącznie termomoderni-
zacji zostanie podda
nych ponad 10 tys. 
m2 powierzchni ścian 
i ponad 2 tys. m2 po
wierzchni stropów, do 
wymiany pójdzie łącz
nie 340 okien i 10 

drzwi. Prace potrwają do końca sierpnia 
2009r. - W kilku obiektach prace zwią
zane z termomodernizacją już trwają. 
Najwcześniej rozpoczęły się w Zespole 
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol
nej. Równocześnie trwają w budynkach 
Przedszkola nr 1 oraz w Zespole Szkół 
nr 2. Lada dzień ekipy remontowe poja
wią się w SP Zarębki i przy Urzędzie 
Miejskim - poinformował Jan Zuba. Dy
rektorzy szkół objętych projektem nie 
ukrywają swojego zadowolenia. Cieszą 
się, że po wykonaniu termomoderniza-
cji obiekty będą nie tylko przyjazne śro
dowisku i piękniejsze, ale znacznie bez
pieczniejsze dla uczniów. - W Zespole 
Szkół Specjalnych prace rozpoczęto naj
wcześniej. Wymieniono już część okien 
w salach lekcyjnych. Zmodernizowano 
elewacje całego budynku. Przed nami 
jeszcze prace związane z ociepleniem 
strychu i z położeniem kostki wokół bu
dynku - powiedziała Marzena Mytych 
- dyrektor ZSS w Kolbuszowej Dolnej. 

SYLWIA TĘCZA 
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KSIĄŻKA B E Z BARIER 

Szansa na lepszy dostęp do nowości wydawniczych w bibliotekach 

„Książka bez barier - mobilny 
'księgozbiór wymienny na terenie po
wiatu kolbuszowskiego", to najnowszy 
projekt realizowany przez MiPBP w Kol-

kbuszowej. W styczniu 2008 roku kolbu-
Łzowska biblioteka złożyła wniosek do 
•Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na
grodowego o dofinansowanie zadania, ma
jącego na celu wyrównywanie dostępu 
mieszkańców mniejszych miejscowości, 
na terenie powiatu kolbuszowskiego, 
w tym osób niewidomych i niedowidzą
cych, do najnowszej popularnej literatu
ry polskiej i światowej. W 2008 roku do 
programu „Rozwój infrastruktury kul
tury i szkolnictwa artystycznego" zło
żono łącznie 1311 różnego typu projektó¬
w, z czego MKiDN przyznało dofinanso
wanie 240 zadaniom, głównie z dziedzi
ny infrastruktury różnego typu szkół. Jed
nym z tych zadań był projekt złożony 
przez bibliotekę, którego koordynato
rem został Janusz Kozłowski 

Projekt zakłada udostępnianie na te
renie gmin wiejskich powiatu kolbuszow
skiego poczytnego i atrakcyjnego księgo
zbioru, poprzez utworzenie i obsługę mo
bilnych punktów jego wymiany, w opar
ciu o istniejącą już sieć biblioteczną 
oraz sukcesywne tworzenie nowych 
punktów. Działanie to powinno nie tyl
ko ułatwić dostęp do nowości wydawni
czych (w tym na kasetach i krążkach 
CD), mieszkańcom poszczególnych miej
scowości lecz również efektywniej wyko
rzystać zakupione nowości, poprzez 
większą liczbę wypożyczeń poszczegól
nych egzemplarzy. 

Podobne pomysły były już realizo
wane poprzez tworzenie tzw. „Biblio-au-
tobusów", lecz ograniczały one dostęp 
do książki z powodu ich czasowej do
stępność w poszczególnych dniach mie

siąca. Z tego też powodu przyjęto założe
nie o wykorzystaniu w projekcie istnieją
cej już sieci bibliotecznej na terenie po
wiatu kolbuszowskiego. 

Aby umożliwić realizację tego zada
nia niezbędny był zakup samochodu do
stawczego, którym będą rozwożone 
książki do poszczególnych punktów bi
bliotecznych. Całość zadania opiewała 
na kwotę 51 tyś. zł., przy czym część re
alizowana jest z dofinansowania Gminy 
Kolbuszowa (21 tyś. zł.), Powiatu Kolbu
szowskiego (6 tyś. zł.), reszta zaś zosta
ła zrealizowana ze środków Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go (25 tyś. zł.). 

Realizacja zadania zostanie rozpo
częta z istniejącym już księgozbiorem 
Wypożyczalni Międzybibliotecznej, obej
mującym 3528 książek, który będzie suk
cesywnie uzupełniany. Biblioteka dyspo
nuje również Wypożyczalnią Książki 
Mówionej (WKM), której zbiory zosta
ną włączone w zakres wymiany w utwo

rzonej sieci rozproszonej punktów bi
bliotecznych. Działanie to zwiększy 
atrakcyjność oferty powstałej sieci oraz 
umożliwi dostęp do jej zbiorów rów
nież mieszkańcom wsi z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. Z wypożyczalni ksią
żki mówionej korzystają głownie miesz
kańcy Kolbuszowej, którzy odwiedzają 
MiPBP. 

Obecnie w zbiorach WKM znajdu
je się 562 tytuły, w tym 322 tytuły na 
2766 kasetach oraz 340 tytułów na 485 
CD-ROM-ach, w formacie Audio i 
MP3. 

Przewiduje się, iż z tej formy wypo
życzania skorzysta na terenie powiatu 
kolbuszowskiego rocznie około 1,5 tyś. 
osób, które wypożyczą około 13,5 tyś. 
książek. Realizacja tego zadania posia
da niewątpliwie charakter innowacyjny, 
nie tylko na terenie powiatu kolbuszow
skiego, lecz również w skali kraju. 

BIB 

SPOTKANIE PO CZTERDZIESTU LATACH 
Każde po wielu latach spotkanie osób, które kiedyś siedziały w jednej ławce, były uczniami tej samej klasy, szkoły, ma 

swój specyficzny wymiar. Cechuje go tęsknota za tymi młodzieńczymi latami, które nie mogą się już powtórzyć, bo 

Każdego interesuje również, aby zo
baczyć koleżanki i kolegów, z którymi 
przed laty dzieliło się radości, a czasami 
i smutki szkolnego życia oraz jak najwię
cej dowiedzieć się o ich życiu po opusz
czeniu szkolnych murów. To jednak 
przede wszystkim chyba ta nostalgia za 
minionym czasem inspiruje do organiza
cji takich spotkań, które wręcz zmusza
ją do zatrzymania się w tym codzien-

knym swoim biegu. Takie spotkanie to 

znajdują się w czasie który przeminął. 
okazja do oglądnięcia się wstecz i udzie
lenia odpowiedzi choćby na takie pyta
nia jak: Co w naszym życiu udało nam 
się osiągnąć? Jakie plany i marzenia zre
alizować? Które z tych planów legły 
w gruzach i dlaczego tak się stało? Ta
kich pytań jest więcej i zawierają one 
tym większy ładunek treści im dłuższy 
jest okres czasu od rozstania się z zespo
łem klasowym. Nic więc dziwnego, że 
gdy w sobotę 23 sierpnia 2008 r., kiedy 

to po czterdziestu latach spotkali się ab
solwenci klasy XI „A" Liceum Ogólno
kształcącego w Kolbuszowej, którzy 
w 1968 r. zdawali egzamin maturalny, 
takich pytań było całe mnóstwo. Było 
co wspominać i co opowiadać o swoich 
dokonaniach, przeżyciach, sukcesach 
i niepowodzeniach. 

W maju 1968 r. egzamin maturalny 
w tej klasie zdało 32 osoby. Na zjazd 
przyjechało tylko 14. No cóż, nie wszy-
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scy mogli przyjechać. Niestety 3 nasze 
koleżanki już nie żyją. Siedem koleża
nek i kolegów przebywa poza granicami 
naszego kraju i trudno było z nimi nawią
zać kontakt. Kilka osób zostało zatrzyma
nych w domu przez ważne sprawy ro
dzinne. 

Jako miejsce zbiórki wyznaczono 
Zespół Szkół Technicznych im. Bohate
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej. 
To w budynku tej szkoły mieściło się kol-
buszowskie LO w 1968 r. Tu też odbyła 
się, pierwsza po 40 latach, lekcja wycho

wawcza pod przewodnictwem wycho
wawczyni byłej klasy XI „A" pani 
prof. Heleny Burkiewicz. Każdy przed
stawił w zarysie swoje 40 lat życia 
(1968-2008). Było co posłuchać, bo 
większość osób biorących udział w spo
tkaniu spotkała się po raz pierwszy od 
zdania egzaminu maturalnego. Przyjecha
li oni z różnych miejscowości i reprezen
towali różne zawody. Byli wśród nich: 
ekonomiści, inżynierowie, księża, na
uczyciele, prawnicy, rehabilitanci, spor
towcy. Następnie wszyscy pojechali na 

kolbuszowski cmentarz, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobach na- * 
uczycieli i zmarłych koleżanek. Kolej-J 
nym punktem w planie spotkania byłal 
msza Św., którą w kolbuszowskiej kole-l 
giacie odprawił ks. Stanisław Gancarz -
proboszcz parafii Korzenna, w diecezji 
tarnowskiej, który był jednym z uczest-i 
ników spotkania. Z kolei udano się doi 
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Kolbuszo-I 
wej Dolnej, gdzie bawiono się wesoło! 
do późnych godzin nocnych. Przy poże-' 
gnaniu każdy deklarował, że spotkamy 
się znowu za rok. Należy mieć nadzie
ję, że tak będzie. 

W spotkaniu wzięli udział pani 
prof. Helena Burkiewicz oraz jej ucznio
wie sprzed 40 lat: Biesiadecki Jan 
z Kolbuszowej Dolnej, Gancarz Stani
sław z Korzennej, Klaina (Depa) Kry
styna z Krakowa, Kozłowska (Nidental) 
Lucyna z Tarnowa, Mroczka Wojciech 
z Lipnicy, Plis (Skolimowska) Anna 
z Kolbuszowej, Skiba (Gorzkowicz) Zo
fia z Gorzyc, Skowrońska (Stąpor) Mar
ta z Rzeszowa, Skóra Jan z Krakowa, 
Wierzbicki Janusz z Ozimka, Winiarska 
(Rząsa) Teresa z Kolbuszowej, Ze-
mbrowska (Wąsik) Krystyna z Kolbu
szowej, Żądło (Saj) Zofia z Ocieki, Żuk 
(Nidental) Halina z Sanoka. 

WOJCIECH MROCZKA 

WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY POD BUDOWĘ NOWEJ ŚWIĄTYNI 
Liczna grupa wiernych zjawiła się w niedzielę na uroczystości wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego pod 

świątynię, która od tego roku wznoszona jest na terenie parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Zarębkach. Ta wyjątkowa uroczystość obyła się w obecności ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej - ks. 

biskupa Kazimierza Górnego. 
W niedzielę w murach kościoła, któ- mień węgielny, który następnie wmuro- W tym miejscu zawieszona została 

re obecnie sięgają 1 pietra, po raz pierw- wany został w przedsionku kościoła. pamiątkowa granitowa tablica, 
szy, na specjalnie przygotowanym ołta- SYLWIA TĘCZA 
rzu, odprawiona została msza święta. 
Podczas homilii ks. bp Kazimierz Gór
ny nawiązywał do przypadającego 14 
września święta Podwyższenia Krzyża 
Świętego. - To zadziwiające, ale tam 
gdzie są większe skupiska ludzi od razu 
powstają kościoły. To znak tęsknoty lu
dzi do Boga. I Polacy na emigracji - na 
Zachodzie, czy mieszkający na dalekich 
kresach wschodnich, najpierw budują 
szkoły i kościoły. (...) Chciałbym Wam 
drodzy mieszkańcy serdecznie podzięko
wać za tak wspaniałe przygotowanie tej 
uroczystości. Nawet droga przybrana 
w palemki, a każda z nich, jak zauważy
łem, ma żywe kwiaty. Z całego serca 
wam dziękuję i gratuluję - ze wzrusze
niem podkreślał biskup. 

Biskup pobłogosławił miejsce, 
gdzie budowana jest świątynia oraz ka-

Kamień, który złożono w murach nowej świątyni przywieziony został z Góry Golgota, 
fot. S.Tęcza 
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ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE KOLBUSZOWA - ŚWIERCZÓW 2008 
W tym roku święto plonów odbyło się 24 sierpnia w Świerczowie. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy przyszli tego dnia 
posłuchać ludowych przyśpiewek i zobaczyć piękne, wielobarwne wieńce dożynkowe. W tym roku zaprezentowało je 12 

Uroczystości dożynkowe rozpoczę
ła msza święta pod przewodnictwem 
ks. proboszcza parafii p.w. św. brata Al-

l berta w Kolbuszowej - ks. Jana Pępka. 
|Po mszy ksiądz proboszcz pobłogosła-
[wił chleby oraz poświęcił wieńce przy
niesione przez rolników do kościoła. 

W uroczystościach dożynkowych 
udział wzięli zarówno przedstawiciele 
władz państwowych: senator Włady
sław Ortyl oraz poseł Zbigniew Chmielo
wiec, jak również władze wojewódzkie, 
reprezentowane przez przedstawiciela 
wojewody Jerzego Wiśniewskiego oraz 
marszałka województwa podkarpackie
go Zygmunta Cholewińskiego. Nie za
brakło władz samorządowych, na czele 
ze starostą kolbuszowskim - Józefem 
Kardysiem i burmistrzem Kolbuszowej -
Janem Zubą. Licznie przybyli również 
przedstawiciele instytucji i stowarzy
szeń rolniczych. 

Starostami dożynkowymi byli: Ma
ria Perlicka ze Świerczowa oraz Zbi
gniew Kulig - również mieszkaniec 
Świerczowa. 

Przed licznie zgromadzoną publicz
nością na scenie usytuowanej przy Szko
le Podstawowej w Świerczowie, jeszcze 
przed rozpoczęciem części oficjalnej wy-

podkolbuszowskich wsi, 
stąpiła kapela folko
wa Karczmarze. 

Szereg atrakcji 
dla dzieci oraz mu
zyka ludowa, bufet 
ze swojskim jadłem 
i prezentacja pomy
słowo wykonanych 
wieńców dożynko
wych, przyciągnęły 
do tej małej miej
scowości niespoty
kaną rzeszę miesz
kańców gminy. Fi
nałem sierpniowe
go święta był festyn i zabawa taneczna 
do później nocy. W przyszłym roku uro
czystości dożynkowe odbędą się w Kol
buszowej. 

Tego dnia wyróżniono również 
wsie pod względem liczby nowo naro
dzonych mieszkańców. Okazuje się, że 
największą liczbę urodzeń od początku 
2008 r. - w stosunku do liczby mieszkań
ców odnotowano u ...gospodarzy doży
nek - w Świerczowie (6 urodzonych). 
Za świetny wynik sołtys wsi odebrał 
symboliczny dyplom - „Złotego Bocia
na". Sporo nowych mieszkańców od no
wego roku mają też w Domatkowie (9 

Starostowie dożynek wręczają chleb burmistrzowi 

urodzonych), Przedborzu (8 urodzo
nych) i Bukowcu (3 urodzonych) - któ
rym przyznano „Srebrne Bociany". Do 
rak sołtysów z Weryni (11 urodzonych), 
Porąb Kupieńskich (2 urodzonych), 
Kolbuszowej Dolnej (14 urodzonych), 
Widełki (11 urodzonych) i Nowej Wsi 
(3 urodzonych) trafiło wyróżnienie -
„Biały Bocian". Najgorzej z przyrostem 
naturalnym jest w Kolbuszowej Górnej 
(10 urodzonych), Kupnie (3 urodzo
nych) i w Zarębkach (1 urodzony) - soł
tysi tych wiosek otrzymali dyplomy 
„Czarnego Bociana". 

SYLWIA TĘCZA 

E M E R Y C K I E DOŻYNKI 
Mają swoje dożynki rolnicy a od tego roku święto plonów zorganizowali sobie także emeryci z kolbuszowskiego oddziału 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej. Święto plonów odbyło się 28 sierpnia na terenie Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Przy gorącej kiełbasce, rozkoszując się smakami potraw 

regionalnych przygotowanych z tegorocznych plonów seniorzy śpiewali piosenki biesiadne przy akompaniamencie 
akordeonu. 

Razem z grupą ponad 120 seniorów w spotkaniu uczestni- łowcowi, władzom miasta i powiatu jak również J. Sobier-
czył również kolbuszowski poseł Zbigniew Chmielowiec oraz skiemu, M. Soboniowi, A. Jadachowi - dodaje Zenona Cho-

I 

władze miasta i powiatu w osobach Marka Gila - wiceburmi 
strza Kolbuszowej oraz Józefa Kardysia i Waldemara Mache 
ty - starostów powiatu kolbuszowskiego. 

Na dożynkowym stole pojawiły się specjały przygoto
wane z produktów zebranych w ogródkach i na działkach 
emerytów. Wszystko odbyło się przy śpiewie piosenek 
biesiadnych i akompaniamencie akordeonu Jarosława Ma
zura. Na pikniku pojawił się również duchowy opiekun 
emerytów ks. Krzysztof Rybka z parafii p.w. Św. Brata Al
berta w Kolbuszowej. 
- Po raz kolejny przekonujemy się o tym, że takie spotka
nia są potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
bo integrują mieszkańców. Piknik dożynkowy to pierwsza 
tego typu inicjatywa i z pewnością nie ostatnia - podkre
śla Zenona Chodorowska- szefowa kolbuszowskiego od
działu związku emerytów. 

Dożynkowa biesiada nie byłaby możliwa gdyby nie 
hojność władz a także właścicieli i prezesów kolbuszow-

[skich firm: - Podziękowania należą się posłowi Z. Chmie-

dorowska. 
SYLWIA TĘCZA 

Dożynkowy stół nie tylko pięknie wyglądał ale 
smakoszy potraw i przetworów. Autor S. Tęcza 

W" 
kusił wszystkich 
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Wypadki drogowe 
10 sierpnia o godz. 1.10, w Majda

nie Królewskim, 23-letni mieszkaniec 
Brzostowej Góry, kierując samochodem 
osobowym marki Łada Samara, nagle 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał 
z jezdni i uderzył w drewniano - betono
we ogrodzenie posesji. Rannego kierow
cę, ze złamanymi żebrami i wstrząśnie-
niem mózgu, przewieziono do szpitala. 

10 sierpnia około godz. 13.50, w Bu
kowcu, na drodze lokalnej relacji Buko
wiec - Kupno, doszło do wypadku dro
gowego, w którym 31-letni mieszkaniec 
Porąb Kupieńskich, kierujący motocy
klem WSK, na łuku drogi stracił panowa
nie nad pojazdem, zjechał na przeciwny 
pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidło
wo jadącym „Polonezem". W wyniku 
uderzenia w bok samochodu motocykli
sta doznał urazu lewej nogi oraz głowy 
i został przewieziony do szpitala. Bada
nie stanu trzeźwości motocyklisty wyka
zało, że kierował pojazdem mając w wy
dychanym powietrzu ponad 3 promile al
koholu. 

12 sierpnia około 22.50, w Komoro
wie, 23-letni mężczyzna, kierujący samo
chodem osobowym marki Daewoo Ti-
co, podejmując manewr wyprzedzania 
na łuku drogi stracił panowanie nad po
jazdem, uderzył w bok nadjeżdżającego 
z przeciwka samochodu osobowego mar
ki Opel Corsa, wjechał do rowu, gdzie 
auto przewróciło się na dach i zatrzyma
ło w ogrodzie przydrożnej posesji. Kie
rowcę Tico z urazami głowy przewiezio
no do szpitala. Mężczyźnie pobrano tak
że krew do badań na zawartość alkoho
lu. Kierujący Oplem, mieszkaniec Legio
nowa, był trzeźwy. 

18 sierpnia o godz. 15.40, w Cmola-
sie, 73-letni rowerzysta został potrącony 
przez samochód osobowy. Kierujący ro
werem Stanisław L. wyjechał z drogi 
podporządkowanej nie upewniwszy się 
czy główną drogą nie nadjeżdża jakiś po
jazd. Niestety, wjechał wprost pod nad
jeżdżające Mitsubishi. Rannego rowerzy
stę, z poważnym złamaniem nogi, prze
wieziono do szpitala. 

19 sierpnia około godz. 17.50, 
w Przyłęku, na łuku drogi relacji Kolbu
szowa - Mielec, doszło do wypadku dro
gowego, w którym kierujący samocho
dem ciężarowym „Renault" najechał na 
samochód osobowy marki „Polonez", 
którego kierowca wykonywał w tym cza
sie manewr zawracania. W samocho
dzie osobowym podróżowali dwaj miesz
kańcy Przyłęka. 34-letni poniósł śmierć 

KRONIKA POLICYJNA 
na miejscu, natomiast 18-latek, z liczny
mi urazami głowy i klatki piersiowej, zo
stał przewieziony do szpitala w Rzeszo
wie, gdzie, pomimo reanimacji, zmarł. 

Kierowca ciężarówki był trzeźwy. 

Komendy Powiatowej Policji w Kolbu
szowej (Tel. 0-17-22-75-310 lub 997). 

21 sierpnia około 17.00, w Cmola-
sie, 46-letni Wacław J., kierując samo
chodem osobowym marki Peugeot, na 
skrzyżowaniu drogi krajowej z powiato
wą, potrącił przechodząca przez jezdnię 
81-letnią kobietę. Piesza, ze złamaną no
gą została przewieziona do szpitala. 

Kierowca samochodu był trzeźwy. 

29 sierpnia około 3.50, w Kolbuszo
wej przy ul. Tyszkiewiczów, na skrzyżo
waniu dróg nr 9 i 875, kierujący samo
chodem ciężarowym marki Scania 25-let-
ni mężczyzna, wyjeżdżając z drogi pod
porządkowanej nie ustąpił pierwszeń
stwa przejazdu kierującemu 
samochodem osobowym Opel Calibra, 
doprowadzając do zderzenia z tym pojaz
dem. W wypadku ranni zostali kierowca 
i cztery pasażerki Opla. Kierujący samo
chodami mężczyźni byli trzeźwi. Poli
cja ustala przyczyny wypadku 

Do kolejnego wypadku doszło tak
że 29 sierpnia wieczorem w Mechowcu, 
gdzie kierujący samochodem osobo
wym BMW 20-letni mieszkaniec Woli 
Raniżowskiej na łuku drogi zjechał do 
przydrożnego rowu i uderzył w przepust 
betonowy. W wypadku ranny został 27-
letni pasażer, który, z poważnie uszko
dzoną ręką, trafił do szpitala w Rzeszo
wie. 

1 września około 13.50, w Hadyków-
ce, kierujący samochodem osobowym 
marki Hyundai 36-letni mieszkaniec Kol
buszowej Górnej z nieustalonych przy
czyn zjechał do rowu, gdzie uderzył 
w przepust betonowy. Kierowcę z obra
żeniami głowy przewieziono do szpitala 
w Kolbuszowej. Od mężczyzny pobra
no krew do badań na zawartość alkoho
lu. Przyczyny wypadku wyjaśni policyj
ne dochodzenie. 

5 września około 21.20, w Cmola-
sie, na drodze nr 9, kierujący motorowe
rem marki Zipp trader 18-letni mężczy
zna z nieustalonych przyczyn przewró
cił się na jezdnię. Z urazami głowy moto
rowerzysta został przewieziony do szpita
la. Policja ustala przebieg i przyczyny 
wypadku i prosi wszystkich świadków 
zdarzenia o kontakt telefoniczny lub oso
bisty do Posterunku Policji w Cmolasie, 
tel. 0-17-22-75-371 albo do dyżurnego 

Pościg za pijanym sprawcą kolizji 
Po trwającym kilka minut pościgu 

ulicami Kolbuszowej, policjanci zatrzy
mali sprawcę kolizji drogowej. Do zda-J 
rżenia doszło rankiem 21 sierpnia,! 
w Kolbuszowej na ul. Tarnobrzeskiej.! 
31-letni mieszkaniec Rzeszowa, kierują-' 
cy samochodem osobowym marki Opel 
Kadet, najechał na tył jadącego przed 
nim osobowego Forda i odjechał z miej
sca zdarzenia. W pościg za nim ruszył 
policyjny radiowóz. Uciekający Oplem 
Rzeszowianin, łamiąc kolejne przepisy, 
jechał lewym pasem ruchu, zmuszając 
innych kierowców do hamowania i zjeż
dżania na pobocze. Po przejechaniu kil
kuset metrów policjanci zatrzymali 31-
latka. Badanie stanu trzeźwości wykaza
ło prawie 1,5 promila alkoholu w wydy
chanym powietrzu. Jak ustalili policjan
ci, nie posiada on również uprawnień 
do kierowania. 

Mężczyzna został zatrzymany w po
licyjnym areszcie. Teraz „mistrzem kie
rownicy" zajmie się sąd. 

Kradzieże, włamania, uszkodzenia 
mienia 

23 sierpnia wczesnym rankiem, do 
Komendy Powiatowej Policji w Kolbu
szowej, zgłosił się 46-letni mieszkaniec 
gminy Niwiska. Mężczyzna powiado
mił, że dwa dni wcześniej, kiedy uczest
niczył w zakrapianej alkoholem impre
zie, został okradziony przez jednego 
z kolegów. Łupem złodzieja padł tele
fon komórkowy oraz pieniądze. Po
krzywdzony oszacował straty na prawie 
2 tysiące złotych. 

Nocą 25 sierpnia, w Kolbuszowej, 
nieznany sprawca ukradł lampy oświe
tleniowe z posesji jednego z prywat
nych gabinetów lekarskich oraz znisz
czył elewację budynku. Łączne straty 
oszacowano na sumę około 3 000 zło
tych. 

Nocą 1 września dyżurny Policji 
w Kolbuszowej otrzymał anonimowy te
lefon informujący o włamaniu do skle
pu spożywczo - przemysłowego, miesz
czącego się na jednym z osiedli miesz
kaniowych. Złodzieje rozbili szybę 
w sklepie i skradli piwo, papierosy, 
chipsy oraz batoniki o wartości około 
650 złotych. Policjanci podjęli pościg 
za sprawcami i zatrzymali 18-letniego 
mieszkańca Kolbuszowej Dolnej., 
W trakcie czynności policyjnych ustalo-J 
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no drugiego sprawcę, którym okazał się 
15-letni mieszkaniec Kolbuszowej. Od-

|zyskano także prawie cały złodziejski 
łup. 

2 września około godz. 10.00, w Kol
buszowej, na placu targowym okradzio
na została kobieta. Złodziej, korzystając 

, z chwilowej nieuwagi poszkodowanej, 
kskradł jej z torebki portfel z pieniędzmi, 
Idowodem osobistym i kartami bankowy-
Imi. 

5 września, w Kolbuszowej, niezna
ny sprawca skradł rower górski, który 
właściciel pozostawił na parkingu przed 
jednym z kościołów. Wartość skradzione
go roweru pokrzywdzony oszacował na 
750 złotych. 

Rankiem 6 września mieszkaniec Ra
niżowa powiadomił dyżurnego komen
dy Powiatowej Policji w Kolbuszowej o 
włamaniu do swego niezamieszkałego, 
nowego domu. Łupem złodzieja padło 
wyposażenie budynku - piec centralne
go ogrzewania, kabiny prysznicowe, 
grzejniki oraz materiały budowlane, któ
rych łączną wartość oszacowano na pra
wie 11 tysięcy złotych. Jak ustalono, do 
przestępstwa doszło pomiędzy 3 a 6 
września. 

Późnym wieczorem 9 września, w 
Majdanie Królewskim, dwaj młodzi męż

czyźni wyważyli drzwi witryny chłodni
czej stojącej na rynku. Łupem złodziei 
padło 5 puszek napojów o wartości 20 
złotych. Za kradzież z włamaniem grozi 
im do 10 lat pozbawienia wolności. 

Bójki, pobicia, rozboje 
18 sierpnia około 21.00, w Majda

nie Królewskim, 39-letni mieszkaniec 
tej miejscowości został zaatakowanym 
przez nieznanego sprawcę. Napastnik, bi
jąc pokrzywdzonego, przewrócił go i za
brał portfel z dokumentami i pieniędzmi 
w kwocie 69 złotych. Powiadomieni o 
zdarzeniu policjanci niezwłocznie podję
l i czynności i zatrzymali 18-letniego 
mieszkańca Huty Komorowskiej, który 
przyznał się do napadu. Wskazał też 
miejsce, gdzie wyrzucił portfel i doku
menty pokrzywdzonego. 18-latek został 
zatrzymany w policyjnym areszcie. 20 
sierpnia Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 
zastosował wobec niego środek zapobie
gawczy w postaci tymczasowego areszto
wania na okres 1 miesiąca. Za przestęp
stwo rozboju, którego się dopuścił, gro
zi mu kara pozbawienia wolności do 12 
lat. 

18 sierpnia, w Cmolasie, 17-letni 
mieszkaniec tej miejscowości został za
atakowany przez grupę młodych męż

czyzn. W wyniku pobicia pokrzywdzo
ny doznał złamania nosa oraz ogólnych 
potłuczeń. 

19 sierpnia około 23.00, w Weryni, 
trzej nieznani sprawcy zaatakowali 31-
letniego wędkarza. Kopiąc i bijąc, do
prowadzili mężczyznę do stanu bez
bronności i skradli mu portfel z pie
niędzmi. Policjanci poszukują spraw
ców, ale również świadków tych zda
rzeń. 

Na trzy miesiące trafił do aresztu 
55-letni Jan G., mieszkaniec Kupna, 
który wieczorem 7 września dotkliwie 
pobił swego 23-letniego syna. Tego 
dnia obaj mężczyźni razem spożywali 
alkohol. W pewnej chwili doszło pomię
dzy nimi do sprzeczki, która zakończy
ła się bijatyką. Jan G. wielokrotnie ude
rzał syna łopatą i widłami, czym spowo
dował u niego liczne obrażenia głowy. 
Nieprzytomny 23-latek, w stanie cięż
kim, został przewieziony do szpitala w 
Rzeszowie gdzie zmarł. Jego oprawca 
trafił do policyjnej izby zatrzymań. 9 
września, na wniosek miejscowej Pro
kuratury Rejonowej, Sąd Rejonowy w 
Kolbuszowej zastosował wobec Jana G. 
środek zapobiegawczy w postaci tym
czasowego aresztowania. 

SZATNIA DLA „WILGI" 
W piątek 12.09.2008 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie i otwarcie budynku szatni Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „WILGA" na stadionie na Widelce. 
Otwarcia budynku szatni poprzez 

przecięcie wstęgi dokonali: Poseł RP 
Zbigniew Chmielowiec, Starosta Józef 
Kardyś, Burmistrz Jan Zuba oraz sołtys 
Stanisław Rumak, następnie ks. dziekan 
Lucjan Kot dokonał jego poświęcenia. 

Szatnia posiada wymiary ll,40m x 
6m. Wewnątrz znajdują się dwa pomiesz
czenia przeznaczone dla zawodników go
spodarzy i gości, magazynek oraz po
kój sędziowski. Budynek wyposażony 
jest w dwie łazienki, w których znajdują 
się ubikacje oraz cztery prysznice z cie
płą wodą. 

Projekt powstał w maju 2007 roku, 
a decyzja na budowę została wydana 10 
grudnia 2007 roku. Prace budowlane roz
poczęto w lutym bieżącego roku. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
81 489 zł i w całości pokryty był z bu
dżetu Gminy Kolbuszowa. 

Fundament z wylewką prace ziem
ne, boisko do siatki plażowej, parking 
oraz szereg elementów wyposażenia we
wnętrznego zostało wykonane w czynie 
społecznym dzięki szerokiemu zrozumie-

ima i poczuciu obowiązku lokalnej spo-
Iłeczności . Zaoszczędzone w ten sposób 

pieniądze zostały przeznaczone na za
kup materiałów aby szybciej można by
ło sfinalizować inwestycję. 

Dzięki temu zostały stworzone god
ne warunki do należytego funkcjonowa
nia klubu UKS „WILGA" Widełka. 

Klub posiada grupę seniorów wystę
pujących w klasie rozgrywkowej B, gru
pę juniorów młodszych, trampkarzy star
szych i trampkarzy młodszych, występu
jących w klasie 
okręgowej, 
a także sekcję 
siatkówki i bad
mintona. 

„Mam na
dzieję, że starsi 
i młodzi adepci 
w pełni doce
nią poniesione 
wysiłki i trud 
i przełoży się 
to na osiągnię
cia i wyniki 
sportowe." Mó
wił podczas 
otwarcia Pre
zes Sławomir 

Jamróz. 
Jednocześnie Prezes szczególnie 

serdecznie dziękował włodarzom Gmi
ny Kolbuszowa, a więc Radzie Miej
skiej, burmistrzowi, skarbnikowi , soł
tysowi i mieszkańcom Widełki, dzięki 
którym było możliwa realizacja inwe
stycji. 

M.F 
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Samorząd 

Z OBRAD RADY M I E J S K I E J 
W dniu 29 sierpnia br. odbyła się XXVIII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił porządek posiedzenia, składający się z 31 punktów 
roboczych. 

Wykonanie budżetu miasta i gminy 
Kolbuszowa za I półrocze 2008r. 
W trakcie XXVIII sesji Rady Miej

skiej Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2008r. 

Dochody budżetowe na rok 2008, 
zgodnie z uchwałą budżetową określo
ne zostały na kwotę 48.371.560 zł, któ
re, w trakcie realizacji budżetu w I półro
czu, zwiększono do 52.611.440 zł 
(o 9,19%). O wzroście tym zadecydowa
ły zwiększone kwoty dotacji oraz uzyska
nie wyższych wpływów z podatków 
i opłat. Z tytułu podatków i opłat w I pół
roczu zyskano 4.929.240 zł (co stanowi 
52,08% planu rocznego). W okresie 
I półrocza, gmina otrzymała zwrot środ
ków z tytułu zadań zakończonych 
w 2007, tj. z programu Gambit -
327.144 zł, rekultywacji składowiska od
padów - 109.611,57 zł. Najlepsze wskaź
niki gmina uzyskała we wpływach z do
tacji i subwencji, które przekazane zosta
ły w pełnej wysokości. Z tytułu wpły
wów za użytkowanie i użytkowanie wie
czyste, gdzie plan roczny wynosi 
90.000 zł, wpływy za I półrocze wynio
sły 83.337 zł (co stanowi 96,6%). Ponad
to z tytułu: najmu i dzierżawy składni
ków majątkowych na rzecz gminy wpły
nęło 45.033 zł (45,03%), sprzedaży 
mieszkań i budynków - 18.516 zł 
(18,52%), opłaty skarbowej - 268.899 
zł (64,02%). Po stronie dochodów zapisa
no także pierwszą ratę dofinansowania 
zadania pn. „Termomodernizacja obiek
tów użyteczności publicznej w gminie 
Kolbuszowa" w kwocie 163.920 zł. Ogó
łem, na planowane dochody po zmia
nach w kwocie 52.611.440 zł, uzyskano 
wpływy w kwocie 28.066.964 zł 
(53,35%). 

Plan wydatków, ustalony na kwotę 
54.464.816 zł, po dokonanych zmia
nach wyniósł 58.424.696 zł (wzrost 
o 3.959.880 zł), co stanowi 9,32% wzro
stu do stanu pierwotnego. W poszczegól
nych działach klasyfikacji budżetowej 
wydatki przedstawiały się następująco: 
dział rolnictwo i łowiectwo - wykonano 
w kwocie 64.134,38 zł (33,37%), dział 
transport i łączność - wykonano na kwo
tę 571.415,70 (21,35%), z czego zrealizo
wano zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Domatków -
Zagranicze". Wydat
ki w dziale bezpie
czeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa 
koncentrowały się na 
utrzymaniu w goto
wości bojowej jedno
stek OSP oraz zaku
pu samochodu pożar
niczego dla OSP Za-
rębki - wykonanie za 
I półrocze wyniosło 
77.484 zł, co stanowi 
77,48% planu roczne
go. Wydatki w oświa
cie były proporcjo
nalne do upływu cza
su i kształtowały się na poziomie 
48,56% realizacji planu rocznego. Z za
dań inwestycyjnych, w I półroczu wyko
nano powiększenie boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Weryni 
oraz rozpoczęto budowę boiska sporto
wego przy Szkole Podstawowej w Kup
nie. W dziale pomoc społeczna wydatki 
kształtowały się proporcjonalne do upły
wu czasu, gdzie na plan 11.585.494 zł 
wydatki wyniosły 5.544.554 zł, tj. 
47,86%. 

W dziale gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska udało się częścio
wo zrealizować zadania inwestycyj
ne, m.in. budowa chodnika Zarębki -
Kolbuszowa Dolna przy drodze Nr 9 
(na plan 100.000 zł wydatkowano 9.954 
zł, tj. 9,95%), remont chodników w mie
ście (na plan 200.000 zł wydatkowano 
58.176 zł, tj. 29,09%), przebudowa ul. 
Krakowskiej (na plan 20.000 zł wykona
no 6.000 zł, tj. 30%), budowa kanaliza
cji sanitarnej i deszczowej na ul. Naruto
wicza w Kolbuszowej (na plan 585.000 
zł wydatkowano 557.583 zł, tj. 
95,31%), budowa ul. Towarowej wraz 
z kanalizacją deszczową i infrastrukturą 
towarzyszącą (na plan 300.000 zł wydat
kowano 47.013 zł, tj. 15,67%), budowa 
sieci wodociągowej w Kłapówce (na 
plan 20.000 zł wydatkowano 17.080 zł, 
tj. 85,40%), budowa kanalizacji sanitar
nej i deszczowej przy ul. Wolskiej i Sło
necznej w Kolbuszowej (na plan 30.000 
zł wydatkowano 10.980 zł, tj. 36%). 

W dziale kultura i ochrona dziedzic-

Radni podczas głosowania nad uchwałą w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody 

twa narodowego, w I półroczu zrealizo
wane zostało 42,26% planu. W dziale 
kultura fizyczna i sport wydatki koncen
trowały się głównie na przekazywaniu 
dotacji celowych dla jednostek realizu
jących zadania gminy. Z zadań inwesty
cyjnych wykonano przewidziany zakres 
wymiany siedzisk na stadionie oraz 
zmodernizowano obiekt stadionu 
w Kolbuszowej Dolnej. W całości wy
korzystano środki na zakup urządzeń na 
plac zabaw na stadionie. Z zaplanowa
nych 2.880.000 zł na kontynuowanie 
budowy krytej pływalni, w okresie 
I półrocza wydatkowano 29.032 zł. 
Ogółem, na plan wydatków wynoszący 
58.424.696 zł wydatkowano 
22.718.817 zł, co stanowi 38,89% pla
nu. 

Ustanowiono pomnik przyrody 
Jedną z decyzji podjętych przez rad

nych w trakcie bieżącej sesji, była 
uchwała w sprawie ustanowienia po
mnika przyrody. Obiektem, o którym 
mowa jest drzewo gatunku buk zwy
czajny, znajdujący się na terenie Świer
czowa (Nadleśnictwo Kolbuszowa) 
przy trasie ścieżki edukacyjno - przy
rodniczej „Świerczówka". Szacowany 
wiek drzewa to ok. 150 lat, jego wyso
kość wynosi 37 m, zaś obwód pnia 
350 cm. Szczególnych rozmiarów buk 
będzie podlegał ochronie w celu zacho
wania szczególnej wartości przyrodni
czej i krajobrazowej. Nadzór nad po
mnikiem sprawować będzie Nadleśni
czy Nadleśnictwa Kolbuszowa. 



Z I E M I A 
E D L B U L Z 4 W U 

Projekt pomnika architekta W. Hrycyszyna 
Podczas sesji, radnym Rady Miej

skiej przedstawione zostały także dwie 
propozycje pomnika, poświęconego 
„Żołnierzom i bohaterom walczącym 
i poległym za wolność, niepodległość 
i suwerenność Ojczyzny", który, zgod
nie z podjętą w czerwcu uchwałą, sta
nąć ma w centrum kolbuszowskiego ryn
ku. Powołana w tym celu komisja ocenia
jąca, której przewodniczy Dyrektor Miej
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
Andrzej Jagodziński zaakceptowała pro
jekty: architekta Wilhelma Hrycyszyna 
oraz Jacka Spisackiego, artysty z Białej 
Podlaskiej (na zdj.). Radni, w trakcie 
dyskusji, zdecydowanie opowiadali się 
za projektem pomnika Jacka Spisackie
go. 

Przygotowanie placówek oświato
wych do nowego roku szkolnego 
Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Spo
łecznej i Zdrowia - Stanisław Długosz 
przedstawił przygotowanie placówek 
oświatowych z terenu gminy Kolbuszo
wa do rozpoczynającego się nowego ro
ku szkolnego. Członkowie Komisji, 
w dniach 21-22 sierpnia br., odbyli wizy
tacje w szkołach, przedszkolach i świetli
cach, dokonując przeglądu obiek
tów, m.in. sal lekcyjnych. W trakcie se
sji Przewodniczący Komisji poinformo
wał o wykonanych pracach remonto
wych oraz zaznajomił radnych 
z najważniejszymi potrzebami placó
wek. 

Rada Miejska uchwaliła 
Podczas sierpniowej sesji, radni pod

jęli również uchwały w sprawie: 
- zmiany uchwały Nr XXVI/226/08 Ra
dy Miejskiej, z dnia 30 czerwca 2008r., 

iw sprawie ustalenia wysokości opłat za 
•świadczenia prowadzonych przez gminę 

przedszkoli publicznych, 
- zawarcia porozumienia z Wojewódz
twem Podkarpackim, Gminą Grodzisko 
Dolne, Nowa Sarzyna i inni, w sprawie 
współfinansowania działalności Zakła
du Aktywności Zawodowej w Nowej Sa
rzynie, 
- zmian w budżecie MiG Kolbuszowa, 
-zmiany treści Uchwały Nr 
XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Kolbu
szowej, z dnia 3.06.2005r., w sprawie za
rządzenia poboru w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wyna
grodzenia za inkaso od naliczonych po
datków od osób fizycznych: od nierucho
mości, rolnego i leśnego na terenie mia
sta i gminy Kolbuszowa, 
- udzielenia pomocy finansowej dla Sa
morządu Powiatu Kolbuszowskiego 
w roku 2008, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej utrzymania i wykorzystania 
częstotliwości radiowych z zakresu 
3600-3800 MHz, w ramach regionalnej 
sieci szerokopasmowej w technologii Wi-
MAX, 
- zmiany treści uchwały Nr XXI/159/08 
Rady Miejskiej w Kolbuszowej, z dnia 
31 stycznia 2008r., w sprawie uchwale
nia budżetu gminy Kolbuszowa na 2008 
rok, 
- zaciągnięcia kredytu, w banku wyłonio
nym w drodze przetargu, na finansowa
nie budowy kanalizacji sanitarnej i desz
czowej w rejonie ul. Mickiewicza w Kol
buszowej, 
- wyrażenia zgody na włączenie grun
tów położonych na terenie miasta Kolbu
szowa do Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej EURO-PARK MIELEC, 
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco
wości Kolbuszowa Dolna, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż bez prze
targu ułamkowej części gruntu przynależ
nego do lokalu w zabudowanej nierucho
mości gruntowej, własności MiG Kolbu
szowa, położonej w Kolbuszowej przy 
ulicy Zielonej, 
- wyrażenia zgody na dokonanie darowi
zny na rzecz Woje
wództwa Podkar
packiego niezabu
dowanej nierucho
mości gruntowej, 
położonej w Kolbu
szowej, stanowią
cej własność MiG 
Kolbuszowa - jako 
pomoc rzeczowa, 
- nabycia do zaso
bów komunalnych 
niezabudowanych 
nieruchomości 
gruntowych, poło
żonych w Widelce, projektpomnika J. Spisackiego 

i nieodpłatne obciążenie służebnością 
gruntową 
- nabycia do zasobów komunalnych nie
zabudowanych nieruchomości grunto
wych położonych w Kolbuszowej Dol
nej, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż bez prze
targu niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych, własności MiG Kolbuszo
wa, położonych w Kolbuszowej przy 
ul. Jaśminowej, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż bez prze
targu nieruchomości gruntowej, własno
ści MiG Kolbuszowa, położonej w Kup
nie, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż bez prze
targu nieruchomości gruntowej, własno
ści MiG Kolbuszowa, położonej w Kup
nie, 
- wyrażenia zgody na obciążenie służeb
nością gruntową nieruchomości własno
ści, MiG Kolbuszowa położonej w Wi
delce, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż, w try
bie przetargowym, niezabudowanej nie
ruchomości gruntowej, własności MiG 
Kolbuszowa, położonej w Kolbuszo
wej, 
- podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
wykonanie projektu budowlanego budo
wy drogi Kolbuszowa Górna za rzeką 
- podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
wykonanie robót budowlanych na zada
niu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa 
i przebudowa budynku ustępu publicz
nego przy ul. Parkowej w Kolbuszo
wej", 
- zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2009 na wykonanie projektu budowla
nego budowy budynku komunalnego, 
- zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2009 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospław
nej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Ma
tejki, Szopena, Obrońców Pokoju, Byt
nara w Kolbuszowej na system kanali
zacji rozdzielczej". 

J.M. 
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TYTUŁ, CERTYFIKAT I ZŁOTA STATUETKA DLA KOLBUSZOWEJ! 
Już po raz piąty Miastu i Gminie Kolbuszowa przyznano tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play". Zaszczytnym tytułem, 
który eksponujemy m.in. na materiałach promocyjnych gminy, będziemy się posługiwać przez najbliższy rok. W tym 

roku nasze Miasto i Gmina zostały wyróżnione w sposób szczególny. Kolbuszowa uhonorowana została Złotą Statuetką! 
Wręczenie statuetek laureatom odbę

dzie się 3 października br. w Sali Kon
certowej Pałacu Kultury i Nauki w War
szawie. Dla Kolbuszowej nagrodę odbie
rze Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, 
którego zdaniem ponowne znalezienie 
się w gronie osób uhonorowanych tytu
łem i certyfikatem to ogromne możliwo
ści promocyjne: - To świadectwo, że na
sza gmina nie pozostaje w tyle za inny
mi a jest miejscem, którym warto się za
interesować. Sygnał, że jesteśmy gminą 
rozwijająca się, przyjazną dla inwesto
rów i nastawioną na rozwój - podkreśla 
Jan Zuba. 

Przyznanie tytuł i certyfikatu Kolbu
szowej jest nie tylko wyrazem uznania 
członków Kapituły lecz także inwesto
rów działających na terenie miasta, któ
rzy w ramach I I etapu konkursu zostali 
poddani badaniu, w którym musieli od
powiedzieć na pytania audytora, ocenia
jąc między innymi działalność władz 
miasta i Urzędu Miejskiego w Kolbuszo

wej, kompetencje pracowników 
urzędu oraz warunki panujące 
w Kolbuszowej, które ułatwiają 
bądź utrudniają przyciągnięcie no
wych inwestycji lub realizowanie 
nowych zadań przez inwestorów. 

Gmina Fair Play to konkurs 
organizowany przez Instytut Ba
dań nad Demokracją i Przedsię
biorstwem Prywatnym pod patro
natem Krajowej Izby Gospodar
czej. Celem tego konkursu jest 
przede wszystkim wyłonienie sa
morządów najbardziej wyróżniają
cych się w tworzeniu jak najlep
szych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz in
westowania. Organizatorzy promu
ją w konkursie samorządy przyja
zne dla inwestorów, wdrażające 
wysokie standardy etyczne wśród 
pracowników gminy. 

SYLWIA TĘCZA 

Jan Zuba podczas 
rozdania certyfikatów 
Fair Play". 

ubiegłorocznej gali 
i statuetek „Gmina 

BASEN NABIERA KOLORÓW 
Ruch na placu budowy krytej pływalni! Pod ziemią ułożono już 

rury kanalizacyjne i deszczowe, wokół obiektu wykonano obsypy, 
a w oknach pojawiły się szyby. Na ścianach zewnętrznych już widać 
kolorową elewację, a w środku budowane są ścianki działowe - to 
oznaka, że drugi etap budowy basenu idzie pełną parą. Realizację 
tych prac zaplanowano do końca listopada. 

Już niebawem obiekt nie tylko z zewnątrz będzie piękny, ale 
i w środku zaczną się pojawiać urządzenia potrzebne do uzdatniania wo
dy. Już w przyszłym miesiącu planuje się zakup specjalnych filtrów: To 
duże urządzenia, które muszą być zakupione i zainstalowane dużo wcze
śniej - informuje inż. Wiesław Szepieniec z Urzędu Miejskiego. 

Realizację trzeciego - ostatniego etapu planuje się na przyszły rok. 
SYLWIA TĘCZA 
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BUDYNEK MGOPS - U DO REMONTU 
Jeszcze w tym roku rozpocznie się i zakończy remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. 

Budynek będzie nie tylko piękniej-
[ szy, ale i bardziej funkcjonalny. Planuje 
się m.in. zaadaptować garaże na nowe 
biura i ubikacje, również dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych. W no-

[wych pokojach będą się mieścić głów-
Inie punkty funduszu alimentacyjnego, 
[które od 1 sierpnia przejął MGOPS, 
oraz pokoje pracowników socjalnych. 

Pieniądze na remont w 60 procen
tach pokrywa budżet państwa. Zostały 
przekazane gminie w postaci dotacji na 
utworzenie nowych zadań w ramach fun
duszu alimentacyjnego. Pozostałe 40 pro
cent to kwota uzyskana z budżetu gmi
ny. - Architekt przedstawiła nam już 
swój plan. W najbliższym czasie ogłosi
my przetarg na wyłonienie firmy, która 
zajmie się remontem - informuje Małgo-

PIENIĄDZE NA 
PALIWO! 

Dobra wiadomość dla rolników 
z gminy Kolbuszowa! Do końca wrze
śnia w Urzędzie Miejskim w Kolbu
szowej przyjmowane będą wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego zawarte
go w cenie oleju napędowego wyko
rzystywanego do produkcji rolnej. 

O zwrot podatku akcyzowego mogą 
się starać rolnicy z terenu naszej gminy. 
Wystarczy, że wypełnią specjalny wnio
sek, który można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim lub ściągnąć ze strony interne
towej www.kolbuszowa.pl. Do wniosku 
należy załączyć faktury VAT za zakupio
ny olej napędowy w okresie miedzy 1 
marca do 31 sierpnia 2008 r. Wnioski 
przyjmowane są w pok. nr. 30 Urzędu 
Miejskiego. 

Do hektara przeliczeniowego przy
sługuje 86 litrów paliwa. W przypadku 
gdy jest kilku współwłaścicieli gospo
darstwa, to o zwrot podatku ubiegać się 
może tylko jedna osoba za pisemną zgo
dą pozostałych. 

rzata Hariasz, kierow
nik ośrodka pomocy 
społecznej. Prace za
kończą się prawdopo
dobni pod koniec 
grudnia. 

Gmina, moderni
zując i poprawiając 
estetykę swoich bu
dynków, chce jak naj
lepiej i najskuteczniej 
służyć swoim obywa
telom, dając im możli
wości korzystania ze 
świetnie przystosowa
nych do ich potrzeb J u ź n i e b a w e m n a p i a c u p r z y MGOPS pojawią się ekipy 
budynków użyteczno- remontowe, (fot. A. Kiwak) 
ści publicznej. 

AGNIESZKA KIWAK 

Burmistrz Kolbuszowej 

INFORMUJE, 

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY 

zgodnie z art. 35 ust.l ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. 
Nr 261, poz. 2603 ze zmian.) wykaz nieruchomości gruntowych własności Gminy 
Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w tym na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 

Burmistrz Kolbuszowej 

INFORMUJE 

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

WYWIESZONY ZOSTAŁ 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. 2004r. Nr. 261 poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gruntowych, po
łożonych w Kolbuszowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1549/75, 
1549/74 i działki numer 457 położonej w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargowym oraz działki numer 2137/21, położonej 
w Kolbuszowej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 

O G Ł O S Z E N I E 
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom, posiadającym zezwolenia na handel napojami 

alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2008 r. 
Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008r. 

Nie uiszczenie opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Urząd Miejski, po dokonaniu wpłaty, wyda każdemu przedsiębiorcy, 
na żądanie, odpowiednie zaświadczenie uprawniające do handlu alkoholem. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej, może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, I I piętro, 
codziennie w godzinach 9.00 - 13.00, względnie telefonicznie pod nr 017 7444 238 wew. 348, 017 2271 333 w.348 

http://www.kolbuszowa.pl
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WIZYTA PREZESA PIS JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO 
W KOLBUSZOWEJ 

Dnia 15 września br. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości a zarazem były premier RP odwiedził 
Kolbuszową na specjalne zaproszenie Posła Ziemi Kolbuszowskiej Zbigniewa Chmielowca. 

Oprócz licznie zgromadzonych sa
morządowców z terenu Powiatu Kolbu
szowskiego w spotkaniu udział rów
nież wzięła delegacja działaczy samorzą
dowych z sąsiedniego powiatu mieleckie
go oraz Parlamentarzyści w osobach: Se
natora RP Władysława Ortyla, 
Posłów RP Stanisława Ożoga, Kazimie
rza Gołojucha, Krzysztofa Popiołka, 
Joachima Brudzińskiego oraz Marszał
ka Województwa Podkarpackiego Zyg
munta Cholewińskiego. 

Podczas wystąpienia prezes PiS mó
wił m.in. o szansach dla oświaty, jej 
kształtu, polityki kulturalnej, sposobu ad
ministrowania państwem, polityki doty
czącej mediów w szczególności me
diów publicznych, a także opowiedział 
się za społeczeństwem bardziej zintegro
wanym, bardziej solidarnym - na pozio
mie narodowym, społecznym i państwo
wym. Odpowiadał też na pytania samo
rządowców w głównej mierze dotyczą
ce problemów lokalnej społeczności. Sta
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś 

Wystąpienie byłego Premiera RP i Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego. Fot. A. 
Jarosz 

zadał pytanie byłemu Premierowi RP i 
Prezesowi PiS Panu Jarosławowi Ka
czyńskiemu dotyczące sytuacji w szpita-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza na ręce byłego Premiera RP i Prezesa PiS 
Pana Jarosława Kaczyńskiego medal z okazji 10 rocznicy powstania powiatu w III RP i 
album promujący „Powiat Kolbuszowski". Fot. A. Jarosz 

lach powiatowych i budowy obwodnicy 
w Kolbuszowej. Burmistrz Kolbuszo
wej Jan Zuba pytał o szanse dla oświa
ty. Radny Powiatu Kolbuszowskiego 
Grzegorz Romaniuk zadał pytanie do
tyczące mfrastruktury na zbliżające się 
Euro 2012. 

Na zakończenie spotkania Jaro
sław Kaczyński wspomniał, że Powiat 
Kolbuszowski jest powiatem, którego 
lubi i ceni nie tylko ze względu na duże 
poparcie, za co serdecznie podzięko
wał, ale przede wszystkim za wielki za
sób kulturowy. 

Wymownym momentem spotkania 
było wpisanie się prezesa PiSu do pa
miątkowej kroniki oraz przekazanie 
przez Starostę Kolbuszowskiego Józe
fa Kardysia na ręce Jarosława Ka
czyńskiego medalu z okazji 10 roczni
cy powstania powiatu w I I I RP oraz al
bumu promującego „Powiat Kolbu
szowski". 

A. J. 

I 
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i JESTEM OPTYMISTYCZNIE NASTAWIONA 
I POZYTYWNIE MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI" 

Wywiad z Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej - mgr Krystyną Zembrowską 
Czy mogłaby Pani bliżej przedsta

wić i przybliżyć swoją osobę czytelni
kom Ziemi Kolbuszowskiej? 

\- Wychowałam się w Kolbuszowej Gór-
Inej. Szkołę Podstawową skończyłam 
Iw Kolbuszowej Górnej, Liceum Ogólno
kształcące w Kolbuszowej. Mogłabym 
powiedzieć, że kolbuszowskie liceum 
jest moim drugim domem do chwili 
obecnej z 5-letnią przerwą na studia. 
Ukończyłam studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie na wydzia
le Mat - Fiz - Wt - kierunek: fizyka, 
a także studia podyplomowe z fizyki 
i astronomii z elementami informatyki. 
Po ukończeniu studiów do chwili obec
nej przez 34 lata pracowałam w kolbu-
szowskim liceum jako nauczyciel fizyki 
i astronomii. Przez kilka lat aktywnie 
uczestniczyłam w pracach Polskiego To
warzystwa Fizycznego, a ostatnio od 
czterech lat pełnię funkcję weryfikatora 
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
W roku 2000 uzyskałam trzeci-najwyż-
szy stopień specjalizacji zawodowej 
w zakresie nauczania fizyki, a następnie 
stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy
chowawczej byłam wielokrotnie nagra
dzana. Otrzymałam dwukrotnie nagrodę 
Ministra Oświaty, czterokrotnie nagrodę 
Kuratora, wielokrotnie nagrodę Dyrekto
ra szkoły, oraz wyróżnienie Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego. Najbardziej 
jednak cenną dla mnie nagrodą jest życz
liwość moich uczniów, ich zaradność ży
ciowa, oraz wdzięczność i pamięć 
o mnie do chwili obecnej. 
We wrześniu 2007 roku przeszłam na za
służoną emeryturę i wyjechałam na pół 
roku do Francji. 

Jak w świetle minionych lat ocenia 
Pani swoją młodzież? 

- Cieszy mnie to, że moi uczniowie do
stawali się na studia na renomowane 
uczelnie, dobrze zdawali egzaminy matu
ralne, uzyskiwali wysokie lokaty w tur
niejach i konkursach przedmiotowych, 
byli finalistami olimpiady fizycznej 
Ogólnopolskiego Konkursu Uczniow
skich Prac z fizyki. Z powodzeniem pre
zentowali swoje prace w wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy Astronomiczno-Au-
stronautycznej i na seminariach nauko
wych. Jestem z nich dumna. W niczym 
nie ustępowali uczniom z wychwalo
nych prześwietnych liceów. 

Proszę powiedzieć, jakie odczucia 

towarzyszyły Pani 
w chwili wręczenia 
przez Starostę Kolbu
szowskiego Józefa 
Kardysia 1 września 
br. aktu powołania na 
stanowisko dyrektora 
kolbuszowskiego li
ceum? 

- W lipcu br. Pan Staro
sta Józef Kardyś zapro
ponował mi objęcie 
stanowisko dyrektora 
mojego ukochanego l i 
ceum. Po wielu waha
niach i wątpliwościach 
zgodziłam się. Poczu
łam się tą propozycją 
wyróżniona i zaszczy
cona. Uzyskałam po
parcie Zarządu Powia
tu Kolbuszowskiego, 
Rady Pedagogicznej 
LO oraz zgodę Podkar
packiego Kuratora 
Oświaty. Z rak Pana 
Starosty uzyskałam no
minację na to stanowisko 1 września 
2008 roku, za co jestem bardzo wdzięcz
na. Zostałam bardzo sympatycznie przy
jęta przez społeczność uczniowską. 

Jakie ma Pani plany na przyszłość 
w związku ze swoją aktywnością, działal
nością na rzecz kolbuszowskiego li
ceum? 

- Moja nominacja jest ważna tylko do 
końca sierpnia 2009 roku. Planowanie 
działań mających na celu rozwój szkoły 
nie może być oderwane od tego co uda
ło się osiągnąć moim poprzednikom, mu
si także współgrać z wymaganiami od
górnymi nałożonymi przez Minister
stwo Oświaty, oraz Podkarpackiego Ku
ratora Oświaty, oraz uwzględniać potrze
by środowiska w którym żyjemy. Uczeń 
przychodzi do szkoły, aby zdobywać wie
dzę na dobrym poziomie, rozwijać swo
je zainteresowania, kształtować umiejęt
ności, które pozwolą mu dobrze przygo
tować się do egzaminu maturalnego. 
Oczywiście, w tym powinien pomóc mu 
nauczyciel w myśl przysłowia „Szkoła 
stoi nauczycielem i uczniem". Uczniów 
należy traktować życzliwie, rozmawiać 
z nimi o nurtujących ich problemach 
i w miarę możliwości dążyć do ich roz
wiązania. Chciałabym, aby uczniowie 
w naszej szkole czuli się bezpiecznie, 
aby szkoła była przyjaźnie wymagająca 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
mgr Krystyna Zembrowską. Fot. A. Jarosz 

Janka Bytnara 

ale nie pobłażliwa. W tym celu poza lek
cjami prowadzonymi przez nauczycieli 
na dobrym poziomie, planujemy konty
nuację indywidualnego toku i programu 
nauczania dla wyróżniających się 
uczniów, prowadzenie kół przedmioto
wych, oraz w miarę potrzeb zorganizo
wanie kursów przygotowujących do ma
tury na poziomie rozszerzonym, dla 
tych uczniów którzy nie realizują mate
riału z danego przedmiotu na takim po
ziomie. Zadaniem priorytetowym jest 
podwyższenie jakości i efektywności 
nauczania matematyki i przygotowanie 
uczniów do powszechnego egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu. Dobrze 
by było , aby zwiększyła się liczba ma
turzystów wybierających kierunki ści
słe- techniczne. Dlatego chciała bym 
aby do naszej szkoły wróciły klasy ma
tematyczno- fizyczno- informatyczne, 
klasy które przez wiele lat były chlubą 
tej szkoły. Kolejnym ważnym zadaniem 
jest kontynuowanie nauczania języków 
obcych na wysokim poziomie, aby 
uczeń po skończeniu szkoły średniej 
władał jednym językiem obcym na po
ziomie zaawansowanym. Będziemy tak
że dążyć do wszechstronnego rozwoju 
sprawności fizycznej uczniów i stwarza
nia im możliwości poznawania kraju 
i świata. Mam tu na myśli m.in. wspie
ranie organizacji wyjazdów szkolnych 
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do placówek kultury, cennych przyrodni
czo obszarów chronionych. Uczestnic
twa uczniów w różnych zawodach sorto-
wych. Marzeniem moim jest, aby po za
kończeniu prac modernizacyjnych w 
szkole podjąć działania zmierzające do 
poprawienia estetyki otoczenia . Waż
nym zadaniem jest zachęcenie rodziców 
do aktywnego włączenia się w życie 

szkoły oraz promocja naszej szkoły w 
środowisku. Wielu rodziców ma duże 
możliwości w różnych obszarach. My
ślę, że wzajemnie porozumienie i zrozu
mienie pozwoliłoby na rozwój naszej 
szkoły i pomoc w wielu dziedzinach. 
Chciałabym w osobach rodziców zna
leźć sprzymierzeńców w realizacji na
szych wspólnych zadań poprzez wzajem

ne wspieranie, poszanowanie i dążenie 
do wszechstronnego rozwoju młodzieży 
na różnych płaszczyznach. 

Życząc realizacji i spełnienia Pani\ 
planów i zamiarów dziękuję za rozmo-' 
wę. 

ANNA JAROSZ 

NOWY R O K SZKOLNY 2008/2009 ROZPOCZĘTY 
Nowy rok szkolny 2008/2009 rozpoczęli 1 września br. uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 

Kolbuszowskiego. Ten dzień ma wielkie i doniosłe znaczenie dla każdego ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza mgr Krystynie Ze-
mbrowskiej akt powołania na stanowisko dyrektora Liceum Ogól
nokształcącego w Kolbuszowej. Fot. A. Jarosz 

Uczniowie, ich nauczyciele i rodzi
ce zainaugurowali go udziałem 
w mszach świętych, odprawionych w ko
ściołach parafialnych. Msza święta była 
podziękowaniem za szczęśliwe przeży
cie wakacji i jednocześnie prośbą o Bo
że Błogosławieństwo na nowy rok szkol
ny. 

Potem, już w szkołach, odbyły się 
uroczyste akademie. W uroczystości roz
poczęcia roku szkolnego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej uczestniczyli: Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicesta-
rosta Waldemar Macheta, Przewodni
czący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, 
a także Przewodniczący Rady Rodzi
ców LO Zbigniew Skowroński. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar
dyś wręczył akt powołania mgr Krysty
nie Zembrowskiej na stanowisko dyrek
tora tej szkoły. Dyrektor LO mgr Kry
styna Zembrowską: ,JJziękuję Panu Jó
zefowi Kardysiowi - Staroście Kolbu-
szowskiemu za powołanie mnie na 
stanowisko Dyrektora mojej ulubionej 

szkoły. Czuję 
się wyróżniona 
i zaszczycona 
tą nominacją. 
Ponadto dzięku
ję Zarządowi 
Powiatu Kolbu
szowskiego za 
poparcie mojej 
kandydatury na 
to stanowisko 
oraz koleżan
kom i kolegom 
z Rady Pedago
gicznej za zaufa
nie jakim mnie 
obdarzyli. Po
staram się nie 
zawieść tego za
ufania". 

Dyrektor 
szkoły odczyta
ła listy nadesła
ne z okazji roz

poczynającego się roku szkolnego od: 

Ministra Edukacji Narodowej, Rzecz
nika Praw Dziecka, Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Chmielowca oraz Burmi
strza Kolbuszowej Jana Zuby. 

Zastępca Dyrektora - Dariusz Fus 
przedstawił uczniom ich wychowaw
ców oraz nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów. Po uroczystości ucznio
wie udali się do swoich klas, gdzie od
byli pierwsze spotkania z wychowawca
mi. 

Uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego nie była pierwszym dniem 
pracy dla nauczycieli. Kilka dni wcze
śniej przeprowadzili egzaminy klasyfi
kacyjne i odbyli rady pedagogiczne, 
podczas których rozplanowano nowy 
rok szkolny, ustalając m. in. przydział 
zajęć, plan wycieczek i imprez. Zapo
znano się także z nowościami, które do
tyczą m. in. zasad oceniania i klasyfiko
wania. 

A J . 

•Ld 

Zaproszeni goście uczestniczący w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w LO w 
Kolbuszowej. Fot. A. Jarosz 
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MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 
Zakończono realizację jednego z 

I zadań na drodze powiatowej. Zmo
dernizowano drogę nr 1 325 R Blizna 
- Leszcze - Przedbórz - Poręby Ku-
pieńskie w miejscowości Przedbórz i 
Poręby Kupieńskie. Prace wykonało 

[Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„Drokan" Piaseczno. 

Nazwa realizowanego zadania: od
budowa infrastruktury drogowo-mosto
wej w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. Cała inwestycja koszto
wała łącznie 384.025 zł. 

Droga została zmodernizowana 
przy współfinansowaniu Powiatu, Gmi
ny Kolbuszowa i dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wyremontowany odcinek o długości 
1190 mb będzie dużym udogodnieniem 
dla mieszkańców Przedborza i Porąb 
Kupieńskich. 

A. J. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz ze swym zastępcą Waldemarem Machetą, 
pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wizytują wyremontowany odcinek drogi. Fot. 
A. Jarosz 

DARY DOŻYNKOWE OD GMIN 

Dar dożynkowy z Płazówki. Fot. A. Jarosz Dar od mieszkańców Porąb Kupieńskich. 
Fot. A. Jarosz 

Każdego roku z okazji zakończe
nia żniw, polska wieś dziękuje Bogu 
za plony, prosząc jednocześnie o bło
gosławieństwo dla swojej pracy. Nie
odzownym elementem dziękczynienia 
za plony jest, przygotowany z wielką 
starannością, wieniec dożynkowy. 

Wieńce dożynkowe, które mamy 
okazję co roku podziwiać, to nie tylko 
symboliczny wyraz wiary, miłości 
i wdzięczności Bogu, ale również nie
zwykłe dzieła sztuki ludowej. Precyzyj
ność wykonania wieńców zachowuje 
tradycję ludową by nie została zanie
chana i zapomniana, lecz by dawała 
świadectwo naszej narodowej tożsamo
ści i kultury. 

Na dorocznych świętach plonów -
Gminnych Dożynkach wieńce przekaza
no osobom zasłużonym dla danego so
łectwa czy też całej gminy, jako forma 
podziękowania od rolników i mieszkań
ców. Mieszkańcy Gmin Powiatu Kol
buszowskiego na dożynkach przekazali 
na ręce Starosty Kolbuszowskiego Jó
zefa Kardysia, przepiękne wieńce do
żynkowe, które możemy podziwiać 
w Galerii kolbuszowskiego starostwa. 

A. J. 

I r-J F n F?IVI A-C. . i F 
O W I A T O W 

mr.w,„ 

Mieszkańcy Gminy Raniżów na Dożynkach w dniu 31 sierpnia br. przekazali na ręce 
i Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, przepiękny wieniec dożynkowy. Fot. M. 
\Samojedny 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

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

file:///Samojedny
mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Kultura 

NA W E S E L E PROSIMY..." 
W drugą niedzielą września, w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej odbyła się, ostatnia już w tym sezonie 

turystycznym, folklorystyczna impreza plenerowa pt. „Na wesele prosimy...". 
Tym razem Muzeum Kultury Ludo

wej włączyło się w cykl ludowej obrzę
dowości organizując jesienią zgodnie 
z dawnym zwyczajem - po żniwach 
i zbiorach, tradycyjne wiejskie wesele. 
Założeniem spotkania było zaprezento
wanie szerokiej publiczności, tak ważne
go niegdyś w życiu człowieka wydarze
nia - wesela, które przebiegało według 
określonego scenariusza praktykowa
nych zwyczajów i obrzędów, śpiewa
nych pieśni, wygłaszanych oracji i ży
czeń, zabaw oraz tańców. 

Widowisko na scenie i w plenerze 
zaprezentował, w odświętnych lasowiac-
kich strojach, liczny zespół obrzędowy 
z Giedlarowej. Można było zobaczyć na 
czym polegały dawniej m.in. zmówiny, 
swaszczyny, wiechowiny, brama wesel
na, taniec z kołaczem. Bardzo widowi
skowo wypadł przejazd państwa mło
dych przez skansen pięknie przystrojo
nym wozem, przedstawienie zabawy we
selnej z tradycyjną niegdyś bójką czy 
dawne oczepiny. 

Widowisku towarzyszyły również 

pokazy przygoto
wywania całej uro
czystości weselnej 
- w poszczegól
nych chałupach 
twórcy, rzemieślni
cy, gospodynie 
i gospodarze pre
zentowali przygo
towywanie wypra
wy dla panny mło
dej oraz przyrzą
dzanie pożywie
nia. Tym razem 
kobiety pokazały 
jak dawniej prano, 
maglowano oraz prasowano żelazkiem 
na duszę. Garncarz zaprezentował tocze
nie garnków, wikliniarz - wyplatanie ko
szy z wikliny, a gospodarze - obróbkę 
i wyroby z mięsa wieprzowego. Trady
cyjnie w wiejskim piecu „na trzonie" go
spodynie upiekły chleb. Natomiast stół 
weselny został zastawiony potrawami, ja
kie niegdyś podawano podczas uroczy
stości weselnej, i przygotowany do degu

stacji turystów. Można było skosztować 
żur, kapustę z grochem, bułki, placki, 
kołacze. 

Zarówno na scenie jak i w skanse
nie rozbrzmiewała ludowa muzyka we
selna - kapela „Raniżowianie" oraz mu
zycy z Giedlarowej rozgrzewali publicz
ność przygrywając do tańca. 

K.DYPA 

WYŚCIGI FURMANEK NA SKANSENIE 
Parada furmanek, zawody na najlepszego woźnicę, zwózka słomy na czas i plebiscyt na najpiękniejszy zaprzęg 

- te i wiele innych atrakcji zorganizowano w niedzielę (3 sierpnia) na kolbuszowskim skansenie. 
Na mieszkańców Kolbuszowej oraz 

gości spoza miasta, odwiedzających te
go dnia Park Etnograficzny, czekały rów
nież pokazy prac polowych wykonywa
nych na wsi z wykorzystaniem konia 
oraz pracy rzemieślników: kowala, ryma
rza. Było można zobaczyć m.in. orkę, 
podkuwanie konia czy wyrób uprzęży. 

Dopisała nie tylko wspaniała pogo
da. Na skansenie tego dnia pojawiło się 
setki osób. Jednym z ciekawszych punk
tów imprezy były zawody dla woźni

ców z okolicznych wsi gminy Kolbuszo
wa oraz zwózka słomy na czas. Bardzo 
widowiskowo wypadła parada zaprzę
gów konnych. 

Do wszystkich trzech konkurencji 
zgłosiło się łącznie sześciu gospodarzy 
z terenu gminy Kolbuszowa: Eugeniusz 
Micek z Kolbuszowej Górnej, Stani
sław Leśniowski z Kolbuszowej Gór
nej, Stanisław Jakubczyk z Bukowca, 
Antoni Dziuba z Dzikowca, Janusz Ofia
ra z Kłapówki oraz Elżbieta Piotrowska 

z Widełki. 
Najlepszym woźni

cą który znakomicie po
radził sobie w katego
rii powożenia furmanka
mi, okazał się Stani
sław Jakubczyk z Bu
kowca. Woźnica 
otrzymał z rak Burmi
strza Kolbuszowej Ja
na Zuby okazały pu
char. 

Pierwsza nagroda 
w kategorii: zwózka sło

my na czas trafiła do Stanisława Le-
śniowskiego. Pan Stanisław wraz ze 
swym pomocnikiem - Adamem Stani
szewskim otrzymali od Starosty Kolbu
szowskiego album z dyplomem. 

Gospodarze zmierzyli się również 
w kategorii na najpiękniejszy zaprzęg. 
Bezkonkurencyjna była pani Elżbieta 
Piotrowska z Widełki. W nagrodę za 
piękne udekorowanie wozu, otrzymała 
puchar od posła RP Zbigniew Chmie-
lowca. 

Muzeum Kultury Ludowej, dla naj
lepszych uczestników konkurencji, 
ufundowało nagrody pieniężne. 

Nie obyło się bez zawodów dla pu
bliczności. Stawka była wysoka i co 
istotne - wysoko wisiała. Pęto kiełbasy 
swojskiej i do tego butelka swojskiego 
trunku. Aby ją zdobyć trzeba było 
wspiąć się na sam szczyt wysokiego słu
pa. Dotarł do nich pan Łukasz Nazimek 
z Boguchwały. Serdecznie gratulujemy! 

SYLWIA TĘCZAi 
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LASOWIACY NA „SABAŁOWYCH BAJANIACH" 
Sabałowe Bajania" to najstarszy i największy na Podhalu konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków. Jest 
imprezą otwartą dla wszystkich, którym leży na sercu zachowywanie tradycyjnej kultury ludowej - bynajmniej nie 
tylko dla mieszkańców Podtatrza. W Bukowinie Tatrzańskiej, będącej od 1967r. bazą „Bajań", często i z sukcesami 

W tym roku powiat kolbuszowski 
miał tam dwóch reprezentantów: nie-

i zrównanego skrzypka Władysława Pogo-
I dę_ oraz - występującą w kategorii doro-
Isłych konkursu śpiewu grupowego -
Grupę Śpiewaczą „Górniacy" z Kolbu
szowej Górnej. 

Znany widzom i słuchaczom z wie
lu festiwali, konkursów czy przeglądów 
prymista z Huciny raz jeszcze zrobił fu
rorę: jego popis wywołał burzliwą owa
cję; szkoda, że formuła przesłuchań nie 
przewidywała bisowania. Pomimo zna
komitego wrażenia, jakie wywarł krótki 
recital mistrza, nie zdobył on w tym ro
ku żadnej nagrody - ale bynajmniej nie 
z powodu ewentualnej pomyłki juro
rów, lecz ze względów regulamino
wych: jako laureat Dużej Spinki Góral
skiej (czyli głównej nagrody) z 2007 ro
ku, tym razem mógł wystąpić jedynie po
za konkursem. 

Grupa Śpiewacza „Górniacy" z Kol
buszowej Górnej nie podlegała żadnym 
rygorom, w konkursie startowała na rów
nych prawach z pozostałymi uczestnika
mi - i wywalczyła jedno z siedmiu rów
norzędnych drugich miejsc. Sympatycz
nym śpiewakom trudno było cokolwiek 
zarzucić - poza może nadmierną powa-

występują też Lasowiacy. 
gą z jaką wykonywali 
swój program. W krę
gach zbliżonych do ko
misji konkursowej moż
na było usłyszeć, że kol-
buszowianom przydało
by się więcej uśmie
chu... Tak czy owak, 
kolejny wyjazd grupy 
do Bukowiny Tatrzań
skiej był udany, a zdoby
tą - nie po raz pierwszy 
zresztą! - nagrodę, 
z pewnością „Górniacy" 
mogą zaliczyć do swo
ich ważniejszych osiągnięć. 

Tegoroczny konkurs miał szczegól
nie odświętny charakter, jako że połączo
no go z obchodami 80-lecia istnienia Do
mu Ludowego w Bukowinie. Sabałowe 
Bajania - innymi słowy: Ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentali
stów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Staro
sty Weselnego - to najważniejsza dorocz
na impreza tej zasłużonej instytucji kultu
ry, będąca swego rodzaju hołdem dla jed
nego z najbardziej malowniczych górali 
wszech czasów: legendarnego Sabały al
bo Sablika, czyli Jana Krzeptowskiego 
(1809-1894), gawędziarza, skrzypka 

i pieśniarza, zwanego „Homerem Ta
trzańskim". Opowieści tego za młodu 
zbójnika i kłusownika, zaś w wieku doj
rzałym przewodnika po Tatrach, fascy
nowały największych luminarzy litera
tury: zainspirowaną jego gawędami „Sa
bałową nutę" napisał Henryk Sienkie
wicz, „Na przełęczy" - Stanisław Wit
kiewicz, natomiast „Sabała. Portret, 
życiorys, bajki, powiastki, piosnki, me
lodie" - Andrzej Stopka-Nazimek. Me
lodie, wygrywane przez Sabałę na gęśli-
kach, znalazły miejsce w historii muzy
ki jako „sabałowa nuta". 

(WALD) 

JAZZOWA NIEDZIELA NAD NILEM 
Jazz Band Bali Orchestra z Krakowa zaszczycił w tym roku Kolbuszową w ramach imprezy plenerowej Jazz nad 

Nilem. Podczas tej corocznej imprezy, na kolbuszowskim rynku, odbyły się prezentacje konkursowe zespołów 
jazzowych z regionu. Występy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 

Wystąpiły trzy zespoły: Jazz Band 
Niebylec, Big Band Ropczyce oraz Big 
Band Małopolski. Ich poczynania na sce-

Pokaz starych samochodów i 
mainteresowaniem Kolbuszowian. 

nie obserwowało uważnie jury, w któ
rym zasiedli członkowie krakowskiego 
zespołu Jazz Band Bali Orchestra. 

Po prezenta
cjach konkurso
wych jury przy
znało nagrody: 
Złoty Skarabe
usz im. Henryka 
Majewskiego dla 
najlepszej Orkie
stry Jazzowej tra
fił do Big Bandu 

j Małopolskiego. 
Druga nagroda -
Złote Zadęcie 
im. Henryka Ma
jewskiego - indy
widualna nagro
da dla najlep-

motocykli cieszył się dużym szych trębaczy 
trafiła do Roma

na Merczyńskiego z Big Bandu Mało
polskiego. Przyznano również nagrody 
Krokodyl Jazzu - orkiestrom, które 
przestawiły program zgodny ze standar
dami jazzowymi. Tę nagrodę otrzyma
ła każda z orkiestr, występująca tego 
dnia na scenie. Wszystkie jazzowe for
macje otrzymały również nagrodę: Kro
kodyl Jam. 

W trakcie imprezy plenerowej, zlo
kalizowanej na kolbuszowskim Rynku, 
przy dźwiękach orkiestr jazzowych, 
można było oglądać zabytkowe samo
chody i motocykle. Dla najwytrawniej-
szych wielbicieli jazzu zorganizowano 
również giełdę starych płyt. 

Organizatorem Jazzu nad Nilem 
był Miejski Dom Kultury, impreza od
była się pod patronatem Burmistrza 
Kolbuszowej. 

S.T. 
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3 X WOZOWICZ - WYSTAWA PLASTYCZNA 
Do końca września, w sali wystawowej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, będzie prezentowana wystawa 
malarstwa, wycinanki i rzeźby trzech artystów: Jana Wozowicza, Agnieszki Wozowicz oraz Jakuba Wozowicza. 

W dniu 29 sierpnia 2008 r., dyrek- boliczne postacie 
zwierząt, znaki zo
diaku czy przedmio
ty związane z kul
tem, np. menory. 
Dodatkowo każda 
wycinanka opatrzo
na jest komenta
rzem lub fragmen
tem ze Starego Te
stamentu, na podsta
wie którego została 
wykonana. 

Natomiast Ja
kub Wozowicz (ab
solwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie) przedsta
wia malarstwo abstrakcyjne oraz rzeźbę 
i płaskorzeźbę o tematyce religijnej. Ob
razy, w których ucieka od sztuki przed
stawieniowej, tworzy zestawiając prze
ważnie ciemne tonacje barw, natomiast 
rzeźbę, z niezwykłą dbałością o realizm 

tor Muzeum Jacek Bardan, otworzył, 
ostatnią już w tym roku, wystawę pla
styczną artystów związanych z ziemią 
kolbuszowską. Tym razem swoje prace 
zaprezentowała rodzina Wozowiczów 
z Mielca. 

Jan Wozowicz (absolwent Instytutu 
Sztuk Plastycznych w Krakowie) przed
stawia malarstwo sztalugowe, w którym 
widać wyraźną fascynację dawną wsią, 
przyrodą oraz człowiekiem. Artysta, ope
rując ciepłymi i żywymi barwami, malu
je m.in. kolbuszowski skansen, drewnia
ne kościółki, scenki rodzajowe, portrety 
bliskich, autoportrety. 

Agnieszka Wozowicz (absolwentka 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń
skiego) prezentuje wycinanki żydow
skie, inspirowane głównie tekstem księ
gi Pieśń nad Pieśniami. W tych niezwy
kle misternych pracach często pojawia 
się motyw Świątyni Jerozolimskiej, sym-

wykonuje przedstawianych postaci, 
głównie w drewnie. 

Wystawa zaskakuje 
i różnorodnością techniki 
formy, kolorystyki jak i tematu prezen
towanych prac. 

K.DYPA 

bogactwem 
wykonania, 

BADANIA TERENOWE W LEŻAJSKIEM 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizuje projekt pt. Dokumentacja zjawisk kultury ludowej w Puszczy 

Sandomierskiej - region leżajski, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Operacyjnego: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet II. Ochrona kultury ludowej. 

Celem przedsięwzięcia jest zgroma
dzenie jak największej ilości źródeł do
kumentujących zjawiska kultury ludo
wej (materialnej i duchowej) mieszkań
ców wsi południowo-wschodniej części 
Puszczy Sandomierskiej, tzw. regionu le
żajskiego. 

Zadanie to jest pierwszym etapem 
większego projektu, planowanego na kil
ka lat, którzy zakłada penetrację tere
nów obejmujących cały obszar zasiedla
ny przez grupę etnograficzną Lasowia-
ków. 

Prace rozpoczęto od regionu leżaj
skiego, gdyż jest on najsłabiej udoku
mentowany źródłowo, a przy tym jest 
jedną z ostatnich enklaw w Polsce, 
gdzie do chwili obecnej funkcjonuje tra
dycyjna kultura ludowa i gdzie można za
obserwować i udokumentować jej prze
miany i współistnienie z kulturą współ
czesną. 

Badania terenowe prowadzone są 
przez 4 etnologów, 1 etnomuzykologa 
i 1 folklorystę, którzy pozyskują i archi
wizują wywiady z rzemieślnikami i arty

stami ludowymi bądź ludźmi posiadają
cymi informacje o archaicznych przeja
wach kultury lasowiackiej. Pozyskane 
w ten sposób źródła wizualne (zapis ka
merą fotografie, rysunki), foniczne (na
grania pieśni i melodii wykonywanych 
przez śpiewaków i muzyków ludo
wych) oraz tekstowe (karty wywiadów 
terenowych oraz transkrypcje pieśni 
i melodii) zostaną zarchiwizowane 
w Muzeum. 

Do tej pory przeprowadzono wy
wiady m.in. z kołodziejem, zabawka-
rzem, kowalami, pszczelarzami, z ho
dowcą koni, gorseciarką muzykantem. 
Pozyskane w ten sposób materiały poka
zują interesujące bogactwo kultywowa
nych tradycji lasowiackich w regionie 
leżajskim. 

K.DYPA 

M K i D N 
'•ihiirri ,h.-, :i 
Kullunj 
• D r i E i l j k F n j 
f̂lllfdllWKJU 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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KONFERENCJA KRAJOWA LIDERÓW STOWARZYSZEŃ 

UPOWSZECHNIAJĄCYCH SZTUKĘ W NIEPOKALANOWIE 
Motto: „ Wszystko dzieje się i rozstrzyga na obszarze kultury, 
sprawy wielkie i małe, losy wielkich ojczyzn i małych, życie 
i śmierć, a nawet zbawienie człowieka(...) dziś trzeba mówić 
o perspektywie polskiej kultury (...) - ks. prof. Janusz Stanisław 
Pasierb. 

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń 
[Regionalnych RP i Zarząd Mazowieckie
go Towarzystwa Kultury zorganizowały 
w dniach 4-6 września 2008 r., w miej
scowości Teresin-Niepokalanów k/War
szawy, w Klasztorze Ojców Franciszka
nów, Konferencję Krajową Liderów Sto
warzyszeń Upowszechniających Sztukę. 
Odbyła się ona pod patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bog
dana Zdrojewskiego i była finansowana 
ze środków MkiDN. W konferencji, z ra
mienia Regionalnego Towarzystwa Kul
tury im. Juliana Macieja Goslara w Kol
buszowej, uczestniczył wiceprezes Towa
rzystwa Marian Piórek. Podkarpacie re
prezentowane było jeszcze przez Towa
rzystwa z Rzeszowa i Krosna. 

Otwarcia Konferencji dokonał prze
wodniczący RSRRP - dr Anatol Jan 
Omelaniuk. Przyznano wyróżnienia: dy
plomy Ministra Kultury dla towarzystw 
jubilatów, odznaki .Zasłużony dla kultu
ry polskiej" za szczególne osiągnięcia 
w upowszechnianiu kultury. Następnie 
odbyło się wystąpienie wiceministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego na te
mat. „Strategiczne kierunki rozwoju kul
tury w Polsce". Mszę świętą w intencji 
stowarzyszeń kultury celebrował nowy 
Gwardian Zakonu Franciszkanów o. Sta
nisław M. Piętka i ks. Pilarczyk z Krako
wa - znany działacza kultury w Małopol
sce. Wszyscy uczestnicy konferencji 
obejrzeli też Panoramę Tysiąclecia i Mi
sterium Męki Pańskiej. 

W drugim dniu Konferencji wygło
szone były referaty: „Wychowanie 
przez sztukę" - prof. dr hab. Katarzyna 
Olbrycht z Instytutu Nauk Społecznych 
i Nauk o Kulturze - Filia Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie; „Tradycje inte
lektualne i artystyczne w kształtowaniu 
tożsamości kultury regionalnej w Pol
sce" - prof. dr hab. Stefan Bednarek z In
stytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego; „Polski model edukacji 
i oświaty (diagnozy, postulaty) -
prof. dr hab. Andrzej Tyszka z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskie
go; komunikat o internetowym serwisie 
informacyjnym Ruchu Stowarzyszeń Re-

kgionalnych RP - Stanisław Słopień z Po-

znania; „Pedagogiczne i społeczne zna
czenie amatorskiego uprawiania sztuki" 
- dr Anatol Jan Omelaniuk. Odbyło się 
również wystąpienie wiceministra MEN 
prof. dr hab. J. Marciniaka „O nowej 
podstawie programów szkolnych i refor
mie oświatowej". W godzinach wieczor
nych wystąpił chór ze Stowarzyszenia 
Śpiewaczego „Lira" przy Centrum Kultu
ry w Żyrardowie. 

W trzecim dniu uczestnicy Konferen
cji, w dwóch grupach, wymienili do
świadczenia, poglądy i ukazali proble
my oraz trudności w działalności stowa
rzyszeń (I grupa - towarzystwa artystycz
ne; I I grupa - miłośnicy miejscowości, 
ziem i regionów). Jedną z prowadzą
cych drugą grupę (moderatorka) była An
na Makowska-Cieleń z Gorzowa Wlkp. 
Okazało się, że jej mama, z d. Guściora, 
pochodzi z Wilczej Woli, przysiółek 
Pniaki. W tej grupie zabierałem głos, in
formując o pracy naszego Towarzystwa, 
przedstawiając jego osiągnięcia. W ostat
nich latach potrafiliśmy uzyskać finanse 
na rzecz Towarzystwa, m. in. na prowa
dzenie „Inkubatora Przedsiębiorczości" 
czy kursu języków obcych, a jednym 
z wiodących zadań jest wydawanie mie
sięcznika „Ziemia Kolbuszowska", perio
dyku „Rocznik Kolbuszowski" czy serii 
wydawniczej „Varia Kolbuszowskie", 
kontynuowanej przez Miejską i Powiato
wą Bibliotekę Publiczną. 

W naszym kraju działa aktualnie 
ok. 2.000 towarzystw regionalistycz-
nych. Starają się ożywić swoimi społecz
nikowskimi działaniami liczne obszary 
działalności człowieka i społeczeństwa, 
tworzą nowe ogniska aktywności kultu
ralnej w różnych środowiskach. W ra
mach swojego działania: 
- Chronią zabytki pełniąc rolę społecz
nych opiekunów. 
- Wydają książki regionalne, periodyki, 
czasopisma. 
- Prowadzą zespoły amatorskiego upra
wiania sztuki albo są ich patronami. 
-Są organizatorami wystaw twórców pro
fesjonalnych i amatorów. 

Najczęściej zadania te realizowane 
są społecznie, bez ponoszenia kosztów 
albo koszty ponoszą sami członkowie 
lub ze środków wypracowanych prowa

dząc działalność gospodarczą wreszcie 
z uzyskanych środków od samorządów 
lokalnych (uczestnicy konferencji 
stwierdzili gremialnie, że mało przezna
cza się pieniędzy z kasy państwowej na 
kulturę, że ,jest to pewnego rodzaju że
branina"). Sponsorzy na naszym terenie 
najczęściej przeznaczają środki finanso
we na cele sportowe i charytatywne, 
a nie na kulturę. 

Towarzystwa mają różnorodny pro
gram i zasięg działania, ale ich wspólną 
cechą jest społeczne zaangażowanie na 
rzecz rozwoju kulturalnego własnego 
środowiska, jednoczenie sił ludzkich 
i działań, mających na celu wyzwolenie 
ofiarności oraz inicjatywy, pomnażanie 
duchowego dorobku odziedziczonego 
po przodkach. Powstał i rozwijał się ten 
ruch, jako ruch patriotyczny i takim po
został. Wszelkim działaniom przyświe
ca myśl, że warunkiem prawidłowego 
realizowania zadań jest z jednej strony 
uznanie interesu ogólnospołecznego i 
ogólnokrajowego, z drugiej zaś troska o 
harmonijny rozwój życia kulturalnego 
w regionie, w „małych ojczyznach". 

Edukacja kulturalna dla stowarzy
szeń regionalnych jest ważnym progra
mowym celem realizowanym w oparciu 
o wartości kulturowe i narodowe wzory 
osobowe człowieka. 

Towarzystwa regionalne wyrosły z 
obrony narodowej tożsamości Polski, 
dążąc do kontynuowania tradycji lokal
nej, regionalnych wartości kulturo
wych, które są źródłem zachowania 
dzieła ojczystego. 

W najbliższym okresie (tutaj, u sie
bie - wynika to z obrad tej Konferencji) 
powinniśmy w dalszym ciągu: 
- troszczyć się o porządek i estetykę 
swego miasta, wsi; 
- kultywować pamięć wybitnych Pola
ków, a szczególnie pochodzących z na
szego terenu; 
- kształtować i rozwijać edukację regio
nalną młodzieży; 
- popularyzować nasz region (miasto i 
miejscowości) poprzez wydawnictwa; 
- troszczyć się o urbanistyczny kształt 
miasta i jego zabytki; 
- wspomagać promocję miasta, placó
wek oświatowo-wychowawczych, ulic 
poprzez nadawanie imion wielkich po
staci; 
- zalecić prowadzenie kronik przez in
stytucje samorządowe (powiat, gmina), 
placówki oświatowo-wychowawcze i 
kulturalne (szkoły, domy kultury, OSP, 
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kluby sportowe itp.). 
- zorganizować każdego roku „Dzień 
Regionalisty" - 23 września z tytułu 
uchwalonej wcześniej w Gorzowie 
Wlkp. „Wielkiej Karty Regionalisty". 
- organizować i promować powstawa
nie towarzystw „małych ojczyzn" 
(wieś - gmina), a koordynatorem tego 

przedsięwzięcia powinna być jednostka 
samorządowa - powiat, gmina. 

Konferencja miała dla uczestników 
także charakter intelektualno-religijny. 
Bardzo mile byliśmy przyjęci przez oj
ca Gwardiana i braci zakonników. W 
wolne chwile można było zachwycać 
się wycinkami życia Św. Maksymiliana 

Marii Kolbe oraz całą infrastrukturą 
klasztoru (Sanktuarium Maksymiliana , 
Marii Kolbego, Bazyliką Muzeumi 
Maksymiliana Marii Kolbe i Jana Paw-I 
ła I I , jednostką OSP oraz licznymi wy-l 
dawnictwami. 

MARIAN PIÓREK 

Wakacje 

WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY, MIŁE WSPOMNIENIA ZOSTAŁY 
Tegoroczna oferta wakacyjnych imprez przygotowanych przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Kolbuszowej 

była niezwykle bogata i atrakcyjna. W ciągu dwóch miesięcy młodzi czytelnicy wzięli udział w letnich zajęciach 
przygotowanych przez wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Kolbuszowa. 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży zor- temy i pióropusze in- I 
ganizował 10 ciekawych tygodni i prze
prowadził 39 imprez, podczas których 
dzieci wzbogacały swoją wiedzę, a przy 
okazji miło spędzały czas wolny. Na zaję
cia chętnie przybywali wierni czytelnicy 
biblioteki oraz najmłodsi mieszkańcy 
Kolbuszowej. Nic dziwnego, gdyż tema
tyka zajęć była różnorodna. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Dzieci mogły 
uczestniczyć w ąuizach intelektualnych 
i konkursach literackich. W ramach za
jęć prowadzono gry sportowe i sprawno
ściowe, zabawy kołowe ze śpiewem, czy
tano bajki i baśnie. 

Tradycyjnie największym powodze
niem cieszyły się zajęcia manualno- pla
styczne. Wszyscy uczestnicy wykazali 
się dużym zaangażowaniem oraz umiejęt
nością współpracy w różnych grupach 
wiekowych. Z wypiekami na twarzy two
rzyli swoje „małe dzieła", a efekty ich 
pracy były zaskakujące. Dzieci projekto
wały różdżki czarodziejskie, stroje i de
koracje na bal wróżek, zakładki do ksią
żek, różne motywy ozdabiane nasiona
mi zbóż. 

W takcie spotkań o tematyce indiań
skiej wykonywały naszyjniki z różnych 
form makaronu, projektowały maski, to-

diańskie. Z wykona
nych prac sporządzo
no wystawki, które 
teraz chętnie ogląda
ją czytelnicy biblio
teki. Niewątpliwą 
atrakcją dla wszyst
kich uczestników za
jęć była możliwość 
bezpłatnego korzy
stania z komputera 
i Internetu. Ponadto 
dzieci obejrzały film 
na DVD pt. „Harry 
Potter i Kamień Filozoficzny" oraz baj
ki „Mała Syrenka" i „Pocahontas". 

Wśród uczestników zajęć wykształci
ła się stała 20 osobowa grupa, która od
wiedzała bibliotekę systematycznie. 
W sumie w trakcie wakacji zarejestrowa
no ponad 700 odwiedzin związanych tyl
ko z zajęciami zorganizowanymi w ra
mach „wakacji w bibliotece". Czas mi
nął szybko i wakacje w bibliotece dobie
gły końca. Na zakończenie spotkań 
wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a najbardziej aktywni uczestni
cy nagrody książkowe. Nie zabrakło rów
nież słodkiego poczęstunku. Nagrody 

i poczęstunek współfinansował Zarząd 
Osiedla nr 2 w Kolbuszowej. Szczegól
ne podziękowania kierujemy do Pana 
Przewodniczącego Krzysztofa Wójcic
kiego. 

Warto wspomnieć, że MiPBP 
w Kolbuszowej co roku organizuje let
nie zajęcia. To dobra propozycja, 
zwłaszcza dla tych dzieci, które nigdzie 
w czasie wakacji nie wyjeżdżają a co 
najważniejsze pozwala bezpiecznie, kul
turalnie i interesująco spędzić wolny 
czas. 

BOGUSŁAWA DROŻDŻ 

WAKACJE NA OSIEDLU NR 3 
Dużo emocji, wiele radości i piękna 

Pięćdziesięcioosobowa grupa dzie
ci z opiekunami, wybrała się tam 14-go 
sierpnia na aktywny wypoczynek. Zwie
dzaliśmy zabytkowe wnętrza i piwnice 
XTV-wiecznego pałacu. Niecodzienną 
atrakcją okazała się jedyna w Polsce ho
dowla bizonów amerykańskich. Stado, 
liczące ponad 70 sztuk, oglądaliśmy 
z bliska na łąkach, jadąc specjalnym 
„wozem safari". Dzieci zwiedziły Mini 
ZOO, a były w nim: strusie, wielbłąd, 
świnki wietnamskie, osiołek i koniki -
było tam bardzo ciekawe. Dużo emocji 

pogoda - tak właśnie wyglądał wakacyjny 
Kurozwęk. 

dała nam wszystkim atrakcja sezonu -
labirynt w kukurydzy. Oj było tam róż
nie! Pogubiliśmy się trochę, ale wszy
scy wyszli z niego zadowoleni, tylko tro
chę zmęczeni. 

Jeździliśmy na konikach i na osioł
ku. Największą atrakcją i dużym przeży
ciem była przejażdżka na wielbłądzie. 
Przez chwilę każdy z nas poczuł się jak 
w Egipcie. Sympatyczne to były chwile. 

Oprócz tych atrakcji dzieci mogły 
również bawić się na specjalnie przygo
towanym wśród zieleni placu zabaw. 

wyjazd dzieciaków z Osiedla nr 3 do 

Huśtawki i inne urządzenia dla dzieci 
pozwoliły im wyładować zapasy ener
gii-

Zmęczone dzieciaki miały jeszcze 
wiele siły. Wesoło i ze śpiewem wraca
ły do domu. 

Podczas tegorocznych wakacji, Za
rząd Osiedla nr 3 zorganizował, rów
nież w lipcu, wyjazd dzieci do kina na 
film „Kung Fu Panda". Autokar na 
przejazd do Rzeszowa nieodpłatnie 
udostępnił, jak zawsze życzliwy nam,i 
Burmistrz Miasta i Gminy Jan Zuba. 
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Na zakończenie wakacji, 19-go 
sierpnia, odbył się Wakacyjny Turniej 

I Piłki Siatkowej dla młodzieży z osiedla 
nr 3. Rozegrany został na boisku do siat-

'kówki na Osiedlu Ruczki. Wzięło 
w nim udział 20 osób - uczniowie z pod
stawówki i gimnazjum. Nagrody - piłki 
do siatkówki i do nożnej oraz słodycze, 

I otrzymały wszystkie dzielnie walczące 
I drużyny. 

Warto dodać, że imprezy te były dla 
dzieci bezpłatne. Pieniądze pochodziły 
z budżetu Osiedla nr 3. 

Jestem bardzo zadowolona z tego
rocznych wakacyjnych chwil, spędzo
nych wspólnie z dziećmi z naszego osie
dla. Serdecznie dziękuję wszystkim dzie
ciom i rodzicom za wspólną zabawę. Za 
rok znów będą wakacje! 

BARBARA DZIUBA - PRZEWODNICZĄ
CA ZARZĄDU OSIEDLA NR 3 

L E T N I WYPOCZYNEK 
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej rozpoczęli letni wypoczynek już 1 czerwca, wyjeżdżając, 
pod opieką nauczycieli: B. Ożóg, A. Kiełb, A. Gola, J . Lubera, K. Skupiska, J . Mytych, na „zieloną szkołę" do Krynicy. 

W ramach „zielonej szkoły" były or
ganizowane dla dzieci zajęcia świetlico
we oraz wycieczki i spacery krajoznaw
cze. Wspólnie z przewodnikiem zwiedzo
no Krynicę, poznając walory lecznicze 
uzdrowiska, a także poznano miejsca, 
w których przed laty przebywały sław
ne osoby związane z tym miastem: Niki
for Krynicki oraz Jan Kiepura. Została 
również zorganizowana ciekawa wy
cieczka do Kamiennej, gdzie znajduje 
się pasieka „Barć" im. ks. H. Ostacha. 
Zwiedzanie pasieki umilone zostało de
gustacją miodu, mającego nie tylko walo
ry smakowe, ale także lecznicze. Kolej
ną ciekawą wycieczką był wyjazd do 
Muszyny, niewielkiej miejscowości 
uzdrowiskowej, cieszącej się przede 
wszystkim dużymi zasobami natural-

wym krajobrazem. Chętni mogli wy
brać się kolejką gondolową na Jaworzy
nę (1.114 m), a miłośnicy spacerów - na 
Górę Parkową gdzie czekały nie tylko 
piękne widoki, ale również wiele in
nych atrakcji. W wolnym czasie ucznio
wie mogli korzystać z bilardu, tenisa sto
łowego, kina domowego, gier stoliko
wych, uczestniczyć w dyskotekach oraz 
turnieju sportowym, w którym każdy 
znalazł coś, w czym mógł się wykazać. 
Pobyt na „zielonej szkole" połączony 
był z rehabilitacją, dlatego codziennie 
dzieci i rodzice uczestniczyli w grupo
wej porannej gimnastyce oraz korzystali 
z indywidualnie dobranych zabiegów re
habilitacyjnych. 

W drodze powrotnej przewidziana 
była wizyta w Krakowie, gdzie można 

„Zaczarowanej piosenki" i podziwiać 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 

Niektóre dzieci nie mają możliwo
ści spędzenia wakacji poza domem. Ze
spół Szkół Specjalnych dla tych swoich 
uczniów, którzy nigdzie nie wyjeżdżają 
zorganizował wakacyjny biwak w Kop
ciach. Było to możliwe dzięki uprzej
mości dyrektora SP w Kopciach P. Pan
ka i wójta gminy Dzikowiec K. Klechy, 
pomocy materialnej gminy Kolbuszowa 
oraz sponsorów (zakład mięsny RADI-
KAL, hurtownia OREX, sklep 
ORZECH, gmina Raniżów, pływalnia 
kryta OWiR Cmolas). Biwak rozpoczął 
się 28 lipca, a zakończył 1 sierpnia. 
W trakcie biwaku opiekunowie A. 
Kiełb, A. Gola, B. Ożóg, J. Mytych or
ganizowali piesze wycieczki po najbliż
szej okolicy ze zbieraniem jagód i grzy
bów, wyjazdy na ścieżkę edukacyjną 
nad Zalewem Maziarnia w Wilczej Wo
li oraz kąpiele w zalewie pod czujnym 
okiem ratownika, zajęcia ruchowe na 
sali gimnastycznej bądź boisku sporto
wym. Dodatkową atrakcją były ogniska 
z pieczeniem kiełbasek oraz wyjścia na 
lody. Pobyt na biwaku, spędzony wśród 
szkolnych kolegów, był czasem naby
wania nowych oraz doskonalenia już 
posiadanych umiejętności, a także miłą 
odskocznią od codzienności. 

AGNIESZKA KIEŁB 
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R E K O L E K C J E W DRODZE 
Ponad 2.100 osób wyruszyło 4 sierpnia z 31 Pieszą Pielgrzymką Rzeszowską. Wędrówka trwała 10 dni i zakończyła się 

13 sierpnia Mszą Świętą na Jasnej Górze. Trasa Pielgrzymki Rzeszowskiej - jak co roku - wiodła przez cztery diecezje: 
rzeszowską, tarnowską, kielecką i częstochowską. W ciągu całej drogi pielgrzymi pokonali ponad 300 km. 

Jak co roku, pielgrzymka rozpoczę
ła się 4 sierpnia rano uroczystą Mszą 
św. na placu przy kościele Farnym 
w Rzeszowie. Następnie pielgrzymi, że
gnani przez mieszkańców Rzeszowa 
i okolic, wyruszyli w drogę, by w ciągu 
10 dni przejść ponad 300 km. 

Aby można było sprawnie i bez
piecznie pokonać całą trasę, pielgrzymi, 
w zależności od miejsca zamieszkania, 
są przydzieleni do określonej grupy. Każ
da grupa ma swojego patrona, a takich 
grup w Pielgrzymce Rzeszowskiej jest 
13: gr. św. Alberta, gr. św. Andrzeja , gr. 
św. Barbary, gr. św. Jadwigi, gr. św. Ja
na z Dukli, gr. św. Józefa-Sebastiana, gr. 
bł. Karoliny, gr. św. Kazimierza, gr. św. 
Kingi, gr. św. Maksymiliana, gr. św. Sta
nisława, gr. św. Urszuli i gr. św. Wojcie
cha. 

Wszyscy, którzy wybrali się na piel
grzymi szlak z Kolbuszowej i okolic, 

a także Sędzi
szowa Młp. 
i Łowiska, po
konywali wy
znaczoną trasę 
w gr. św. Brata 
Alberta. Prze
wodnikiem i 
opiekunem tej 
grupy, już od 
trzech lat, jest 
ks. Stanisław 
Szcząchor. Po
sługę kapłań
ską w czasie 
drogi pełnili 
także pielgrzy
mujący w gr. 
św. Alberta księża: ks. Marek Kędzior 
z Sędziszowa Młp., ks. Marek Ryba pro
boszcz z Łowiska i ks. Grzegorz Gu-
zior. Ponadto bardzo urozmaicały i umi

lały wszystkim 

04.08.08 r. wszyscy w Alberciku rozpoczynali wędrówkę zadowoleni 
i wypoczęci. 

W Alberciku - jak potocznie mówi 
się o kolbuszowskiej grupie - pielgrzy
muje w większości młodzież, choć nie 
brakuje w niej również osób starszych. 
Tak wśród ludzi młodych jak i star
szych są osoby, które mogą się poszczy
cić tym, że pokonują drogę do Jasnogór
skiej Pani już po raz 5, 10, 15, a nawet 
32. 

Ci, którym nie straszne są bąble 
i bolące nogi zapowiadają że na pewno 
spotkają się na pielgrzymkowym szlaku 
za rok. Bo kto raz wybrał się w drogę 
i poczuł swoistą atmosferę panującą na 
pielgrzymce, ten na pewno zechce to 
powtórzyć. 

W wejściu na Jasną Górę grupie św. Brata Alberta towarzyszył 
oddział Strzelców. 

drogę towarzy
szące Alberto
wi siostry za
konne: s. Hia
cynta i s. Rache
la. Nie byłoby 
też łatwo pora
dzić sobie bez 
kleryków, któ
rzy między in
nymi dbali 
o to, by każdy 
miał zapewnio
ny nocleg. 

M.F. 

OSTATNIE POŻEGNANIE 
W dniu 04 września 2008r. odszedł 

od nas, w wieku 91 lat, jeden z najstar
szych żołnierzy Armii Krajowej, kol. Gu
staw Preneta. 

Urodził się w Kupnie, w rodzinie 
chłopskiej, i tu ukończył szkołę podsta
wową. Z chwilą wybuchu I I wojny świa
towej został powołany do wojska, ale 
nie został wcielony do służby, bo kartę 
powołania otrzymał zbyt późno 
(06.09.1939 r.). Po powrocie do domu 
musiał się ukrywać, gdyż okupant nie
miecki aresztował ludzi w wieku poboro
wym. 

Z ruchem konspiracyjnym związał 
się dopiero w 1942r., będąc początkowo 
łącznikiem grupy dywersyjnej. 
W 1943r. został wcielony do plutonu dy

wersyjnego krpt. „Żbik" i otrzymał ps. 
„Wolny". Pluton działał na terenie Po
rąb Kupieńskich. Brał bardzo aktywny 
udział w akcji „Burza". Po wejściu So
wietów, w lipcu 1944 roku, Gustaw Pre
neta musiał się ukrywać, aby uniknąć 
aresztowania, co się mu udało. W konspi
racji był do stycznia 1945r. 

W latach 1948-1950 prowadził 
swój sklep tekstylny, ale po kilku rewi
zjach musiał go zamknąć. Od 1950r. za
czął pracować w Spółdzielczości usługo
wej, zajmując stanowiska kierownicze 
ze względu na bardzo dobrą znajomość 
branży tekstylnej. Po przejściu na emery
turę zajmował się numizmatyką. 

W roku 1989, po reaktywowaniu 
Światowego Związku Żołnierzy A K zo

stał wybrany 
do Zarządu 
Związku, peł
niąc obowiąz
ki przewodni
czącego Ko
misji Rewizyj
nej. Do ostat
nich dni 
swego życia był bardzo aktywnym 
członkiem Związku, za co został odzna
czony medalami akowskimi i nomino
wany do stopnia podporucznika rezer
wy. 

Niech pamięć o nim pozostanie na 
zawsze wśród nas. 

M.G. 



KAPITAŁ LUDZKI 

Europejki Fundusz -pcrlKzny 

OGŁOSZENIE 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Edukacji i Sportu przy LO w Kolbuszowej informuje o bezpłatnym kursie, 

przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), 
I realizowanego w ramach projektu „ECDL - szansa na lepszą przyszłość". Szkolenie adresowane jest dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminach: od 17.09.2008 do 
23.09.2008, od 08.12.2008 do 12.12.2008 oraz od 16.03.2009 do 20.03.2009. Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołu
dniowych oraz w soboty. 

Informacje o procedurach naboru na stronie internetowej www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl. Zapisy przyjmowane są w se
kretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła I I 8, tel. (17) 2271545; w sekretariacie ZST oraz sekre
tariacie ZSA-E w Weryni. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Progra
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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P a n i Teresie L a b u d a 

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Męża 
składają 

Dyrektor i pracownicy Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej 

P a n i Teresie L a b u d a 

Głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci męża 

Śp. Henryka Labudy 
składają 

Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

http://www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl
http://-olp_iMT-j.ijLo1ir._1._l
http://L_nJsJ.il
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Kulinaria 
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JAK ŚLIWKA W KOMPOT" 

Śliwki zali
czane są do naj
starszych, zna
nych ludzko
ści, roślin użyt
kowych. Ojczy
zną śliw jest 

prawdopodobnie Persja. Dzięki podbo
jom Aleksandra Wielkiego w III w. 
p.n.e. zadomowiły się w Grecji. Stam
tąd trafiły do Rzymu, skąd szybko za
wędrowały do ogrodów i sadów Euro
py, gdzie wyhodowano wiele nowych 
odmian. To we Francji wyhodowano 
szlachetną odmianę śliwki, nazwaną 
na cześć królowej Francji Claude, cór
ki Ludwika XII (Reine - Claude) zna
czy renkloda. Renklody są wyjątkowo 
aromatyczne, soczyste, poza tym ich 
owoce są większe od pozostałych od
mian. Prócz tego posiadają tę zaletę, 
że dojrzewają na przełomie lipca 
i sierpnia, więc wcześniej niż śliwki wę
gierki. A do tego jeszcze mają różne za
barwienie od zielonych, żółtych, różo
wych, bordowych do fioletowych. Ren
klody to owoce deserowe, wyśmienite 
na kompoty, konfitury i dżemy. 

Na naszych ziemiach śliwy rosły do
brze i obficie owocowały. Znane były 
już w kuchni słowiańskiej, wysoko ce
nione w średniowieczu. Śliwki były ulu
bionym przysmakiem naszego wielkie
go poety Mikołaja Reja. 

Śliwki lubaszki, zwane w naszym re
gionie „luboski" lub „lubachy", należą 
do najstarszych śliw europejskich. Upra
wiane były u nas od dawien dawna i to 
one były najbardziej rozpowszechnione. 
Natomiast śliwy renklody i damasceń
skie (dziś zwane węgierkami) w ubie
głych wiekach uchodziły za lek łagod
nie przeczyszczający, zaś - w choro
bach gorączkowych - doskonale uśmie
rzały uczucie pragnienia. Medycyna lu
dowa stosowała je przede wszystkim 
jako środek odwadniający w dietach 
związanych z gośćcem, reumatyzmem 
i chorobami nerek. Natomiast nie były 
wskazane dla cukrzyków oraz przy die
cie odchudzającej. Jako jedyne z owo
ców - zakwaszają organizm. Ponieważ 
należą do owoców trudniej strawnych, 
(zwłaszcza skórka) należy je spożywać 
raczej w umiarkowanych ilościach. 

Śliwki węgierki i renklody mają pra
wie tyle pektyn co jabłka, a pektyny 
z punktu widzenia dietetyki bywają cen-

Już śliwki dostają nalocik jak mgiełka 
wrzesień, wrzesień już 
A śliwka to w sadzie jesienna perełka 
jesień, jesień już 
Śliwkowy fiolecik nam znów przypomina, 
że jesień, jesień już 
Więc róbmy przetwory, bo czai się zima 
za progiem jesieni tuż, tuż. 
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niejsze od witamin w owocach. Dzięki 
dużej zawartości witamin z grupy B 
zwłaszcza B2, a także wit. A i sporej ilo
ści związków mineralnych, jak: wapń, 
fosfor, żelazo i inne cenne składniki, któ
re zwielokrotniają się w śliwkach suszo
nych, owoce te działają na nasz orga
nizm zarówno odżywczo jak i ożywczo. 
Duża ilość witamin z grupy B, a więc 
tych, które „uzdrawiają nerwy", wyrobi
ła śliwkom opinię owoców „rozweselają
cych", równocześnie uspokajających. Za
warty w śliwkach bor utrzymuje prawi
dłowy poziom estrogenów. Stąd owoce 
te są szczególnie polecane kobietom 
w okresie menopauzy. Obniżają rów
nież poziom cholesterolu i poprawiają 
trawienie. 

Obecnie największą popularnością 
cieszą się u nas 
renklody, wszel
kich odmian 
węgierki, a tak
że, przez wiele 
osób bardzo lu
biane, mirabel-
ki. Spożywamy 
je na surowo, 
bowiem kilka 
śliwek po obiedzie jest deserem god
nym polecenia. 

W dużych ilościach sporządza się 
różnorodne przetwory i „na słodko" 
i „na kwaśno", m.in. słynne powidła 
śliwkowe, które smażyły nasze babcie 
w niemałych ilościach, bo nie trzeba by
ło dodawać do nich wiele cukru, a na
wet wcale. Kompoty, dżemy, konfitury, 
śliwki marynowane na wiele sposobów, 
kiszone, suszone, wędzone, a obecnie 
mrożone. 

W wielu krajach, a także u nas, śliw
ki służą do wytwarzania popularnej, aro
matycznej wysokoprocentowej wódki -
ludowego lekarstwa zwanego „śliwowi
cą", choćby słynna „Łącka śliwowica". 
„ Cudowny trunek w butelkę wlany 
Łącką śliwowicą zwany. 
Pędzony nocą skrycie w blasku księżyca 
jest najlepszym medykamentem i przedłu
ża życie. 
Tylko Łącka śliwowica, daje krzepę, kra
si lica." 

Tak promują swoją „PLUM BRAN
DY" mieszkańcy Łącka, którzy otrzyma
li certyfikat na oficjalną produkcję tego 
trunku. Na śliwkach i świeżych i suszo
nych sporządzane są nalewki, których 

wyborny smak satysfakcjonuje niejed
nego smakosza swojskich trunków. 
A wypieki ciast ze śliwkami to rozko
sze dla podniebienia, znakomite ciasto i 
drożdżowe ze śliwkami bądź powidłem! 
śliwkowym, ciasta ucierane, kruche! 
z tymi owocami, zwane we Francji' 
„tart", są tak wyśmienite, że gdyby się 
człowiek nie bał utyć - jadłby to co
dziennie. A kto nie lubi knedli czy piero
gów ze śliwkami? Nasz tradycyjny sta
ropolski bigos swój niezrównany smak 
zawdzięcza dodanym doń wędzonym, 
suszonym śliwkom. 

Śliwki suszone, dodane w odpo
wiednich ilościach do mięs, nadają po
trawom wyjątkowy aromat i smak. 
Kuchnia żydowska nie mogła się obyć 
bez śliwek, które są dodawane do zup 

i do „czulentów" 
i „cymesów", potraw 
z ryb i drobiu, a na
wet do wypieku chle
ba. 

W naszym regio
nie znane były lubasz
ki, mirabeha, które 
rosną do tej pory 
w wielu ogrodach 

i sadach, często jako samosiejki na skra
ju lasu, miedzy, przy rowach. Te śliwki 
nasze babcie suszyły w piecu po piecze
niu chleba. Z tak suszonych śliwek go
towały kompot, pamułę, a obrany z pe
stek suszony miąższ dodawały do mię
sa, zwłaszcza drobiu, cielęciny czy mię
sa z królika. Śliwki suszone były więc 
w lasowiackiej kuchni bardzo popular
ne. A poza tym dzieci dostawały je do 
pojadania zamiast słodyczy, o które 
w tamtym czasie było trudno na wsi. 

Ma Krzeszów słynne powidła śliw
kowe, ma Werynia słynną pamułę, stąd 
w tych stronach weryniaków zwiemy 
„pamulorzami". 

Surówka z marchwi, śliwek i chrzanu 
30 dag marchwi, 15 dag śliwek (ok. 15 
sztuk śliwek) świeżych lub mrożonych, 2 
łyżki startego chrzanu, 3 łyżki śmietany, 
sok z 1 cytryny, sól, cukier do smaku. 
Śmietanę wymieszać z chrzanem, solą 
cukrem i sokiem z cytryny. Marchewkę 
umyć, obrać i zetrzeć na tarce o dużych 
otworach. Śliwki umyć, usunąć pestki, 
pokroić na cienkie paseczki. Rozdrob
nione składniki połączyć z sosem śmie-
tanowo-chrzanowym. 

Surówka jest bardzo smacznym do-l 



datkiem do wędlin oraz mięsa z drobiu. 

Surówka z czarnej rzodkwi, śliwek 
i cebuli 

35 dag czarnej rzodkwi, 10 dag śliwek 
świeżych lub mrożonych, 1 cebula (czer
wona), 3-4 łyżki śmietany, sól, cukier do 
smaku. 
Śmietanę wymieszać z solą i cukrem (2 
łyżeczki cukru). Cebulę umyć, obrać 
1 pokroić w kostkę. Czarną rzodkiew 
umyć, obrać i opłukać, zetrzeć na tarce 
0 małych otworach. Śliwki umyć, wyjąć 
pestki, pokroić w paseczki. Wszystkie 
składniki wymieszać ze śmietaną. 

Pamuła weryńska 
5 dag suszonych owoców (śliwki, jabł
ka, gruszki), 25 dag świeżych owoców, 
2 łyżki miodu, 3 łyżki śmietany (lub śmie
tanki), 2 łyżki pszennej mąki. 
Owoce suszone umyć, namoczyć. Ugoto
wać razem ze świeżymi i przetrzeć. Pod
bić mąką wymieszaną ze śmietaną. Zago
tować. Osłodzić do smaku miodem lub 
cukrem. Podawać do picia z chlebem 
lub ugotowanymi całymi ziemniakami. 

Krupnik z wędzonymi śliwkami 
'A szkl kaszy jęczmiennej, 1 filet z piersi 
kurczaka, 2 marchewki, 'A dużego sele
ra, 2 pietruszki, 'A główki małej kapusty 
włoskiej - niekoniecznie, 1 duża cebula, 
1 por, 10 dag suszonych wędzonych śli
wek, 3 łyżki oleju, 2-3 ząbki czosnku, 2 
łyżki posiekanej natki, 2 liście laurowe, 
4 ziarenka ziela angielskiego, 5 ziare
nek pieprzu, sól, miód do smaku. 

Suszone śliwki umyć i zalać letnią 
wodą, odstawić na pół godziny, odce-
dzić, usunąć pestki. Pierś kurczaka opłu
kać i pokroić w paski. Warzywa umyć, 
obrać i drobno pokroić w kosteczkę lub 
słupki. Czosnek obrać i posiekać. 
W garnku rozgrzać olej, włożyć włosz
czyznę i czosnek, smażyć często miesza
jąc ok. 3-4 minuty. Następnie dodać ka
szę jęczmienną uprzednio starannie wy
płukaną i osączoną, mięso, pokrojone 
na pół śliwki, liście laurowe, ziele angiel
skie i pieprz. Doprawić solą (można ty
miankiem, jak kto lubi). Na koniec wlać 
5 szklanek wrzątku. Gotować krupnik 
na wolnym ogniu pod przykryciem ok. 
40-50 min. Przed podaniem posypać 
krupnik posiekaną natką pietruszki. 

Pęcak ze śliwkami - potrawa 
z Widełki 

40 dag pęcaku, 'A2 l wody, Vi l mleka, 20 
dag suszonych śliwek, 5 dag masła, 1 łyż
ka cukru, 1 płaska łyżeczka soli. 
Pęcak wypłukać „do czystej wody". Do 
rondelka wlać mleko, wodę, dodać ma
sło, cukier, sól i zagotować. Do gotujące-
igo się płynu dodać pęcak i gotować na 
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wolnym ogniu. W osobnym naczyniu 
podgotować śliwki uprzednio umyte, na
moczone i wydrylowane. Wywar ze śli
wek dodać do pęcaku, wymieszać i goto
wać do miękkości. Można dodać szczyp
tę startej gałki muszkatołowej lub cyna
monu, dosłodzić do smaku. Podawać ja
ko danie kolacyjne lub drugie danie do 
obiadu. 

Knedle ze śliwkami 
1 ¥2 szkl. mąki, 6 średnich ziemniaków 
ugotowanych do miękkości, 1 łyżka mą
ki ziemniaczanej, 1 jajko, 3 łyżki masła, 
3 łyżeczki soli, 50 dag śliwek świeżych 
lub mrożonych, 1 szkl. śmietany i cukier 
puder do posypania. 
Śliwki opłukać, osączyć i wypestkować 
(mrożonych nie rozmrażać). Mąkę prze
siać na stolnicę, wymieszać z mąką ziem
niaczaną. Ugotować ziemniaki, przeci
snąć przez praskę, dodać łyżkę masła. 
Ciepłe ziemniaki dodać do mąki, wbić 
jajko, dodać sól i zagnieść ciasto. Z cia
sta uformować wałek, pokroić na równe 
3-centymetrowe kwadraty. Każdy kawa
łek ciasta rozpłaszczyć na dłoni i zawi
nąć śliwkę tak, aby powstała niewielka 
kulka (wielkości piłeczki pingpongo
wej). Knedle wrzucać do wrzącej, osolo-
nej wody. Gdy wypłyną na wierzch, wy
jąć łyżką cedzakową. Do miski dodać 
masło, żeby knedle się nie skleiły. Poda
wać ze śmietaną i cukrem pudrem. 

Schab z suszonymi śliwkami na wy
kwintne przyjęcie 

1 kg schabu, 15-20 dag śliwek suszo
nych, sól, pieprz do smaku, 1-2 łyżeczki 
smalcu, 2 cebule (najlepiej czerwone), 1 
łyżka kopiata masła, 1 łyżka mąki pszen
nej, 1 łyżka miodu. 
Schab opłukać, odjąć od kości, wrzucić 
do wrzącej wody i sparzyć. Wyjąć, poso
lić, włożyć do rondla, dodać smalec, pod
lać 5 łyżkami wody. Wstawić do nagrza
nego do 180°C piekarnika. Piec, często 
podlewając sosem. Gdy schab będzie na 
pół miękki (po ok. 30 min) włożyć do 
rondla 10 uprzednio namoczonych śli
wek. Pod koniec pieczenia (po ok. 
1 godz) usunąć śliwki, natomiast mięso 
obłożyć cebulą pokrojoną w plastry. 
Śliwki przetrzeć przez perlonowe sitko 
(lub zmiksować). Pozostałe 5 dag śli
wek, po uprzednim namoczeniu, pokro
ić w paseczki. Dodać do sosu przetarte 
(lub zmiksowane) śliwki oraz te pokrojo
ne w paseczki. Następnie dodać masło, 
oprószyć mąką doprawić do smaku so
lą pieprzem i miodem, chwilę poddu-
sić. Schab pokroić w cienkie pasy „po 
skosie", ułożyć na podłużnym półmi
sku, polać sosem. Podawać z ziemniaka
mi pure lub kaszą gryczaną. 

Cielęcina lub pierś indycza z suszony
mi śliwkami 

1 kg mięsa bez kości, 40 dag suszonych 
śliwek bez pestek, 6 łyżek oleju, 2 cebu
le drobno posiekane, 3 łyżki rodzynek, 1 
łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu, 6 obra
nych ziemniaków pokrojonych na grube 
plastry, 2 Vi szkl. wody. 
Śliwki namoczyć w zimnej wodzie na 
noc. Mięso pokroić w plastry (8-10 pla
strów). Rozgrzać olej w dużym rondlu, 
wrzucić cebulę i podsmażyć na złoty 
kolor. Dodać śliwki, 1 szkl. wody, wsy
pać rodzynki, sól, cukier, pieprz i wy
mieszać. Ułożyć na cebuli i śliwkach 
plastry ziemniaków, a na ich położyć 
mięso i zalać resztą wody. Doprowa
dzić do zagotowania, przykryć, zmniej
szyć płomień i dusić, aż mięso stanie 
się miękkie, a sos zgęstnieje (ok. 1 go
dziny). Podawać potrawę z ryżem, pie
czywem świeżymi bułeczkami i ulubio
ną surówką. 
Tę potrawę można przygotować w ko
ciołku na ognisku. 

Drożdżowy placek ze śliwkami dla 
młodej gospodyni 

'Ai kg mąki, % kostki masła, 5 dag droż
dży, 1 niepełna szkl. cukru, 1 szkl. mle
ka, szczypta soli, 3 jajka, 80 dag śliwek, 
cukier waniliowy, cukier puder do posy
pania. 
Ciasto możemy przygotować przed wyj
ściem do pracy. 
Do miski wbić całe jajka, wsypać cu
kier, wlać ciepłe mleko, dodać rozkru-
szone drożdże i starte na tarce o dużych 
oczach masło. Wymieszać drewnianą 
łyżką przykryć czystą ściereczką i po
zostawić w kuchni. 
Po 8-10 godzinach później. Śliwki opłu
kać, usunąć pestki i zostawić na sicie 
aby obeschły. Do przygotowanej wcze
śniej masy w misce wsypujemy przesia
ną uprzednio mąkę i cukier waniliowy. 
Wyrobić ciasto łyżką drewnianą (lub 
mikserem), aż zrobi się gładkie i jedno
lite. Ciasto wykładamy do formy wyło
żonej „papierem do pieczenia" lub wy
smarowanej masłem i wysypanej mąką 
ziemniaczaną. Na wierzchu ciasta uło
żyć połówki śliwek wypukłością w dół 
(aby sok nie ściekał do ciasta). Wstawić 
do nagrzanego piekarnika. Przez pierw
sze 15 min zostawić drzwiczki piekarni
ka uchylone. Gdy ciasto wyrośnie, za
mknąć piekarnik i piec w temp. 180°C 
aż do zrumienienia (ok. 30-40 min). Po 
wyjęciu posypać cukrem pudrem. 

Kruchy placek ze śliwkami - wyjąt
kowo dobry! 

4 szkl. mąki, 1 kostka masła (lub marga
ryny), 2 łyżki smalcu (gęsiego lub kurze
go), 1 szkl. cukru pudru, 1 jajko, 2 żółt-
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£„, 4 łyżeczki proszku do pieczenia, cu
kier waniliowy, 2-3 łyżki grubo posieka
nych orzechów włoskich. 
Śliwki opłukać, osączyć i wyjąć pestki. 
Do przesianej na stolnicy maki, wymie
szanej z proszkiem, dodać starte na tar
ce o grubych oczkach schłodzone ma
sło, smalec, jajko, żółtka, cukier wanilio
wy i cukier puder. Wszystkie składniki 
wysiekać nożem, szybko zagnieść gład
kie ciasto i odstawić do lodówki na ok. 
30min. 
Prostokątną formę wyłożyć rozwałkowa
nym na „papierze do pieczenia" cia
stem, nakłuć ciasto widelcem, na wierz
chu ułożyć połówki śliwek, 
przecięciem do góry, (można 
lekko oprószyć cynamonem, 
jak kto lubi), ewentualnie posy
pać posiekanymi grubo orze
chami. Placek piec w temp. 
200°C ok. 30-40 min, aż placek 
będzie złoty (tam gdzie wystaje 
spód śliwek). Po wyjęciu z pie
karnika natychmiast posypać 
cukrem pudrem. Można poda
wać jeszcze ciepły. 

Powidła śliwkowe 
5 kg śliwek węgierek, 50 dag 
cukru. 
Powidła należy przygotować z bardzo 
dojrzałych śliwek. Śliwki umyć, osu
szyć, wydrylować. Przełożyć do rondla 
z grubym dnem i rozgotować, uważając 
żeby się nie przypaliły. Najlepiej wsta
wić naczynie ze śliwkami (odkryte) do 
nagrzanego piekarnika. W temp. 100°C 
utrzymywać śliwki przez kilka godzin, 
objętość ich powinna zmniejszyć się 
0 2/3. W trakcie podgrzewania trzeba 
masę owocową kilkakrotnie zamieszać. 
Smażenie można powtórzyć w drugim 
dniu. Kiedy masa będzie dostatecznie za
gęszczona dodać cukier i podgrzewać 
jeszcze, aby się cukier dobrze rozpu
ścił. Gorące powidła przełożyć do czy
stych słoików, zakręcić i wstawić na 
15 min do nagrzanego piekarnika, wy
jąć i odwrócić do góry dnem. 
Schłodzone wynieść do spiżarni. 

Mirabelkowa marmolada 
1 kg umytych i wydrylowanych mirabe-
lek włożyć do rondla i zasypać 75 dag 
cukru. Zostawić, aby się przemacerowa-
ły, ok. 6 godz. a nawet przez całą noc. 
Następnie na małym ogniu doprowa
dzić do wrzenia i gotować, a raczej sma
żyć przez 15 min, wciąż mieszając. 
Gdy kropla spuszczona na talerzyk nie 
rozpływa się - wkładać do słoików, za
mykać i wstawić do piekarnika, na bla
sze wyłożonej papierem, i pasteryzo
wać w temp. 100°C - małe słoiczki 
15 min, zaś litrowe 20 min. 

Dżem z renklod 
1 kg renklod, 50 dag cukru. 
Śliwki umyć, osączyć, wydrylować, prze-
sypać cukrem i pozostawić w przykry
tym naczyniu na noc. Następnie goto
wać na małym ogniu kilka minut, odsta
wić. W trakcie stygnięcia potrząsać kilka
krotnie rondlem. Ponownie gotować. 
Czynności gotowania i odstawiania po
wtarzać 3-4 krotnie, bowiem w ten spo
sób śliwki lepiej nasiąkają syropem. 
Gdy dżem stanie się lśniący, a owoce 
w nim zawieszone jak gdyby przezroczy
ste, zdjąć szumowiny. Gorący dżem wło
żyć do słoików i od razu zamknąć. Od

wrócić słoiczki do góry dnem, ostudzić. 
Przechowywać w zaciemnionym po
mieszczeniu. 

Śliwki marynowane 
2 kg śliwek, 1 kg cukru, 'A l octu, goździ
ki, cynamon. 
Śliwki dojrzałe, ale jędrne, umyć, osą
czyć, każdy owoc wydrylować delikat
nie i nakłuć wykałaczką w kilku miej
scach, a w co 10 śliwkę wbić goździk. 
Włożyć do naczynia (najlepiej szklane
go). Zagotować 1 1 wody z octem, cu
krem, ostudzić i zalać śliwki. Następne
go dnia zlać tę zalewę, znów zagotować 
i wrzącą zalewą zalać śliwki. Trzeciego 
dnia do zlanego octu dodać kawałeczek 
cynamonu, zagotować i wrzącą zalewą 
zalać śliwki. Czwartego dnia zlać zale
wę, zagotować, do gorącej włożyć śliw
ki i powoli doprowadzić do wrzenia. 
Nie dopuścić do rozgotowania. Gorące 
śliwki wkładać do słoików, zalewać zale
wą zamknąć słoiki, odwrócić do góry 
dnem i ostudzić. Przechowywać wraz 
z innymi przetworami. 

Suszone śliwki w marynacie - znako
mity dodatek do mięs i sałatek 

40 dag suszonych śliwek, 1 % szkl. zim
nej mocnej herbaty (esencji), 'A l octu 
jabłkowego, 2 szkl. cukru, 10 goździ
ków, szczypta cynamonu, szczypta gałki 
muszkatołowej, 5 ziarenek ziela angiel
skiego. 

Śliwki wypłukać w ciepłej wodzie i wło
żyć do naczynia, zalać herbatą i pozosta
wić na noc, a nawet dłużej. Na małym] 
ogniu gotować w herbacie śliwki, aż sta-l 
ną się pulchne. Osobno zagotować ocetl 
z cukrem i korzeniami zawiązanymi' 
w kawałku gazy i trzymać 5 min na 
ogniu, następnie dodać śliwki wraz 
z herbatą w której się gotowały. Pozo-i 
stawić do ostygnięcia. Wyłożyć śliwkil 
do słoików, z płynu wyjąć gazę z korze-l 
niami. Zagotować syrop i gorącym za-' 
lać w słoikach śliwki. Słoiki zakręcić. 

Śliwki we własnym soku 
Dojrzałe śliwki umyć, przekroić wzdłuż 

i usunąć pestki. Układać owoce 
w idealnie czystych (uprzednio 
wyprażonych słoikach) skórką 
do wierzchu, możliwie jak najcia
śniej, ale nie pognieść połówek. 
Na wierzch nasypać nieco cukru, 
1 łyżkę na półlitrowy słoik, 2 łyż
ki na litrowy. Śliwki mogą być 
ułożone pod sam wierzch, bo 
i tak opadną. Słoje zamknąć i pa
steryzować: półlitrowe słoje -
20 min od zawrzenia wody, a l i 
trowe 25 min, w temp. 80-90°C. 

Likier śliwkowy 
65 dag śliwek węgierek, 30 dag 

miodu wielokwiatowego lub wrzosowe
go, 11 wódki. 
Wydrylować śliwki, zostawić 5 pestek, 
śliwki pokroić w ósemki, wymieszać 
z miodem i przełożyć do szklanego na
czynia (słoja, gąsiorka). Mieszaninę za
lać wódką szczelnie zamknąć i pozosta
wić najmniej na 4-6 tygodni. Po upły
wie tego czasu przefiltrować likier 
przez gazę lub filtr do kawy i rozlać do 
butelek. Można do likieru dodać Vi szkl. 
„Amaretto". Śliwki pozostałe z macera-
tu można przesmażyć. Dobre do wędli
ny lub mięs. 

Śliwowica z suszonych śliwek 
40 dag suszonych śliwek bez pestek, 1 
łyżeczka cukru waniliowego, 2 l czystej 
wódki. 
Umyte i pokrojone śliwki wrzucić do 
słoja lub gąsiorka, zalać wódką i wsy
pać cukier waniliowy. Trzymać w cie
płym pomieszczeniu 10 dni. Następnie 
wódkę zlać, przefiltrować i przelać do 
butelek. Śliwowica ma piękną złocistą 
barwę, aromat i smak śliwkowy. Można 
ją pić już następnego dnia, ale dopiero 
po dwóch miesiącach nabiera odpowied
niego dla takiego trunku smaku. Jeśli 
ktoś lubi zapach migdałowy, można do
dać kieliszek „Amaretto". 

JANINA OLSZOWY 
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Przyroda 

NADZWYCZAJNY BUK ZWYCZAJNY 
Nowy pomnik przyrody w kolbuszowskich lasach 

Drzewa o okazałych wymiarach od 
wieków budziły wśród ludzi podziw i za-

L chwyt. Niepowtarzalne formy, ciekawy 
•pokrój i swoiste kształty drzew dostarcza
my nie tylko inspiracji dla artystów, mate-
Iriał badawczy dla naukowców, ale były 
również niemymi świadkami wielu wy
darzeń historycznych. Często stawały 
się symbolem do tworzonych podań i le
gend. Swoją obecnością upiększają nie 
tylko okoliczne lasy ale również rozcią
gające się krajobrazy. Zachowanie ich 
dzisiaj stało się symbolem szacunku czło
wieka do świata przyrody. 

Powstawało bardzo wiele pomy
słów na ratowanie tych perełek wśród 
wszystkich istot żywych. Na początku 
XX wieku bardzo ciekawą koncepcję za
chowania olbrzymich drzew przedstawił 
prof. Władysław Szafer. Wykorzystał on 
wielki szacunek ludności do figurek, ka
pliczek i obrazów świętych, które miały 
być umieszczane na okazałych drze
wach przeznaczonych do wycięcia. Dzię
ki niemu do dziś w całym kraju przetrwa
ło bardzo wiele drzew oznaczonych sym
bolem wiary. W okolicy Kolbuszowej w 
taki sposób uratowano przed zniszcze
niem kilkadziesiąt drzew. Praktycznie 
w każdej miejscowości można odnaleźć 
przynajmniej jedno takie drzewo. 

Polskie prawodawstwo zwróciło 

uwagę na okazałe drzewa, wpro
wadzając najstarszą formę ochro
ny przyrody pomnik przyrody. Zo
stać nim mogą drzewa i krzewy, 
źródła, wodospady, skały, jary 
i stanowiska rzadkich roślin. Naj
częściej uznawane za pomniki 
przyrody są pojedyncze lub w gru
pach rosnące drzewa o okazałych 
wymiarach. Mają one często śred
nicę ponad 100 centymetrów mie
rzoną na wysokości piersi człowie
ka stojącego obok niego, a wyso
kość przekraczającą ponad 25 me
trów. Na terenie powiatu kolbu
szowskiego uznano ponad 300 
drzew pomnikowych w ponad 20 
obiektach. 

Na olbrzymiego buka zwy
czajnego rosnącego na trasie spa
cerowej ścieżki przyrodniczej 
„Świerczówka" zwrócili uwagę le
śnicy. Dokonali pomiaru jego cech 
charakterystycznych i ustalono dokład
nie za pomocą współrzędnych geogra
ficznych położenie drzewa. Zwrócono 
się do Rady Miasta w Kolbuszowej 
o uznanie za pomnik przyrody ponad 
150 letniego olbrzyma mającego 111 cen
tymetrów pierśnicy i 350 centymetrów 
obwodu, o niebagatelnej wysokości 37 
metrów i rozpiętości korony ponad 18 

Pomnik przyrody na „Swierczówce 
metrów. Na sesji Rady Miasta w Kolbu
szowej 29 sierpnia 2008 roku radni za
decydowali jednogłośnie za uznaniem 
za pomnik przyrody tego okazałego bu
ka. 

Tak więc miasto Kolbuszowa zafun
dowało sobie kolejny pomnik, ale tym 
razem żywy. Chwała tym którzy podjęli 
ważną i pożyteczną decyzję. 

BARTŁOMIEJ PERET 

MSZA SW. PRZY K A P L I C Z C E LEŚNEJ 
Już po raz dziesiąty 8 wrze

śnia 2008 roku przed obrazem 
Matki Bożej Leśnej umieszczo
nej w drewnianej kapliczce na 
szkółce leśnej w Świerczowie 
spotkali się wierni na wspólnej 
modlitwie. Byli to przede 
wszystkim leśnicy wraz z rodzi
nami, zaproszenie goście oraz 
okoliczni mieszkańcy. Uroczy
stą Mszę świętą koncelebrował 
ksiądz infułat Józef Sondej 
z księdzem proboszczem Janem 
Pępkiem i księdzem probosz
czem Ryszardem Madejem. 
Ksiądz Infułat w słowach skiero
wanych do zgromadzonych 
w bardzo ciekawy sposób zwró
cił uwagę na rolę tradycji i ko
nieczność doskonalenia się czło
wieka na podstawie doświad
czeń zapisanych na kartach hi
storii. 

BARTŁOMIEJ PERET 



Z . E N . A 
t D L I U U D W W h 

Zdrowie 
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MARSKOŚĆ WĄTROBY 
Termin ten określa grupę przewle

kłych chorób wątroby, charakteryzującą 
się martwicą, włóknieniem i guzkową od
nową miąższu. Obejmuje całą wątrobę. 
Główne następstwa to nadciśnienie wrot-
ne i postępująca niewydolność wątroby. 

Przyczyny: 
Dzieci: wrodzone zarośnięcie przewodu 
żółciowego, / czyli przewodu odprowa
dzającego żółć z wątroby do jelit/, wiru
sowe zapalenie wątroby. 
Dorośli: alkohol, wirusowe zapalenie 
wątroby, niedrożność zapalna dróg żół
ciowych, hemochromatoza, chemiczne 
związki toksyczne, w ok. 30% samoist
na. 

Postacie morfologiczne: 
- drobnoguzkowa- każdy zrazik wątro
by jest zniszczony / o średnicy poniżej 
4 mm/. 
- wieloguzkowa - zraziki nieregularne, 
niektóre nieuszkodzone, rozmiary różne 

Powikłania: 
Nadciśnienie wrotne. Jest wynikiem 
utrudnionego przepływu krwi przez wą
trobę. Głównym następstwem są żylaki 
przełyku, poszerzenie żył przedniej ścia
ny brzucha / głowa meduzy okolicy pęp
ka/, splenomegalia / powiększenie śle
dziony/, hipersplenizm / zwiększona 

czynność rozkładu krwinek czerwo
nych/, powstawanie żylaków odbytu. 

Niewydolność wątroby: 
Objawy: 
- żółtaczka 
- pajączki tworzą się w wyniku przero
stu tętniczek końcowych skóry twarzy, 
szyi i górnej części ramion. Pajączki ule
gają zblednięciu przy ucisku części cen
tralnej pajączka 
- dłonie wątrobowe: zaczerwienienie skó
ry kłębu i kłębika. Ręce są gorące. 
- krwawienie z żylaków przełyku wystę
puje u około 40% chorych. Zaburzenia 
syntezy albumin / białek krwi/ prowadzi 
do obniżenia poziomu białek w krwi krą
żącej i obrzęków ciała 
- wodobrzusze: zależy od obniżonego po
ziomu białek i zatrzymywania płynów 
w organizmie, oraz nadciśnienia wrotne-
go. 
- gynekomastia / przerost i powiększe
nie gruczołów sutkowych u mężczyzn/ 
i zanik jąder spowodowane są upośledzo
ną dezaktywacją / rozkładem/ estroge
nów 
- zaburzenia krzepnięcia krwi 
- zaburzenia umysłowe i śpiączka są ob
jawami końcowymi spowodowanymi za
truciem amoniakiem / produkt przemia
ny metabolicznej białek/. 
- pierwotny rak wątroby - występuje 

u 15 % chorych zmarłych z powodu i 
marskości wątroby. 

Leczenie: 
Marskość wątroby jest chorobą postępu-l 
jącą Chorzy chcący się leczyć musząl 
zaprzestać pić alkohol i stosować dietęl 
bogatobiałkową. W przypadku krwa-" 
wień z górnego odcinka przewodu po
karmowego muszą otrzymywać krew. 
Jeżeli występują objawy niewydolności 
wątroby konieczne jest właściwe na
wodnienie, uzupełnienie niedoborów 
elektrolitowych. Jedynym radykalnym 
leczeniem marskości wątroby jest prze
szczep wątroby. W leczeniu farmakolo
gicznym podaje się leki wzmacniające 
regeneracje i metabolizm komórki wą
trobowej np. Essentiale forte, Liv 52 
czy Hepatil. W działaniach profilaktyki 
krwawień z żylaków przełyku stosuje 
się ostrzykiwanie / obliterację/ żylaków 
przełyku 
Niestety około 30% chorych umiera w 
ciągu dwóch lat od rozpoznania choro
by/ w 80 % dotyczy to chorych, którzy 
nie przestali pić alkoholu/. Najczęstszą 
przyczyną zgonu jest krwawienie z gór
nego odcinka przewodu pokarmowego 
- żylaki przełyku lub krwotoczne zapa
lenie śluzówki żołądka. 

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN 

"ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W OBIEKTYWIE" 
LUDZIE I WYDARZENIA 

Zakończyliśmy przyjmowanie zdjęć na trzeci etap kon-
Icursu fotograficznego „Ziemia Kolbuszowska w obiekty
wie", którego hasłem były Flora i Fauna. Teraz jury 
w stałym składzie: Sylwia Tęcza (Urząd Miejski w Kolbuszo
wej), Bartłomiej Peret (Nadleśnictwo Kolbuszowa), Andrzej 
Jagodziński (MiPBP w Kolbuszowej) oraz Wojciech Zagro-
ba (KolbuszowaWSieci.pl) oceni 85 nadesłanych fotografi. 
Wyniki zostaną ogłoszone w następnym numerze naszej 
gazety. 

Etap 4 - Ludzie i Wydarzenia 
Od 15 września do 26 października można nadsyłać 

zdjęcia na ostatni już etap konkursu. Pod hasłem "Ludzie i 
wydarzenia" mogą się kryć zarówno portrety ludzi jak i zdję
cia, gdzie ludzie są tylko elemantem kompozycji. Mile 
widziane będą również zdjęcia zrobione na imprezach 
organizowanych w naszym powiecie. 

Do konkursu można zgłaszać zarówno zdjęcia w formie 
cyfrowej, jak i zdjęcia papierowe. Wywołane zdjęcia należy 
dostarczyć na adres redakcji: Ziemia Kolbuszowska, ul. Ko
ściuszki 6, 36-100 Kolbuszowa. Zdjęcia cyfrowe należy nad
syłać na adres ziemiakolbuszowska@wp.pl lub na adres 
kolbuszowa.w.sieci@gmail.com. Wszystkie zdjęcia zostaną 

umieszczone na portalu Kolbuszowawsieci.pl. Natomiast 
najlepsze zdjęcia będą prezentowane na wystawie, którą 
będzie można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Kolbuszowej, od połowy października. 

Autor: Małgorzata Dziopak 
Więcej zdjęć z konkursu prezentujemy na stronie 34 

I 
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k C Z Y K R O L JAN III SOBIESKI WRACAŁ SPOD WIEDNIA PRZEZ 
I KOLBUSZOWĄ? 

325 lat temu - 12 września 1683 r., a było to w niedzielę wieczorem, polski król Jan n i Sobieski wjechał do zdobytego 
obozu tureckiego wodza Kara Mustafy i wraz z towarzyszącymi mu oficerami wszedł do namiotu wielkiego wezyra. 

Nocą napisał tam dwa listy: do papieża i do żony Marysieńki informując o wielkim zwycięstwie. Bitwa pod Wiedniem 
była wygrana, a na polskiego króla i jego rycerzy spłynęła wiekopomna sława i chwała. 

Tak się już na ogół dzieje, że tam 
I gdzie wielki sukces i zwycięstwo to 
| wszyscy chcą mieć w nim swój udział, 
bez względu na to czy mieli z tym jakiś 
związek, czy nie. Powstają też różne lo
kalne legendy, które próbują łączyć dzie
je danej miejscowości z konkretnym 
wielkim wydarzeniem historycznym, mi
mo że w wielu przypadkach nie zawsze 
ma to uzasadnienie historyczne. Tak rów
nież jest z opowieściami dotyczącymi 
wiedeńskiej wiktorii, które zrodziły się 
na Ziemi Kolbuszow-
skiej. Przypomnijmy je 
w 325 rocznicę tego 
wspaniałego zwycięstwa 
polskiego oręża. 

W Kolbuszowej Gór
nej jest część wsi, która 
od niepamiętnych czasów 
przez miejscową ludność 
jest nazywana Kahlenber-
giem. Dlaczego ten nie
wielki fragment wioski, 
znajdujący się za kościo
łem, po prawej stronie 
drogi w kierunku Rzeszo
wa, otrzymał taką nazwę, 
jaką jest określane wzgó
rze pod Wiedniem, z któ
rego to król Jan III Sobie
ski dowodził w tej pamiętnej bitwie 
i gdzie husaria jeszcze raz udowodniła, 
że jest wspaniałym wojskiem, któremu 
nic i nikt nie jest wstanie stawić czoła. 
To wiedeńskie wzgórze ma 500 m wyso
kości i jego polska nazwa brzmi Łysa 
Góra. Dzisiaj znajduje się tam kościół 
pod wezwaniem św. Jozefa, który od 
1906 roku prowadzą polscy księża z za
konu Zmartwychwstańców. Jest tam rów
nież izba pamięci, w której zgromadzo
no pamiątki dotyczące bitwy wiedeń
skiej. Z tego historycznego wzgórza roz
tacza się wspaniała panorama na austriac
ką stolicę. Miejsce to, ze względu na 
swą historię i położenie, jest bardzo czę
sto odwiedzane przez polskich tury
stów. Pozostaje zapytać - co było przy
czyną, że taką nazwą którą z powodu 
wiedeńskiego zwycięstwa zna cały 
świat, nazwano część wsi Kolbuszowa 
Górna? 

Otóż, według miejscowej legendy, 
Ipolski król wracając z wyprawy wiedeń

skiej miał się tu zatrzymać ze swoim 
wojskiem i na pamiątkę tego miejsce to 
nazwano Kahlenberg, a więc taką na
zwą która nieodłącznie łączy się z wie
deńską zwycięską bitwą wojsk pol
skich. Tak mówi miejscowa opowieść, 
a jak to się ma do faktów historycznych. 

Król Jan III Sobieski, po zwycię
stwie pod Wiedniem, nie wracał zaraz 
wraz ze swoją armią do Ojczyzny, lecz 
z sojusznikami, to jest wojskami cesar
skimi i niemieckimi, uczestniczył w dłu-

Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia. Juliusz Kossak, fot. Wikipedia.pl 

gotrwałej kampanii wojennej, która to
czyła się prawie przez całą jesień 1683 
r. ale już na terytorium węgierskim. 
Tam wojska Sobieskiego 7 października 
1683 r. poniosły nawet klęskę pod Parka
nami, ale dwa dni później, pod tą samą 
miejscowością pokonały wojska turec
kie. Kampania zakończyła się zdoby
ciem twierdzy Esztergom (Ostrzyhom) 
i polski władca oraz jego armia mogła 
wracać do kraju. Król jednak po zwycię
skiej wyprawie nie jechał przez Kolbu
szową na czele swoich wojsk, jak głosi 
miejscowa legenda, gdyż powrócił on, 
ale nie z armią i zupełnie inna drogą. 
Otóż Sobieski w miejscowości Pławiec 
( terytorium dzisiejszej Słowacji) poże
gnał się z wojskiem i wraz z synem Jaku
bem udał się do Lubowli. Do tego stare
go spiskiego miasta przetransportowano 
wielu rannych i chorych rycerzy, uczest
ników wyprawy wiedeńskiej. Był wśród 
nich również hetman polny Mikołaj Hie
ronim Sieniawski, który chorował od 

czasu bitwy wiedeńskiej. Ten młody, bo 
dopiero 38 letni, hetman był bardzo bli
ski królowi, gdyż uczestniczył on z nim 
w wielu wyprawach wojennych prze
ciwko Turkom i Tatarom. Nic więc 
dziwnego, ze król zatrzymał się w Lu
bowli, aby odwiedzić ciężko chorego to
warzysza broni. To spotkanie było już 
dla nich ostatnie. Hetman zmarł 15 
grudnia 1683r., a król udał się do Stare
go Sącza, gdzie oczekiwała na niego 
królowa Marysieńka. Z kolei królewska 

para wyjechała do Kra
kowa, do którego orszak 
królewski dotarł tuż 
przed świętami Bożego 
Narodzenia - 23 grudnia 
1683r. 

Co się tymczasem 
działo z armią polską? 
Przekroczyła ona 13 
grudnia, pod dowódz
twem hetmana wielkie
go koronnego Stanisła
wa Jana Jabłonowskie
go, granicę państwa pod 
Muszyną. Tam też het
man dwa dni później, tj. 
15 grudnia, odprawił ko
ło generalne i chorągwie 
rozeszły się. Jest to zapi

sane w diariuszu (dzienniku) wyprawy 
wiedeńskiej, gdzie odnotowano: „Spod 
Sabinowa jakeśmy ruszyli, tak na noc
leg odłączył się król od wojska i po
szedł w miasteczko węgierskie Pławiec, 
a hetman Jabłonowski ciągnął na Mu
szynę z wojskiem do biskupa krakow
skiego należącym, gdzie odprawiwszy 
koło generalne wojskowe, a wojskowi 
pobrawszy asygnacye rozeszły się cho
rągwie" W źródłach historycznych doty
czących Muszyny mamy również odno
towane, że hetman udał się do muszyń
skiego kościoła, aby podziękować Panu 
Bogu za szczęśliwy powrót. Jest rów
nież wzmianka, że ofiarował temuż ko
ściołowi kurdybany zdobyte pod Wied
niem. Tak więc ani król Sobieski ani je
go zwycięska armia nie wracały przez 
Kolbuszową. Wojsko rozeszło się tuż 
przy granicy państwa polskiego w Mu
szynie, a król opuścił je jeszcze po stro
nie węgierskiej i przez Lubowlę i Stary 
Sącz udał się do Krakowa. Stamtąd 

http://Wikipedia.pl


trudno nawet przypuszczać aby do uko
chanego Wilanowa jechał przez Puszczę 
Sandomierską, bo do Warszawy prowa
dziły dużo krótsze trakty. Król był już 
wtedy dość jak na ówczesne czasy za
awansowany wiekowo. Miał 54 lat. Ze 
względu na otyłość cierpiał na chorobę 
serca i miewał także ataki apoplektycz-
ne i choćby z tych powodów nie można 
zakładać, aby wędrował okrężnymi dro
gami. 

Nie możemy natomiast wykluczyć, 
że traktem prowadzącym przez dzisiej
szą Kolbuszową Górną wracali do swo
ich domów poszczególni rycerze pocho
dzący z Ziemi Sandomierskiej lub z in
nych ziem, do których prowadziła tędy 
najkrótsza droga do ich siedzib. Mogły 
tędy wracać i całe chorągwie. To przy 
tym trakcie były wtedy siedziby tak zna
nego rodu Lubomirskich, do którego na
leżała Kolbuszowa wraz z okolicą a od 
1682r. również zamek w Baranowie. 
Był to ród, którego stać było na wysta
wienie licznych pocztów rycerskich. 
Sam ówczesny starosta sandomierski, Jó
zef Lubomirski, na wyprawę wiedeńską 
wysłał nie tylko chorągiew husarii, ale 
także pancerną. Z Ziemią Sandomierską 
były związane i inne oddziały wojsko
we uczestniczące w odsieczy wiedeń
skiej. Można tu wymienić choćby chorą
giew jazdy lekkiej Stefana Bidzińskiego 
- strażnika koronnego. Nie są znane tra
sy powrotu tych i innych oddziałów woj
skowych, które pod Wiedeń wyruszyły 
z województwa sandomierskiego, ale 
można sądzić, że były wśród nich i ta
kie, których drogi powrotu prowadziły 
przez dzisiejszą Kolbuszową Górną i mo
gły się tu zatrzymywać w przydrożnych 
karczmach i kmiecych chatach, o ile ta
kie tu wtedy były. Raczej wątpliwe jest 
aby jakiś oddział zatrzymał się na odpo
czynek w szczerym polu. Wojsko roze
szło się w Muszynie 15 grudnia, a więc 
w okresie, kiedy to aura raczej nie po
zwala na zatrzymywanie się by wypo
cząć pod gołym niebem. Otóż zawodo
we oddziały wojskowe zatrzymywały 
się na tzw. leże zimowe najczęściej w 
wioskach i miasteczkach należących do 
króla, a poszczególni rycerze ze swoimi 
pocztami wracając do swoich domów za
trzymywali się na odpoczynek w przy
drożnych karczmach, których wtedy nie 
brakowało. Kolbuszowa Górna nie była 
wsią królewską. Nie są też znane żadne 
źródła historyczne potwierdzające jedno
znacznie wtedy jej istnienie. Trudno 
więc domniemywać, aby tu jakiś od
dział wojska zatrzymał się na zimowe le
że i na pamiątkę tego tę część osady na-
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zwano Kahlenberg. Uważam, że najbliż
si prawdy będziemy, gdy przyjmiemy, iż 
ta nazwa zrodziła się u jednego z okolicz
nych plebejuszy, który brał udział w wy
prawie wiedeńskiej. Pod pojęciem plebe-
jusze należy rozumieć nie tylko chło
pów, ale również tzw. ludzi luźnych, tj. 
pozbawionych stałego miejsca pracy i za
mieszkania. Takich ludzi wtedy nie bra
kowało nie tylko wśród społeczności du
żych miast i miasteczek, ale także moż
na ich było spotkać na wsi. Stanowili 
oni dość znaczny procent żołnierzy od
działów piechoty i dragonii. Nie brako
wało ich także w chorągwiach jazdy lek
kiej. Nawet w tak elitarnych oddziałach 
jak chorągwie husarii, gdzie zdecydowa
nie dominowali nobilitowani, trafiały 
się osoby wywodzące się z plebsu. Mo
gło więc tak być, że któryś z kolbuszow
skich chłopów lub ludzi luźnych, który 
powrócił szczęśliwie z wyprawy wiedeń
skiej zbudował tu swoją chatę i nadał tej 
części wsi tę obco brzmiącą nazwę, któ
ra przypominała mu wydarzenie,które za
pewne pamiętał do kresu swoich dni. Za 
tym, że nazwa ta, mimo iż brzmi tak ob
co, ma ludowe pochodzenie przemawia 
również to, że miejscowe nazwy: pól, la
sów, dróg, wzgórz, uroczysk, przysiół
ków tworzyli nie nobilitowani, ale były 
one dziełem miejscowego ludu. Dość 
często powstaniu takiej nazwy towarzy
szyła bardziej lub mniej wiarygodna opo
wieść, która miała wyjaśnić jej rodo
wód. Tak zapewne było i w tym przypad
ku. 

Druga z legend, którą można jesz
cze czasem usłyszeć na terenie Kolbu-
szowszczyzny i która jest związana z od
sieczą wiedeńską, to opowieść mówiąca 
0 tym jak to ludzie króla Sobieskiego na 
potrzeby wyprawy wiedeńskiej kupowa
li konie na targu w Majdanie. No cóż, za
pewne na wielu targach kupowano wte
dy wierzchowce na potrzeby tej wypra
wy, ale w Majdanie nie. 

Przygotowania do odsieczy wiedeń
skiej trwały kilka miesięcy. Sojusz pol
sko - austriacki został w ogólnych zary
sach uzgodniony już w końcu 1682r. Na
tomiast szczegółowy traktat podpisano 
1 kwietnia 1683r. Z kolei 10 kwietnia 
hetman St. Jabłonowski wydał rozkaz, 
aby żołnierze ze starych jednostek na
tychmiast udali się do swoich oddzia
łów, a dowódcy mieli na 8 maja zgroma
dzić całe wojsko w obozie pod Trembow
lą. Oficerowie rozjechali się po kraju 
aby przeprowadzić zaciągi wojskowe. 
Rzeczpospolita wystawiła liczną armię, 
która liczyła ponad 45.000 żołnierzy. 
Pod Wiedeń wyruszyło 21.000 wojska. 

Resztę pozostawiono w kraju do zabez
pieczenia granic. Należy zaznaczyć, że 
gros sił to były oddziały jazdy, chociażj 
była również piechota i artyleria. Nic 
więc dziwnego, że konie, i to odpowied-' 
niej klasy wierzchowce, były wtedy bar
dzo cennym towarem. Niestety z przy
krością należy stwierdzić, że żaden z 
tych rumaków, które poszły pod Wie-j 
deń, nie mógł być zakupiony na targu wj 
Majdanie, bo ta miejscowość jeszcze] 
wtedy nie istniała. 

W 1683 r., na terenie dzisiejszej 
gminy Majdan Królewski, istniały tylko 
trzy miejscowości, a w zasadzie tylko 
jedna z nich - Komorów była wioską w 
pełni tego słowa znaczeniu. Wieś ta ma 
najstarszą z wszystkich wiosek majdan-
skiej gminy metrykę, bo sięgającą XVI 
wieku. Pozostałe dwie, które zostały od
notowane w źródłach w latach siedem
dziesiątych XVII w. raczej trudno było 
wtedy nazwać wioskami. Były to osady 
powstałe przy funkcjonujących tu ta
kich obiektach gospodarczych jak huta 
szkła i maziarnia. Pierwsza z nich jest 
określana w źródłach jako: de Oficyna 
Vitriaria loci dicta Korzeń. Można to 
przetłumaczyć: Huta Szkła w miejscu 
zwanym Korzeń. Drugą zapisywano 
wtedy jako: de dieto loco Drozdów lias 
Maziarnia, czyli miejsce zwane Droz
dów inaczej Maziarnia. Tak więc ten 
ówczesny Korzeń związany z hutą 
szkła to dzisiejsza Huta Komorowska, a 
Drozdów zwany Maziarnią to obecnie 
część wsi Krzątka, która do tej pory jest 
określana tą dawną nazwą. 

Nie są znane natomiast żadne źró
dła, które w 1683 r. potwierdzałyby ist
nienie dzisiejszej wsi Majdan Królew
ski. Tak więc opowieść o majdańskich 
jarmarkach sprzed czasów odsieczy wie
deńskiej jest tylko legendą. Należy jed
nak zaznaczyć, że kiedy na początku 
XVIII w. powstała ta osada, bardzo 
szybko się rozwijała i już przed 1756 r. 
zbudowano tu pierwszy kościół, a nie
długo później stała się miasteczkiem. 
Nie wiemy kiedy otrzymała prawa miej
skie, ale musiało to nastąpić przed 1787 
r., gdyż przy opisie granicy między 
wsiami Mechowiec i Dzikowiec, za
mieszczonym w Metryce Józefińskiej 
pochodzącej z tam tegoż roku, jest wy
mieniony gościniec prowadzący z Lipni
cy do miasteczka Majdanu. Tak więc 
100 lat po zwycięstwie Sobieskiego pod 
Wiedniem Majdan był już miastecz
kiem i zapewne handlowano tu wielo
ma końmi, tylko, że było to wiele lat po 
odsieczy wiedeńskiej. 

WOJCIECH MROCZKA 
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Kolo Gospodyń Wiejskich : Werynia 
Pamuła weryńska 

Składniki: 
5 dag suszonych owoców (jabłka, śliw
ki, gruszki) 
25 dag świeżych owoców 
2 łyżki miodu 
3 łyżki śmietany 
2 łyżki mąki pszennej 

Wykonanie: 
Owoce suszone umyć i namoczyć. Ugo
tować razem ze świeżymi i przetrzeć. 
Podbić mąką ze śmietaną. Zagotować. 
Osłodzić miodem do smaku. Podawać 
do picia z chlebem lub z gotowanymi 
ziemniakami. 

Więcej przepisów regionalnych będzie można znaleźć w książce kucharskiej 
"Smaki Tradycji. Kulinarne dziedzictwo Gminy Kolbuszowa". 

Publikacja została wydrukowana w ramach projektu zrealizowanego przez 
Gminę Kolbuszowa „Smaki tradycji - kuchnia regionalna szansą zachowania 
unikatowej edukacji we wspólnej Europie pokoleń", współfinansowana przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STKATŁCIł 5F&W0SCI 

Projekt 
współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Pierogi z kaszy jaglanej i sera 

Nadzienie: 
1 szklanka kaszy jaglanej 
H kg białego sera 
2 szklanki mleka 
1 duża cebula 
1 łyżka masła 
pieprz i sól do smaku 
Ciasto: 
1 kg mąki 
2 jajka 
słonina 
ok. 3A litra wody 

Wykonanie: 
Kaszę ugotować z dwoma szklankami 
mleka lub wody, lekko osolić. Ser ze
mleć przez maszynkę, połączyć z ostu
dzoną kaszą dodać przyprawy, cebulę 
usmażoną na złoty kolor i dokładnie 
wymieszać. Ciasto wg przepisu na Pie
rogi z ziemniaków (patrz przepis 
nr 31). Ulepić pierogi, ugotować w oso-
lonej wodzie, polać usmażoną słoniną. 

EUROPEJSKI 
FUNDUSZ SPOŁECZNY 

ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W OBIEKTYWIE : FLORA I FAUNA 

Ela Tabisz Adam Bąkaj 

iMarta Rzucidło 
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Józefa Kardysia 
Starosty Kolbuszowskiego 

POD PATRONATEM 
Zbigniewa Chmielowca 

Posła RP Jana Zuby 
Burmistrza Kolbuszowej 

PROGRAM KONFERENCJI 
8.30 - Otwarcie konferencji i wystąpienia za
proszonych gości. 
Ks. dr Jan Cebulak, (Podkarpacka Szkoła Wyż
sza im. bł. ks. W. Findysza w Jaśle). 
Kierunki i cele rozwoju regionalnego Podkarpa
cia 
Mgr Bartłomiej Peret, (Nadleśnictwo Kolbuszo
wa, doktorant Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Warszawie). 
Różnorodność fauny i flory kolbuszowskich la
sów. 
Mgr Jacek Bardan, (Muzeum Kultury Ludo
wej w Kolbuszowej). 
Herby miasta i powiatu. 
Ks. dr Tomasz Moskal, (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II). 
Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekana
tu miechocińskiego (do 1772 r.). 
Dr Agnieszka Januszek-Sieradzka, (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). 
Lokacje wsi w królewszczyznach Puszczy Sando
mierskiej w czasach Zygmunta Augusta. 
Mgr Wojciech Mroczka, (Regionalne Towarzy
stwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej). 
Nieznane osady na ziemi kolbuszowskiej w okre
sie staropolskim. 
Mgr Krzysztof Haptaś, (Muzeum Regionalne 
w Mielcu). 
Biblioteka parafialna w Kolbuszowej w czasach 
staropolskich. 
Ks. mgr Ryszard Madej, (Kustosz Sanktu
arium w Ostrowach Tuszowskich). 
Dzieje kultu Madonny z Puszczy—Pani Ziemi 
Kolbuszowskiej 

Ks. mgr Kazimierz Szkaradek, (Dziekan kolbu
szowski, Kustosz Sanktuarium w Cmolasie). 
Dzieje Sanktuarium Przemienienia Pańskiego 
w Cmolasie. 
11.15.-11.45 - Przerwa na kawę 
Ks. mgr lic. Sławomir Zych, (Katolicki Uniwer
sytet Lubelski Jana Pawła II). 
Zagraniczne „przypadki" księcia Marcina Lubo
mirskiego (l 727-1800). 
Dr Paweł Sieradzki, (Katolicki Uniwersytet Lu
belski Jana Pawła II). 
Kolbuszowski epizod rabacji chłopskiej 1846 r. 
i jego echo w dobrach sieniawskich Czartory
skich w świetle wspomnień Karola Druziewicza. 
Mgr Barbara Szafraniec, (Regionalne Towarzy
stwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej). 
Kolbuszowa w dobie autonomii galicyjskiej. 

Dr Jolanta Lenart, (UniwersytetRzeszowski). 
Szkolnictwo średnie w powiecie kolbuszowskim 
w latach 1944-1975. 
Dr Grzegorz Zamoyski, (Archiwum Państwo
we w Rzeszowie). Rada powiatowa w Kolbuszo
wej na przełomie XIX i XXw. 
13.00-13.45 - Przerwa 
Maciej Skowroński. 
Życie spoleczno-gospodarczew Kolbuszowej w la
tach 1772-1914. 
Dr Bartosz Walicki, (Miejska i Gminna Bibliote
ka Publiczna w Sokołowie Małopolskim). 
Życie gospodarcze i spoleczno-kulturalne Sokoło
wa w okresie przynależności do powiatu kolbu
szowskiego (1867-1975). 
Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec, (Uniwersy
tet Rzeszowski). 

Gmina żydowska w Kolbuszowej w okresie mię
dzywojennym. 
Prof. dr hab. Jan Konefał, (Katolicki Uniwer
sytet Lubelski Jana Pawła II). 
Opozycja polityczna i zbrojna w powiecie kolbu
szowskim po II wojnie światowej. 
Mgr Marian Piórek, (Regionalne Towarzy
stwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej). 
Szkolnictwo podstawowe powiatu kolbuszow
skiego w okresie PRL. 
Mgr Dorota Białek, mgr Anna Januszek, mgr 
Krystyna Styga, (Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła I I w Kolbuszowej). 
Jan Paweł II jako patron Gimnazjum nr 2 w 
Kolbuszowej. 
Mgr Izabela Fac, (doktorantka Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 
Dzieje parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszo
wej. 
Mgr Alina Ziętek-Salwik, (Liceum Ogólno
kształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej). 
Kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące im. 
Janka Bytnara - szkoła wierna wartościom. 
Mgr Paweł Michno, (doktorant Uniwersytetu 
Rzeszowskiego). 
Kolbuszowskie „miasto zmarłych". Epigrafika 
cmentarza parafialnego. 
15.45-16.15 - Dyskusja i zamknięcie konferen
cji 

Współorganizatorem i pomysłodawcą 
konferencji jest ks. Sławomir Zych, pra
cownik naukowy Katolickiego Uniwersy

tetu Lubelskiego Jana Pawła II 
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> DOLNA KONDYGNACJA; Neonet ( AGD,RTV), Art. Elektryczne, lOOL 
Drobiazgów(se wisy obiadowe, M t u m , plastiki itp.), Pasmanteria, _Kora"{ręcaniki, 
pościel) Usługi Foto. 

OJ lulcgD 2007 Stoisko MunopoUrwe uraz Lstu^i ¥olo joalały prienicsiunt na. dulntj kundypiatic 
(wcjśęic łd parkingu} 

~f PARTER: Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza. Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
r I PIĘTRO: Odzież damska i męska, Obuwie damskie i męskie, Zabawki, kosmetyki, 

Pamiątki OkolicznOiciOwt, Roekwnift Perfum, Ar( okólne i papiernicze, Biżuteria, 
r II PIĘTRO; Specjalistyczne gabinety lekarskie. Badania USG, EKG, Gabinet 

Ginekologiczny, Gabinet RehabilitacyjnyfFizykoterapii), Gabinet Pielęgniarski, 
Analityka, Uhripiręzeniń Genem li, Gabinet Dentystyczny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 

unuuf. s klepy, orzech, com.pl 

http://com.pl

