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SZUKASZ MIEJSCA NA 
REKLAMĘ? 

Z A P R A S Z A M Y D O 
NAS! 

TEL: (0-17) 227 51 99 

MAIL: 

ZIEMIAKOLBUSZOWSKA@WP.PL 

K o n k u r e n c y j n e cenyF 
R A B A T Y ! 

wyk 

profesjonalne videofil motanie i fotografowanie wszelkich urociystoici 

wykonywania irijeć amatorskich: cyfrowych i 2 filmów 

przegrywanie kaset VIDEO na DVD 

NISKIE CENY! , / < i J i Ł 
Jan Cichoń1 \ ^ \ \ 

so i 

Zapraszamy do korzystania z naszych ustug! 
3 6 - 1 0 0 H&muSfOwa r ul. Hojsm Fcifm*gr> 1 0 
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Wydarzenia 

KONFERENCJA NAUKOWA 
W KOLBUSZOWSKIEJ B I B L I O T E C E 

10 października 2008 roku w Czytelni im. dra Kazimierza Skowrońskiego MiPBP w Kolbuszowej, odbyła się 
konferencja naukowa zatytułowana: „Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008: z dziejów miasta i powiatu". 
Była to druga konferencja, po pamiętnej sesji popularno-naukowej z 2000 roku związanej z obchodami 300 

Otwierając konferencję Andrzej Ja
godziński podkreślił, jak olbrzymie zna
czenie dla nas współczesnych ma odkry
wanie i poznawanie naszej przeszłości. 
Powiedział, że inicjatorem i współorgani
zatorem konferencji był ks. Sławomir 
Zych, pracownik naukowy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
I I , miłośnik historii naszego regionu, au
tor licznych publikacji ukazujących się 
między innymi w „Ziemi Kolbuszow-
skiej" oraz serii wydawniczej „Varia Kol-
buszowskie". 

Następnie ks. Sławomir Zych odczy
tał list Księdza Biskupa Rzeszowskiego 
Kazimierza Górnego skierowany do 
uczestników konferencji. Starosta Józef 
Kardyś, burmistrz Jan Zuba oraz przed
stawiciel posła Zbigniewa Chmielowca 
Daniel Fila w swoich wystąpieniach, gra
tulując organizatorom inicjatywy, zwra
cali uwagę, iż budując przyszłość musi
my znać i rozumieć przeszłość. Podczas 
konferencji zaprezentowano 21 wystą
pień, które były skróconą wersją artyku
łów przygotowywanych do druku. Na 
każde wystąpienie przewidziano tylko 
15 minut. W pierwszej części, prowadzo
nej przez Wojciecha Mroczkę komunika
ty przedstawili: Karol Staniszewski, któ
ry w zastępstwie ks. dr Jana Cebulaka 
z Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. 
ks. W. Findysza w Jaśle, zaprezentował 
„Kierunki i cele rozwoju regionalnego 
Podkarpacia." Bartłomiej Peret, dokto
rant Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w ciekawej prezentacji ukazał „Różno
rodność fauny i flory kolbuszowskich la
sów". Jacek Bardan - Muzeum Kultury 

lat powstania miasta Kolbuszowa 
Ludowej w Kolbu
szowej - w bogato 
ilustrowanej prezen
tacji zajął się „Her
bem miasta i powia
tu". Ks. dr Tomasz 
Moskal z KUL-u wy
głosił referat pt. 
„Dzieje parafii Kol
buszowa na tle histo
rii dekanatu miecho-
cińskiego (do 1772 
r."). Wojciech Mro
czka (RTK) omówił 
na podstawie swoich wieloletnich badań 
„Nieznane osady na ziemi kolbuszow-
skiej w okresie staropolskim". Tematem 
wystąpienia Pracownika Muzeum Regio
nalnego w Mielcu, Krzysztofa Haptasia 
była „Biblioteka parafialna w Kolbuszo
wej w czasach staropolskich." Dziekan 
kolbuszowski ks. Kazimierz Szkaradek 
zreferował „Dzieje Sanktuarium Prze
mienienia Pańskiego w Cmolasie". Ostat
nie wystąpienie przed przerwą zatytuło
wane „Kolbuszowskie „miasto zmar
łych". Epigrafika cmentarza parafialne
go." wygłosił doktorant Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Paweł Michno. 

Przerwa na kawę stała się także oka
zją do wymiany poglądów na temat histo
rii naszego regionu między uczestnika
mi konferencji. 

W drugiej części, której przewodni
czył ks. dr Tomasz Moskal zaprezento
wano następujące referaty: ks. Sławo
mir Zych - „Zagraniczne „przypadki" 
księcia Marcina Lubomirskiego (1721¬
1800)", dr Paweł Sieradzki, KUL- „Kol

buszowski epizod 
rabacji chłopskiej 
1864 r. i jego echo 
w dobrach sieniaw-
skich Czartory
skich w świetle 
wspomnień Karola 
Druziewicza.", 
dr Agnieszka Janu
szek - Sieradzka, 
KUL- „Lokacje 
wsi w królewszczy-
znach Puszczy San
domierskiej w cza

sach Zygmunta Augusta.", Barbara Sza
franiec z RTK- „Kolbuszowa w dobie 
autonomii galicyjskiej.", dr Jolanta Le
nart, Uniwersytet Rzeszowski- „Szkol
nictwo średnie w powiecie kolbuszow-
skim w latach 1944- 1975.", dr Grze
gorz Zamoyski, Archiwum Państwowe 
w Rzeszowie- „Rada powiatowa w Kol
buszowej na przełomie XIX i XX w.". 

Ostatnia część konferencji, którą 
prowadził dr Paweł Sieradzki rozpoczę
ła się wystąpieniem Macieja Skowroń
skiego zatytułowanym „Życie społecz
no-gospodarcze Kolbuszowej w latach 
1772-1914." Dr Bartosz Walicki z Miej
skie i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie Małopolskim omówił pro
blematykę dotyczącą „Życia gospodar
czego i społeczno- kulturowego Sokoło
wa w okresie przynależności do powia
tu kolbuszowskiego (1867-1975)." Re
ferat prof. dr hab. Wacława Wierzbień-
ca, Uniwersytet Rzeszowski, pt. 
„Gmina Żydowska w Kolbuszowej 
w okresie międzywojennym." odczytał 
dr Eugeniusz Lis. Marian Piórek 
z RTK w swoim wystąpieniu zajął się 
„Szkolnictwem podstawowym powiatu 
kolbuszowskiego w okresie PRL." Do
rota Białek i Anna Januszek we wspól
nym wystąpieniu zilustrowanym cieka
wą prezentacją „Jan Paweł I I jako pa
tron Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej." 
ukazały jak wielkie znaczenie w proce
sie wychowawczym ma patron szkoły. 
Izabela Fac, doktorantka Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie w swoim wystąpieniu i 
„Dzieje parafii pw. Św. Brata Al-



berta w Kolbuszowej" przybliżyła po
wstanie i działalność tej młodej parafii. 
Referat pt. „Kolbuszowskie Liceum 
Ogólnokształcące im. Janka Bytnara-
szkoła wierna wartościom. " zamykają
cy konferencję wygłosiła Alina Ziętek-
Salwik. 

W konferencji uczestniczyło ponad 
1130 osób, w tym młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej. Konferen
cja była bardzo udana, i już teraz zapo
wiedziano następną, tym razem poświę
coną obchodom 70-lecia wybuchu I I woj-

W sobotę 18 października nauczy
ciele z gminy Kolbuszowa świętowali 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystości odbyły się w Miejskim 
Domu Kultury w Kolbuszowej. Część 
artystyczną przygotowały i przedstawi
ły pod okiem pedagogów dzieci z Ze
społu Szkół Specjalnych w Kolbuszo
wej Dolnej. 

Nauczycielom i zaproszonym na na
uczycielskie święto gościom podopiecz
ni szkoły specjalnej zaprezentowali in
scenizację pt. „Brzydkie kaczątko". Pu
bliczność rozgrzał swoim występem zwy
cięzca tegorocznej edycji festiwalu Za
czarowanej Piosenki Anny Dymnej -
Robert Rumak. Piosenki „Będziesz mo
ją panią" i „Płonie stodoła" w Jego wy
konaniu jak zwykle spotkały się z ogrom
nym aplauzem. Część artystyczną zakoń
czyła prezentacja multimedialna na te
mat pracy pedagogicznej - poinformowa
ła Marzena Mytych, dyrektorka Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol
nej. 

W drugiej części uroczystości 

Z . E M . A 
KOLHUSiSOWSU 

ny światowej i rocznicy Bitwy o Kolbu
szowe z 8-9 września 1939 r. Jak powie
dział ks. Sławomir Zych: „był to 
pewnego rodzaju maraton, myślę jed
nak, że tematy nie nużyły słuchaczy...". 

Na zakończenie Andrzej Jagodziń
ski w imieniu organizatorów podzięko
wał prelegentom i uczestnikom konferen
cji za udział. Podkreślił, że dobrze się 
stało, że na tej sali spotkali się pracowni
cy naukowi uniwersytetów i innych in
stytucji oraz regionaliści badający prze
szłość „Małej Ojczyzny". Poinformo
wał, że materiały posesyjne pod redak

cją ks. Sławomira Zycha ukażą się w ca
łości w serii wydawniczej „Varia Kol
buszowskie". Podziękował również 
swoim współpracownikom za przygoto
wanie spotkania pod względem organi
zacyjnym. 

Konferencja odbywała się pod ho
norowym patronatem Zbigniewa 
Chmielowca- Posła RP, Starosty Kolbu
szowskiego oraz Burmistrza Kolbuszo
wej. 

BIBL 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

nauczycieli wyróżnionych Pamiątkowe zjdęcie 
Kolbuszowej. 
w MDK głos zabrał burmistrz Jan Zuba. 
Gospodarz gminy jak zwykle z uzna
niem i wdzięcznością wyraził się o pra
cy pedagogów. Burmistrz złożył wszyst
kim serdeczne życzenia i gratulacje. Ży
czenia złożyli tego wieczoru również: po
seł Zbigniew Chmielowiec oraz Józef 
Kardyś starosta powiatu kolbuszowskie
go oraz Krzysztof Wilk - przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej.. 

Podczas nauczycielskiego święta 

A 
przez Burmistrza 

w dwudziestu dwóch pedagogów za 
szczególne osiągnięcia dydaktyczno -
wychowawcze otrzymało Nagrodę Bur
mistrza Kolbuszowej. 

W imieniu wszystkich nagrodzo
nych nauczycieli podziękowania za wy
różnienia złożyli Burmistrzowi Kolbu
szowej - Maria Kurdziel i Mirosław 
Kaczmarczyk. 

SYLWIA TĘCZA 

NAGRODA ZA AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ 
Kilka dni temu w Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie odbyło się wrę
czenie nagród w XIV ogólnopolskiej 
edycji „Sportowego Turnieju Miasta 
i Gmin 2008". W turnieju tym nasza 
gmina uplasowała się na 7 miejscu. 
W nagrodą otrzymaliśmy pieniądze 
na zorganizowanie obozu sportowego 
dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Oficjale ogłoszenie wyników i wrę
czenie pamiątkowych dyplomów odby
ło się w październiku. W Warszawie -
podczas rozdania nagród naszą gminę re
prezentował Marek Gil - zastępca burmi
strza. Ale o tym, że Kolbuszowa w spor
towej rywalizacji zajęła bardzo wysokie 
miejsce dowiedzieliśmy się wcześniej. 
[W nagrodę otrzymaliśmy blisko 14 tysię

cy złotych, za które w sierpniu Fundacja 
Na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 
w Kolbuszowej zorganizowała na tere
nie swojego obiektu obóz sportowy dla 
dzieci i młodzieży. 12 dni intensywnego 
- aktywnego wypoczynku zafundowano 
30 - osobowej grupie dzieci, które ze 
względu na trudną sytuację rodzinną nig
dy nie miałyby szansy skorzystania z po
dobnej formy wypoczynku. 
„XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin" 
odbył się w tym roku 28 maja. Jest to 
największa impreza sportu masowego 
nie tylko w Polsce ale również w Euro
pie. W tym samym dniu na całym świe
cie odbywają się imprezy sportowe w ra
mach światowego dnia sportu Challen
ge Day. 

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa 
w Turnieju był udział w jednej z wielu 
form rekreacji fizycznej: grze, sporcie 
indywidualnym lub zespołowym, tury
styce lub innej formie aktywności ru
chowej - nieprzerwanie przez mini
mum 30 minut. Takie sportowe zmaga
nia przeprowadzono w naszej gmi
nie m.in. w szkołach i na terenie stadio
nu w Kolbuszowej. Głównym koordy
natorem turnieju w Kolbuszowej, które
mu należą się ogromne podziękowania 
za zorganizowanie sportowych rywali
zacji na terenie naszej gminy jest Bogu
sław Rychlicki. 

SYLWIA TĘCZA 
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NA BUDOWIE I W URZĘDZIE O BASENIE 
Na placu budowy krytej pływalni 

ruch. Budowlańcy kończą już prace nad 
wykonaniem kolorowej elewacji budyn
ku. Nad realizacją II etapu prac przy bu
dowie obiektu nieustannie czuwają pro
jektanci, inspektorzy nadzoru i inżynie
rowie. Co kilka tygodni spotykają się 
w kilkuosobowym gronie, aby omówić za
kres dotychczas wykonanych prac, stan 
budowy i plany na najbliższe okresy. 

Takie robocze spotkanie odbyło się kil
ka dni temu w Urzędzie Miejskim. Kilku
osobowa rada budowy, której przewodni
czy zastępca Burmistrza Kolbuszowej -
Marek Gil, omawiała sprawy związane z in
westycją, analizując przy tym ogromne ma
py, projekty i plany. 

Tymczasem na placu budowy krytej 
pływalni dobiegają końca prace związane 
z wykonaniem elewacji. Pomarańczowo -
niebieskie ściany zdobią już niemal z każ
dej strony budynek. Wewnątrz budynku ro
botnicy pracują nad zainstalowaniem ele
mentów filtrów. 

SYLWIA TĘCZA 

W budynku pływalni zainstalowano już 6 filtrów — 5 z nich ma średnicę 1800 mm 
będą służyć do uzdatniania wody. Autor foto: (Jakub Knotz) 

BUDOWA BOISKA RUSZYŁA! 
Koparki i dźwigi oraz ciężarówki - to dziś widok podwórka szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 

w Kolbuszowej. Rozkopane boisko nie powinno jednak martwić uczniów. Jeśli uzbroją się w cierpliwość, już 
w grudniu będą mogli zagrać w piłkę na nowoczesnym boisku sportowym o sztucznej nawierzchni. 

Do końca listopada powstaną dwa boiska. 
Większe - to pełnowymiarowe boisko do gry 
w piłkę ręczną. Będzie można na nim zagrać 
również w kosza i w piłkę nożną. Do boiska 
wielofunkcyjnego przylegać będzie mniejsze -
o wymiarach l l x 21m, do gry w siatkówkę. 

Na nowym boisku wielofunkcyjnym, 
w miejscu zniszczonej nawierzchni asfaltowej, 
pojawi się sztuczna trawa. Podobne boisko 
sprawdziło się już w Zespole Szkół nr 2. Koszty 
utrzymania tego typu boiska są o wiele mniej
sze. Nie trzeba kosić trawy ani jej podlewać. Po
nadto, jak twierdzą fachowcy, taka nawierzch
nia jest o wiele bezpieczniejsza i chroniąca 
przed kontuzjami. 

Na pewno na boisku nie będzie stała woda. 
Umożliwi to odpowiedni system odwadniania, 
co jest bardzo ważne z uwagi na fakt, że boisko 
znajduje się w pobliżu rzeki Nil, która często za
lewa szkolne podwórko. 

Inwestycję oszacowano na blisko 530 tysię
cy złotych. Część środków pokryje ze swojego 
budżetu Gmina Kolbuszowa. Z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Kolbuszowa otrzyma na ten 
cel dofinansowanie w kwocie około 200 tysięcy 
złotych, w ramach programu „Budowy boisk 
wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzie
ci i młodzieży". Z nowego boiska ucieszą się przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół nr 1 

SYLWIA TĘCZA (autor foto: S. Tęcza) 



Autor foto: A. Kiwak. 
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NOWY DACH NA KOLEJOWEJ 
Zakończył się remont dachu budynku mieszkalnego - wielorodzinnego przy ulicy Kolejowej 

w Kolbuszowej. Pokryty do tej pory dachówką dach, ma nową konstrukcję drewnianą. Na powierzchni 
ponad 600 m2 położono blachodachówkę. 

Inwestycja ta, to jedna z wielu wpisanych do 
wieloletniego programu gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi. To na razie pierwszy etap prac 

l związanych z tym budynkiem, zamieszkanym obec-
Inie przez 7 rodzin. W najbliższych planach jest wy¬
' miana stolarki okiennej oraz modernizacja elewacji. 
Sama wymiana dachu kosztowała budżet gminy po
nad 160 tysięcy złotych. 

Wśród inwestycji, dzięki którym poprawił się 
stan bazy mieszkaniowej w naszej gminie, wymie
nić należy m.in. remont chodnika przy ulicy Kolejo
wej 12, wykonanie dojścia do budynku, a także wy
konanie drogi dojazdowej do budynku i podjazdu 
do garaży. Ponadto, od jakiegoś czasu, po nowym 
chodniku spacerują mieszkańcy bloku przy ulicy 
Targowej. Nowy chodnik i miejsca postojowe mają 
także mieszkańcy bloku przy ulicy Ruczki 2. Prace 
budowlane trwają przy bloku na ulicy Piłsudskiego. 
Dotyczą wymiany elewacji. 

SYLWIA TĘCZA 

O R Z E C H W BIESZCZADACH 
9 września br. został uroczyście otwarty i poświęcony Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy ORZECH 

w Bukowcu nad Zalewem Solińskim. 

Ośrodek położony jest w malowniczej miejsco
wości, na działce o pow. ok 1 ha, bezpośrednio przy 
rozpoczynającym się Zalewie Solińskim. Posiada kort 
tenisowy, baseny z wodą, plac zabaw dla dzieci oraz 
własną przystań wodną. 

Właściciel firmy, a zarazem Ośrodka - Stefan 
Orzech, powitał zaproszonych gości, w tym m.in. wła
dze wojewódzkie z Marszałkiem Kazimierzem Zio
bro, władze samorządowe ze Starostą kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem, Starostą leskim Markiem Sceli-
ną władze Gminne, na czele z Wójtami Gminy Soli
na Zbigniewem Sawińskim, Gminy Majdan Królew
ski Jerzym Wilkiem, Gminy Niwiska Elżbietą Wró
bel, wiceburmistrzem Kolbuszowej Markiem Gilem, 
Burmistrzem Głogowa Młp. Kazimierzem Rokita 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu kolbuszowskiego 
i leskiego. 

Uroczystego poświęcenia Ośrodka dokonał 
ks. Andrzej Szkoła, Proboszcz Parafii w Wołkowyja, 
w asyście ks. Kazimierza Osaka, Proboszcza z Kupna 
i ks. Bogdana Zajdela, Wikarego Parafii Wołkowyja. 

Po poświęceniu i uroczystym przecięciu wstęgi, 
zaproszeni goście z podziwem oglądali Ośrodek, 
gdzie w pokojach 1 i 2 osobowych oraz apartamen
tach może przebywać 60 osób. W każdym pokoju jest 
nowoczesna łazienka, telefon, internet, telewizor, lo
dówka. Posiłki można zjeść w hotelowej restauracji, 
mogącej pomieścić 150 osób. 

Od nowego roku Ośrodek będzie wyposażony 
wSPA. 

W Ośrodku można organizować nie tylko konfe¬
rencje czy szkolenia w specjalnej sali konferencyjnej, 

Ule również spotkania integracyjne, wesela itp. 
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MŁODZI ODKRYWCY 
Od 15 września br. szkolnego 60 gimnazjalistów klas I-III Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła 

w Dzikowcu bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z fizyki, astronomii, geografii, języka I 
angielskiego i ICT. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z Unii Europejskiej, dzięki realizacji projektu, 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zespół Szkół w Dzikowcu - gimna
zjum funkcjonuje w gminie wiejskiej. 
Głównym problemem jest małe zaintere
sowanie uczniów naukami przyrodniczy
mi, które uważane są przez nich za bar
dzo trudne. Uczniowie nie potrafią do
strzec atrakcyjności zawodów związa
nych z nimi, „kompleks prowincji", ni
ska samoocena, uważanie wsi za 
miejsce gorsze od miasta kształtuje bier
ną postawę i brak wiary we własne moż
liwości. Poprzez realizację projektu kwe
stie te zostaną złagodzone. Głównym ce
lem projektu Młodzi Odkrywcy jest wy
równywanie szans edukacyjnych mło
dzieży z obszarów wiejskich poprzez 
rozwój jej kluczowych kompetencji z za
kresu nauk przyrodniczych, ITC i języ
ka angielskiego. Planowane działania 
mają popularyzować nauki przyrodni
cze i rozbudzić wśród uczniów pasję sa
modzielnego odkrywania świata. 

Większość zaplanowanych zajęć od
bywać się będzie w szkolnych pracow
niach, a także na terenie powiatu i woje
wództwa. Będzie to łącznie 274 godzi
ny zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol
nych: 
- wrzesień 2008 r. - czerwiec 2009 r. -
zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, 
2 godz. tygodniowo: doskonalenie umie
jętności posługiwania się komputerem 
potrzebnych do zdobycia Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputero
wych; 7 modułów kończących się egza
minami, 
- wrzesień 2008 r. - kwiecień 2009 r. -
zajęcia pozalekcyjne z języka angielskie
go, 2 godz. tygodniowo: doskonalenie 
umiejętności rozumienia ze słuchu, po
szerzanie słownictwa z zakresu nauk 
przyrodniczych, udział w seansie anglo
języcznym w Planetarium Śląskim 
w Chorzowie, 
- Spójrz w niebo - tam świeci Twoja 
gwiazda - zajęcia pozalekcyjne z astro
nomii, zajęcia wieczorem: wrzesień -
październik 2008 r. i marzec - kwiecień 
2009 r.; liczenie gwiazd gołym okiem, 
obserwacja: faz księżyca, nieba latem 
i zimą gwiazdozbioru Oriona, Gwiazdy 
Polarnej; udział w seansach w Śląskim 
Planetarium w Chorzowie i w seansie 
edukacyjnym w trójwymiarowym kinie 
IMAX, udział w pokazach z fizyki na Po
litechnice Rzeszowskiej, 
- Szkiełko i oko - pozalekcyjne zajęcia 
doświadczalne z fizyki, listopad 2008 r. 
- luty 2009 r. - doświadczenia przepro
wadzone w szkolnej pracowni fizycznej 
z wykorzystaniem nowych pomocy dy
daktycznych; jednodniowy wyjazd na za
jęcia do elektrowni w Solinie w marcu 
2009 r. i na pokazy fizyczne Politechni
ki Rzeszowskiej, 
- marzec - kwiecień 2009 r. - zajęcia do
świadczalne z fizyki w Instytucie Uni

wersytetu Rzeszowskiego, 4 wyjazdy 
na 2 godzinne zajęcia laboratoryjne podi 
opieką pracownika naukowego uczelni, j 
- Z ciekawości świata wynika obserwa-l 
cja i turystyka - zajęcia pozalekcyjne! 
z geografii, jesień 2008 r. i wiosna 
2009r., 4 godz. miesięcznie zajęć tereno
wych: obserwacja słońca jako gwiazdy 
dziennej, pomiary form terenu, analiza 
odkrywki glebowej i roślinności, praca 
z mapą topograficzną trzydniowe zaję
cia w Tatrach, 
- marzec - kwiecień 2009 r. - warsztaty 
z doradcą zawodowym, 8 godz. zajęć: 
diagnoza predyspozycji, zainteresowań, 
kompetencji i preferencji zawodowych 
uczestników zajęć, pomoc w wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej, w budowa
niu poczucia własnej wartości i określe
niu swoich mocnych stron. 

Pieniądze, które Zespół Szkół 
w Dzikowcu otrzymał na zorganizowa
nie zajęć, pochodzą z unijnego Sektoro
wego Programu Operacyjnego - Kapi
tał Ludzki, w ramach projektu pn.: Mło
dzi Odkrywcy. Opracowany i złożony 
w marcu wniosek został pozytywnie za
opiniowany przez Komisję Oceny Pro
jektu, która przyznała szkole w Dzikow
cu dofinansowanie w wysokości 137 
tys. zł. 

ANASTAZJA ANTOSZ 

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
Rozpoczął się nowy rok szkolny. W progi szkół wkro

czyli nowi uczniowie. Często rodzice zadają sobie pytanie 
czy ich dziecko dojrzało już do obowiązku szkolnego. Czy 
dostatecznie rozwinęło się pod względem umysłowym 
i emocjonalnym. 

30 września, w Zespole Szkół w Widelce, pierwszoklasi
ści, w obecności swoich rodzin i nauczycieli, złożyli swoje 
pierwsze ślubowanie. Dyrektor szkoły, pan Mirosław Karkut, 
pasował na ucznia klasy „I" trzech sześciolatków - Amelię 
Smyrską Mateusza Płocha i Patryka Liszcza oraz dwudziestu 
jeden siedmiolatków - Tomasza Bujaka, Aleksandrę Chudzik, 
Oliwię Dziubek, Justynę Jarosz, Marzenę Krztoń, Gabrielę 
Liszcz, Karolinę Misek, Marlenę Organiściak, Katarzynę 
Orzech, Tomasza Ozimka, Wiktorię Płoch, Bartosza Prenetę, 
Krystiana Przybyło, Witolda Przybyło, Weronikę Rumak, Ga
brielę Selwa, Kamila Selwę, Szymona Serafina, Lidię Wę
grzyn, Katarzynę Zuber i Dominika Żądło. 

Przygotowana przez nich część artystyczna udowodniła, 
że potrafią i chcą się uczyć. Rodzice widząc swoje pociechy 
„na scenie", ufundowali im wyjazd na spotkanie z aktorami 
z teatru „Maska". 

WYCHOWAWCA KLASY - GRAŻYNA CUDO 
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KRONIKA POLICYJNA 
Wypadki drogowe 

23 września 2008 r., około godz. 
120.20, w Trzęsówce, na łuku drogi, nie
ustalony pojazd potrącił prowadzącego 
rower 60-letniego mieszkańca powiatu 
niżańskiego. Pokrzywdzony, ze złamaną 

Lnogą, trafił do szpitala. Badanie trzeźwo-
Iści wykazało, że był pod wpływem alko-
Iholu. Policja poszukuje sprawcy potrące-
' nia pieszego. 

2 października, około 14.00, w Kol
buszowej, na ul. Obrońców Pokoju, 50 
- letni mieszkaniec Domatkowa, kierują
cy rowerem, wyjeżdżając z drogi podpo
rządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i wjechał wprost pod nadjeż
dżający samochód osobowy marki Toyo
ta, którym kierowała mieszkanka powia
tu mieleckiego. Badanie trzeźwości wy
kazało, ze rowerzysta miał ponad 2 pro
mile alkoholu w wydychanym powie
trzu. Teraz odpowie przed sadem za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź
wości oraz za spowodowanie w tym sta
nie zagrożenia w ruchu drogowym. 

Kradzieże, włamania 
Nocą 23/24 września, w Kolbuszo

wej, nieznani sprawcy włamali się do 
jednego z miejscowych barów. Złodzie
je wynieśli na zewnątrz automat do gier 
zręcznościowych i z tego automatu skra
dli pieniądze. Właściciele oszacowali 

straty na około 3.000 złotych. 
Tej samej nocy, w Komorowie, zło

dziej pojawił się na jednej z prywatnych 
posesji. Skradł z szopy piłę spalinową 
marki „Husqvarna" o wartości 1.000 zło
tych. 

Nocą 25/26 września, w Kupnie, nie
znani sprawcy włamali się do jednego 
z prywatnych sklepów. Złodzieje wybili 
szybę wystawową i weszli do pomiesz
czenia sklepowego, skąd skradli alko
hol, papierosy, karty telefoniczne 
i utarg. Właściciel oszacował straty na 
około 21.000 złotych. 

Do kolejnego włamania doszło tej sa
mej nocy w Kolbuszowej Górnej, gdzie 
z hurtowni odzieży i obuwia złodzieje 
skradli pieniądze i buty o wartości oko
ło 650 złotych. 

30 września, około 21.00, mieszkan
ka Kupna zgłosiła dyżurnemu Policji kra
dzież roweru górskiego. Do zdarzenia do
szło tego dnia, w godzinach popołudnio
wych. Sprawca kradzieży zabrał rower, 
który poszkodowana zostawiła na Jakiś 
czas" na posesji jednego z sąsiadów. Po
wiadomieni o kradzieży policjanci ustali
li i zatrzymali sprawcę kradzieży. Oka
zał się nim 51-letni mieszkaniec Kupna. 
Mężczyzna nie zdążył jeszcze pozbyć 
się złodziejskiego łupu, który policjanci 
odnaleźli w jego domu. 

Nocą 8/9 października, w Kolbu
szowej, na jednym z osiedli domków 
jednorodzinnych, nieznany sprawca 
wszedł do remontowanego domu przez 
niezabezpieczone okno i skradł elektro
narzędzia, których wartość poszkodowa
ny właściciel wycenił na sumę 1.400 
złotych. 

Nocą 9 października, w Kolbuszo
wej, na osiedlu przy ul. Partyzantów, 
nieznany sprawca włamał się do samo
chodu VW Golf, zaparkowanego na 
przyblokowym parkingu. Jego łupem 
padł, pozostawiony tam przez właścicie
la pojazdu, telefon komórkowy „No
kia", którego wartość oszacowano na 
50 złotych. 

10 października, około południa, 
do jednego ze sklepów na terenie gmi
ny Dzikowiec zadzwonił nieznany męż
czyzna, podający się za policjanta. Po
prosił on sklepową o wydrukowanie 
i podawanie mu przez telefon kodów 
doładowujących karty różnych sieci te
lefonów komórkowych. Jak twierdził 
mężczyzna, miało to zmniejszyć rzeko
me manko w sklepie. Dopiero jakiś 
czas po rozmowie kobieta zorientowała 
się, że padła ofiarą oszusta i powiadomi
ła - tym razem już prawdziwych - poli
cjantów. Jak wstępnie obliczono, oszust 
okradł sklep na ponad 2.700 złotych. 

B E Z P I E C Z N E WAKACJE 2008 
Konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczne wakacje 2008", na etapie powiatowym, rozstrzygnięty 

2 października 2008 r., w siedzibie 
Komendy Powiatowej Policji w Kolbu
szowej, odbyło się posiedzenie powiato
wej komisji konkursowej, ogłoszonego 
w maju konkursu dla uczniów szkól pod
stawowych i gimnazjów pod nazwą 

„Bezpieczne wakacje 2008". Była to ko
lejna edycja konkursu organizowanego 
przez Komendę Wojewódzką Policji, Ku
ratorium Oświaty i Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, które
go naczelnym celem jest upowszechnia-
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nie bezpiecznych sposobów spędzania 
czasu wolnego. Konkurs odbywa się 
w trzech etapach - szkolnym, powiato
wym i wojewódzkim. Etap powiatowy 
objął swym patronatem Starosta Kolbu-
szowski, a w konkursowym jury znaleź
li się policjanci, strażacy, przedstawicie
le Starostwa, Urzędu Miejskiego, Po
wiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiolo
gicznej, Poradni Psychologiczno - Pe
dagogicznej, miejskiej i gminnych 
komisji rozwiązywania problemów al
koholowych oraz nauczyciele plastyki. 
Komisja stanęła przed trudnym zada
niem, bo spośród 268 prac plastycznych 
musiała wybrać zaledwie 9 w trzech ka
tegoriach wiekowych - do etapu woje
wódzkiego. 

Decyzją komisji, powiat kolbu-
szowski w konkursie na szczeblu woje
wódzkim będą reprezentowały: 
- w grupie wiekowej 7 - 9 lat - praca 
Łukasz Paska, ucznia Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła I I w Wilczej Woli, zaty
tułowana „Bezpiecznie tylko na 
chodniku"; praca Anny Sudoł. 



uczennicy Szkoły Podstawowej w Klat
kach, zatytułowana „Bezpieczna dro
ga"; praca Agnieszki Serafin, uczennicy 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła I I w Wil
czej Woli, zatytułowana „Jestem bez
pieczna w domu", 
- w grupie wiekowej 10 - 12 lat - praca 
Doroty Szlachetka, uczennicy Szkoły 
Podstawowej im. Kpt. Józefa Batorego 
w Weryni, zatytułowana „Wycieczka po 
Polsce"; praca Dominiki Serafin, uczen
nicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbu
szowej, zatytułowana „Bezpieczna dro
ga do szkoły"; praca Krzysztofa Augusty
na, ucznia Szkoły Podstawowej w Kop
ciach, zatytułowana ,3ezpieczny pobyt 
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w lesie" 
- w grupie wiekowej 13 - 15 lat - praca 
Dominiki Fortuny, uczennicy Publiczne
go Gimnazjum w Majdanie Królew
skim, zatytułowana „Zagrożenie używka
mi"; praca Ewy Bielendy, uczennicy Ze
społu Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła 
w Dzikowcu, zatytułowana „Tak łatwo 
upaść"; praca Anny Stec, uczennicy Pu
blicznego Gimnazjum w Majdanie Kró
lewskim, zatytułowana „Bezpieczne 
miejsce zamieszkania". 

Dzięki ofiarności Starosty Kolbu
szowskiego, Burmistrza Kolbuszowej 
oraz Wójtów Gmin Majdan Królewski, 
Cmolas, Raniżów, Dzikowiec i Niwi

ska, którzy ufundowali nagrody rzeczo
we, powiatowa komisja konkursowa o 
mogła wyróżnić prawie 60 kolejnych £j 
prac. Nagrody te zostaną przekazane g 
wyróżnionym uczniom w październiku ^ 
br. 1 

9 października rozstrzygnięty zo
stał wojewódzki etap konkursu. Jak się 
dowiadujemy, sześć prac plastycznych ^ 
z powiatu kolbuszowskiego zajęło c z o - ^ J 
łowe lokaty - 1-3 miejsce i wyróżnie
nia. 

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
- laureatom i wyróżnionym - oraz ich 
opiekunom - nauczycielom plastyki -
serdecznie gratulujemy. 

PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY POLICJANTÓW 
10 października br., dzieci z Niepublicznego Przedszkola pw. św. Józefa w Kolbuszowej odwiedziły budynek 

Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. 

Podczas spotkania z funkcjonariusza
mi Policji miały okazję zapoznać się z pra
cą policjanta, jego umundurowaniem i wy
posażeniem. Przypomniano także dzieciom 
jak być bezpiecznym na drodze i placach 
zabaw. Miały okazję poznać, a nawet 
ubrać się w elementy umundurowania i wy
posażenia policyjnego. Dużą atrakcją było 
spotkanie z technikiem kryminalistyki oraz 
możliwość zrobienia odcisków palców, któ
re dzieci zabrały sobie na pamiątkę. Wielu 
wrażeń dostarczyło zwiedzenie policyjnej 
dyżurki, pomieszczenia dla osób zatrzyma
nych i policyjnych radiowozów. Na zakoń
czenie spotkania dzieci zademonstrowały 
jak prawidłowo przechodzą przez jezdnię 
- ta część spotkania spotkała się z ogrom
ną życzliwością kierowców, którzy, zatrzy
mując się przed przejściem dla pieszych, 
bili brawo maszerującym maluchom. 

Z SERCA DLA S E R C 
26 i 27 września 2008 r. odbyła się zbiórka żywności w Kolbuszowej. Patronat nad akcją objęła Regionalna 
Fundacja Rozwoju „Serce", we współpracy z Bankiem Żywności w Rzeszowie. Wolontariusze, osoby chętne 

z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, razem z uczniami z innych szkół 
(Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej), zbierali żywność dla potrzebujących dzieci. 

Wolontariusze otrzymali identyfika
tory przygotowane przez organizatorów 
na ten szczytny cel. W naszym regionie 
zbiórka odbyła się w większych skle
pach takich jak: SAM (ul. 11-go Listopa
da), Orzech (ul. 11-go Listopada), U Gaj
dy (ul. Kolbuszowa Dolna), Daniel (ul. 
Obrońców Pokoju), Aga (ul. Rzeszow
ska i Partyzantów), Bodzio (ul. Obroń
ców Pokoju) i Stokrotka (ul. Rzeszow
ska 6). 

Zbierający zachęcali kupujących, po
przez rozdawanie ulotek, do darowania 
zakupionego produktu z długim termi

nem ważności do spożycia, np. cukier, 
olej, ryż, płatki śniadaniowe, soki, kon
serwy, dżemy, a także słodycze, itp. Dar
czyńcy otrzymywali w podziękowaniu 
naklejki oraz uśmiechy i wdzięczność 
wolontariuszy. Zbiórka zakończyła się 
sukcesem, zebrano ponad tonę żywno
ści o szacunkowej wartości ponad 5 tys. 
zł.. Po raz kolejny mieszkańcy Kolbuszo
wej i okolic udowodnili, że mają otwar
te serca, chcą i potrafią dzielić się z inny
mi. Za pracę wolontariuszy i ofiarność 
ludzi dobrej woli serdecznie dziękuje
my. Zebrane produkty zgromadzone zo

stały w Fundacji, po posegregowaniu 
przekazywane są potrzebującym z tere
nu powiatu kolbuszowskiego. 

Akcja miała na celu pomoc rodzi
nom w szczególnie trudnej sytuacji ma
terialnej. Jak podają statystyki, obser
wacje i wyniki badań, najbardziej po
trzebującymi są wielodzietne rodziny, 
dotknięte bezrobociem, rodziny niepeł
ne, borykające się z trudnościami finan
sowymi. 

MONIKA SADOLEWSKAi 
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HAPPY VOICES W KOLBUSZOWEJ 
Między 2 a 5 października, w Kolbuszowej przebywał Chór Gospel Happy Voices z niemieckiego miasta 

Apensen. 25 osobowa grupa dała w Kolbuszowej wspaniały koncert, który z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci zarówno naszych gości jak i mieszkańców naszego miasta. 

Koncertu Chóru Gospel, w wykona
niu mieszkańców zaprzyjaźnionego 

, z Kolbuszową niemieckiego miasta 
l Apensen, Kolbuszowianie mieli szansę 
I wysłuchać w sobotę 4 października 
f w Miejskim Domu Kultury oraz w nie

dzielę 5 października w kościele p.w. 
św. Brata Alberta w Kolbuszowej: -
Niemcy przygotowali na koncert dwa pol
skie utwory, co nas bardzo zaskoczyło, 
ale również wzruszyło. Zaśpiewali po 
polsku pieśń „Nie lękaj się... " oraz „ Wy
chwalajcie Pana... " — nie spodziewali
śmy się, że nasi goście zrobią nam taką 
niespodziankę. Polskie utwory wykona
ne zostały przez nich fantastycznie 
wspomina Jerzy Jezuit - członek Komi
sji Współpracy z Zagranicą działającej 
przy burmistrzu Kolbuszowej. 

Wizyta Niemców w Kolbuszowej 
to efekt współpracy międzynarodowej, 
która do tej pory polegała głównie na wy
mianie młodzieżowej. Tym razem do 
Kolbuszowej przyjechały osoby w wie
ku od 26 do 60 lat. Ich kilkudniowy po
byt w Polsce rozpoczął się od zwiedza
nia Krakowa. Zdecydowana większość 
chórzystów zobaczyła nasz kraj po raz 
pierwszy. Z Chórem przyjechała Bur
mistrz Apensen, Ruth Uhlendorf: -
W trakcie tych kilku dni nasi niemieccy 
goście mieszkali u kolbuszowskich ro
dzin. Nie ukrywam, że wielu z nich, co 
przyznali w trakcie późniejszych roz
mów, mało pewne obawy co do tego, jak 
zostaną przyjęci. Okazuje się, że polska 

Zdecydowana większość tych osób przyjechała do Polski po raz pierwszy. 

gościnność „powaliła ich na kolana". ta o b u BP>P wysłuchała 
Nie bez przesady muszę to podkreślić, MDK. 

pełna sala 

gdy żegnali się z rodzinami dosłownie 
szlochali. Wyjechali stąd pełni niezapo
mnianych wrażeń i emocji — podkreśla 
Jerzy Jezuit. 

Niemiecki chór, w trakcie pobytu 
w Kolbuszowej, miał okazję posłuchać 
śpiewu chóru z Kolbuszowej. Prowadzo
ny przez Aleksandrę Niezgodę chór Pań
stwowej Szkoły Muzycznej z Kolbuszo
wej, wspierany przez Zespół Muzyki 
Dawnej również zrobił ogromne wraże
nie na zagranicznych gościach. Koncer-

Podczas pobytu Niemcy zwiedzili 
nasze miasto i okolice. Zobaczyli 
przede wszystkim kolbuszowski skan
sen, szkoły i instytucje jak również in
westycje realizowane na terenie nasze
go miasta - w tym plac budowy base
nu. Odwiedzili również stolicę Podkar
pacia, a głównym punktem pobytu 
w Rzeszowie była wędrówka trasą pod
ziemną. Niemcy wzięli również udział 
w Święcie Zimioka w Kolbuszowej 
Górnej. Mieli tam okazję skosztować re
gionalnych potraw oraz wziąć udział 
w konkursach m.in. na najdłuższe obier
ki. 

SYLWIA TĘCZA 

I Spotkanie w MDK 

Firma ABAKUS 
w Kolbuszowej 

zatrudni w studiu dtp 
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KOMPUTEROWEGO 

mile widziana znajomość 
programów Adobe 

Photoshop, In Design, 
Illustrator, 

wiadomość pod nr teł: 
017 22 70 230 
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NA STUDIACH 
W WERYNI 

6 października, w Pałacu Tyszkiewiczów w Weryni, zainau
gurowano kolejny rok akademicki 2008/2009 w Zamiejscowym 
Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas 
akademii rozdano indeksy nowym studentom. Były życzenia, 
podziękowania i gratulacje dla żaków, ale również osób związa
nych z uczelnią. Na kierunku biotechnologia naukę na studiach 
stacjonarnych - licencjackich rozpoczęło 46 studentów. Na tym 
samym kierunku, od 1 października, studiuje w Weryni 64 ża
ków na uzupełniających studiach magisterskich. 

Na drugim roku studia będzie kontynuować 66 studentów, a na 
trzecim 83. Żacy w Weryni zdobywają wiedzę na kierunku biotech
nologia, a do wyboru mają specjalność rolną lub środowiskową. 
Nie dla wszystkich inauguracja roku była związana z rozpoczęciem 
kolejnego roku pracy. Oficjalnie podzięko
wano za lata pracy dr inż. Halinie Miara -
dotychczasowej Dziekan Wydziału, która 
przeszła na zasłużoną emeryturę. Funkcję 
tę pełni obecnie prof. dr hab. Marek Kozio-
rowski. 

Na uroczystościach w Weryni obecny 
był prorektor ds. badań naukowych 
i współpracy z zagranicą Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, prof. dr hab. Aleksander 
Bobko. 

Na Wydziale zatrudnionych jest 29 
nauczycieli akademickich: 5 profesorów 
tytularnych, 4 profesorów UR, 5 dokto
rów, 19 magistrów, 1 lekarz weterynarii, 
6 pracowników inżynieryjno-technicz
nych oraz 2 pracowników naukowo-tech
nicznych. 

SYLWIA TĘCZA 

Podczas 
indeksy. 

oficjalnej inauguracji 46 studentów odebrało 

Za wieloletnią pracę, pani dr inż. Halinie Miara, w imieniu samorządu miejskiego, 
podziękowania złożył zastępca burmistrza Marek Gil. 

"SOLIDNE FUNDAMENTY" 
Projekt pod tą nazwą realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r., 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 

w Regionach", Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". 
Realizacja działań zawartych w pro

jekcie ma służyć usuwaniu ekonomicz
nych, społecznych i edukacyjnych ba
rier utrudniających, a niekiedy uniemożli
wiających osiąganie przez uczniów pożą
danych celów edukacyjnych. 

Planowanymi zadaniami projektu 
„Solidne Fundamenty" zostanie objęta 
grupa 640 uczniów, uczęszczających do 
ZST (każdy uczeń może być uczestni
kiem kilku zadań projektu). Rekrutacja 
uczestników projektu odbywać się bę
dzie poprzez analizę sytuacji uczniów 
w oparciu o dokumentację szkoły, wy
wiady z rodzicami i samymi uczniami, 
z zachowaniem równości szans. 

Głównymi celami projektu są: 
• poszerzenie oferty edukacyjnej po
przez otwarcie nowego kierunku naucza
nia: technik budownictwa, 

• modyfikacja programu nauczania w za
wodzie technik mechanik obróbki skra
waniem na technik mechanik obrabiarek 
sterowanych numerycznie, 
• wyrównywanie dysproporcji edukacyj
nych, 
• podnoszenie jakości kształcenia zawo
dowego. 

W projekcie przewidziano: 
• Zajęcia wyrównawcze z języka polskie
go, języka angielskiego i matematyki 
dla klas pierwszych szkół średnich, 
• Szkolenia komputerowe ACAD w za
kresie rysunku zawodowego i projekto
wania 2D i 3D dla technikum mechanicz
nego i drzewnego, 
• Zajęcia z przygotowania do egzaminu 
zawodowego w technikum mechanicz
nym i drzewnym, 
• Zajęcia z kształcenia umiejętności opra
cowania i wykonania prezentacji multi

medialnej, 
• Zakup podręczników do nauki przed
miotów zawodowych, 
• Zakup sprzętu i oprogramowania kom
puterowego. 

Dzięki realizacji projektu zostanie 
rozszerzona oferta edukacyjna ZST, 
uzupełnione będzie wyposażenie sal lek
cyjnych i pracowni w nowoczesne środ
ki nauczania i specjalistyczne oprogra
mowanie komputerowe, poprawi się 
ogólny poziom wykształcenia i przygo
towania zawodowego uczniów. Przyczy
ni się on również do podniesienia atrak
cyjności ZST jako jednostki edukacyj
nej. 

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można znaleźć na stronie inter
netowej sf.zst.kolbuszowa.pl 

http://sf.zst.kolbuszowa.pl
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SMACZNA TRADYCJA W KSIĄŻCE KUCHARSKIEJ 
Kapusta ziemniaczana, „Jaglok" czyli placek drożdżowy z kaszą jaglaną, knedle z kaszy manny i oczywiście 
pierogi z ziemniakami, serem czy z kapustą - te i wiele innych potraw, to specjalności gospodyń z gminy 

Kolbuszowa. Instrukcje na to, jak je przygotować opublikowano w specjalnej książce kucharskiej. Znalazło 
się tam ogółem 157 przepisów na rozmaite dania kuchni typowej dla Kolbuszowej i okolic. Wcześniej 

gospodynie z terenu gminy prezentowały dania na szkoleniach kulinarnych w kolbuszowskim Skansenie. 
Książka to nie tylko doskonały przewodnik po tradycyjnej kuchni gminy Kolbuszowa, ale również 

wspaniały materiał promujący miasto nad Nilem. 
Wszystko to w ramach realizacji 

unijnego projektu: „Smaki Tradycji -
Kuchnia Regionalna Szansą Zachowa
nia Unikatowej Edukacji We Wspólnej 
Europie Pokoleń". W niedzielę 28 wrze
śnia, na Skansenie w Kolbuszowej, pod
sumowano i zakończono przedsięwzię
cie. Celem projektu była edukacja kuli
narna oraz promocja tradycyjnego jadła. 
W ramach projektu, w maju i czerwcu 
br., 10 kół gospodyń wiejskich przepro
wadziło szkolenia kulinarne. Gotowa
nie, smażenie i pieczenie, które odbywa
ło się na terenie kolbuszowskiego Skan
senu obserwowały dzieci ze szkół gmi- £j| 
ny Kolbuszowa. Podczas 10 spotkań go
spodynie przygotowywały potrawy 
charakterystyczne dla danej wsi. W coty
godniowych spotkaniach uczestniczyło 
ogółem ponad 100 gospodyń i około 
200 dzieci i młodzieży z poszczegól
nych sołectw. W trakcie konferencji pod
sumowującej była okazja do skosztowa
nia tradycyjnego jadła, ale również moż
liwość podpytania gospodyń, jak je przy
szykować, do czego zachęcał Jan Zuba 
- Burmistrz Kolbuszowej: - „Wszyscy 
doskonale wiemy, że przepis to nie 
wszystko, trzeba jeszcze... „to coś" 
i mam nadzieję, że panie z kół gospo
dyń „to coś" jeszcze będą chciały zdra
dzić" - podkreślał gospodarz gminy. 

Na przeprowadzenie szkoleń kulinar
nych oraz opracowanie i wydanie książ
ki kucharskiej z potrawami regionalny-

Program udało się zrealizować dzięki zjednoczonej Europie. 47 tysięcy złotych unijnej 
dotacji pozwoliło zorganizować kulinarne szkolenia, które przeprowadziło 10 kół 
gospodyń wiejskich w kolbuszowskim skansenie. 

Na konferencji podsumowującej 
mi, Gminie Kolbuszowa udało się pozy
skać środki unijne: - 47 tyś zł. z Europej
skiego Funduszu Społecznego - w ra
mach Sektorowego Programu 
Operacyjnego - Kapitał Ludzki działa
nie 9.5 o nazwie - „Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich" -
przypomina opiekun projektu Marek 
Gil - zastępca Burmistrza Kolbuszowej. 
Partnerami projektu były: Muzeum Kul
tury Ludowej oraz Regionalne Towarzy
stwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbu
szowej. 

Wszystkie przepisy - a jest ich w sumie ponad 150 - znalazły się w książce. To próba 
{zachowania ich dla następnych pokoleń, a jednocześnie propagowania zdrowego 
hposobu odżywiania się. 

projekt zjawiło się kilkaset osób. 
Oprócz władz gminy obecni byli: poseł 
Zbigniew Chmielowiec, Przewodniczą
cy Rady Miejskiej Krzysztof Wilk i je
go zastępcy oraz zaproszeni goście. By
ły koła gospodyń wiejskich, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele rozmaitych insty
tucji i stowarzyszeń i tłumy turystów 
odwiedzających tego dnia Park Etnogra
ficzny: - „Warszawa również wie co się 
dzieje w Kolbuszowej, że mamy wspa
niałe przysmaki. Są zachwyceni swoj
skim chlebem oraz smalcem przygoto
wanym przez gospodynie z Kolbuszo
wej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
i gratuluję, i myślę, że takie tradycje 
warto kontynuować - podkreślił poseł 
Zbigniew Chmielowiec. 

Nowy kulinarny przewodnik po kol-
buszowskiej kuchni zaprezentowano 
podczas konferencji. Jest to publikacja 
bezpłatna. Po kilka egzemplarzy trafi 
do szkół i bibliotek oraz instytucji 
współpracujących z gminą. Kilkadzie
siąt sztuk rozdano podczas konferencji. 

Wszyscy, którzy w niedzielę odwie
dzili Skansen, mieli możliwość degusta
cji wielu smacznych, tradycyjnych po
traw. Podczas degustacji przygrywała 
kapela, która powstała w tym roku 
w miejscowości Kupno. 

SYLWIA TĘCZA 
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CZYŃMY DOBRO 
"Królowa Jadwiga jest dla nas przykładem. My ludzie młodzi idziemy jej śladem..." oto słowa hymnu 

Gimnazjum w Widełce, którego patronką jest Św. Królowa Jadwiga. 
13 października 2008r. obchodzono czystości było odsło

nięcie pomnika Jana 
Pawła I I oraz wspól
ne posadzenie drzew
ka. Świerk istebniań-
ski został wyhodowa
ny przez Nadleśnic
two Głogów Młp. 
z nasienia poświęco
nego przez papieża 
Benedykta XVI. Ten 
dar leśnicy ofiarowa
li parafii w Widełce 
oraz papieżowi Pola
kowi, w podzięce za 
ogromne umiłowanie 
przyrody. 

Dalszą część uroczystości przenie
siono na teren szkoły, wraz z relikwiami 
św. Królowej Jadwigi. Wzorem ubie
głych lat przyznane zostały Jadwisie -
symbol wdzięczności dla osób, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do 

Dzień Patrona Szkoły, połączony 
z Dniem Edukacji Narodowej. Uroczy
stość rozpoczęto mszą świętą w której 
wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół 
w Widełce, nauczyciele i zaproszeni go
ście. Modlitwie przewodniczył kustosz 
kościoła studenckiego pod wezwaniem 
św. Królowej Jadwigi, ks. Janusz Ko
sior. Wzywał zgromadzonych do czynie
nia dobra, śladem Królowej Jadwigi. Po
śród zaproszonych gości byli: poseł Zbi
gniew Chmielowiec, burmistrz Kolbu
szowej Jan Zuba, inspektor oświaty Ire
neusz Kogut, 12 przedstawicieli 
Nadleśnictwa Głogów Młp., przewodni
cząca Koła Gospodyń Wiejskich Krysty
na Płoch, harcerze, sołtys wsi Kłapów-
ka Edward Sudoł oraz sołtys Widełki Sta
nisław Rumak. Zgromadzeni na nabożeń
stwie ucałowali relikwie św. Królowej 
Jadwigi, a następnie otrzymali nimi bło
gosławieństwo. Kolejnym punktem uro-

rozwoju szkoły. Sta
tuetkę w tym roku 
otrzymała p. Joanna 
Gdowik oraz pro
boszcz parafii Wideł-
ka, ksiądz Lucjan 
Kot. 

Za szczególne 
osiągnięcia w dzie
dzinie edukacji wrę
czone zostały nagro
dy. Nagrodę burmi
strza przyznano dy
rektorowi szkoły p. 
Mirosławowi Karku-

towi oraz p. Beacie Sudoł. Nagrodę dy
rektora otrzymali Mirosław Boczar, Te
resa Chruściel, Grażyna Cudo, Józefa 
Gniewek, Alina Kopeć, Eugeniusz Lis, 
Halina Lis, Mirosława Rząsa, Joanna 
Sieroczyńska, Barbara Sudoł i Dariusz 
Turtoń. 

Uczniowie, przedstawiciel Rady 
Rodziców i zaproszeni goście złożyli 
na ręce dyrekcji szkoły kwiaty i słowa 
podziękowania za trud włożony w wy
chowywanie młodzieży. Słowa " Bóg, 
honor, ojczyzna", które są dalszą czę
ścią hymnu - niech przyświecają mło
dym pokoleniom przez długie lata. Za
wód nauczyciela wymaga szczególnego 
daru. Życzę wszystkim pedagogom, 
aby potrafili poprowadzić młode poko
lenie ukazując im najcenniejsze warto
ści, jakimi są dobro i uczciwość. 

GRAŻYNA CUDO 

O „CZAROWANIU" POEZJĄ W WIDEŁCE 
XVIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Poetycka zawitała końcem września do naszego regionu. 

Istota Jesieni polega na tym, że po
eci i pisarze spotykają się z czytelnika
mi w ich „Małej Ojczyźnie", rozmawia
j ą czytają wiersze, wyjaśniają istotę po
etyckiej metafory. Jesień promuje 
przede wszystkim poetów polskich, za
graniczni goście to poeci piszący w języ
ku polskim lub związani z polską po-
ezjąpoprzez krytykę literacką i tłumacze
nia oraz osobiste kontakty z polskimi au
torami. Co roku poeci, podzieleni na kil
kuosobowe grupy, docierają do małych 
szkół w małych wioskach i tam „zaraża
ją" poezją. 

26 września 2008 roku, uczniowie 

Zespołu Szkół w Widełce mieli okazję 
poznać, na spotkaniu autorskim, krakow
skiego poetę Macieja Narlickiego. Spo
tkanie autorskie odbyło się w „Piwnicy" 
przy świetle świec, ciepłej herbacie 
i przyjemnym widoku rozpalonego ko
minka. W takich okolicznościach udało 
się stworzyć nastrój sprzyjający wzajem
nej rozmowie uczniów, zainteresowa
nych literaturą z człowiekiem, który tą 
literaturą zajmuje się na co dzień, jako pi
sarz, nauczyciel języka polskiego, kry
tyk teatralny. Zebrani z przyjemnością 
wysłuchali wierszy, recytowanych z pa
sją i interesujących wypowiedzi na te

mat wzajemnych wpływów sztuki i ży
cia codziennego. Na koniec nie zabra
kło wspólnych zdjęć oraz autografów. 

Dla młodych ludzi z gimnazjum, za
interesowanych literaturą nierzadko 
również piszących „do szuflady", była 
to lekcja czarowania nie tylko poezją 
ale i osobą twórcy. Pokazała z pewno
ścią że w świecie postępującej informa
tyzacji, spotkanie z drugim człowie
kiem - artystą niesie ze sobą duży ładu
nek emocji i wrażeń. 

RENATA PERET 
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Samorząd 

Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 2 października br. odbyła się XXIX sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 

Obrady rozpoczął Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Krzysztof Wilk, który 
przedstawił porządek posiedzenia, skła
dający się z 18 punktów roboczych. 
W sesji uczestniczył przedstawiciel Urzę
du Marszałkowskiego w Rzeszowie 
Edward Prajsnar - Z-ca Dyrektora Depar
tamentu Ochrony Zdrowia, który przed
stawił radnym sytuację przekształcenia 
przez likwidację Oddziału Neurologii 
oraz Oddziału Rehabilitacji w Woje
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 
F. Chopina w Rzeszowie. Wyjaśnił, że 
zadania likwidowanego Oddziału Neuro
logicznego, bez ograniczenia dostępno
ści świadczonych usług, warunków i ja
kości ich udzielania, przejmie Woje
wódzki Szpital Nr 2 w Rzeszowie oraz 
Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Szpital MSWiA) w Rzeszowie. Zada
nia likwidowanego Oddziału Rehabilita
cji zostaną w pełni przejęte przez Ze
spół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Szpital MSWiA). 

Stan bezrobocia na terenie Miasta 
i Gminy Kolbuszowa 

Podczas październikowej sesji Ra
dy Miejskiej Maria Wesołowska, Dyrek
tor Powiatowego Urzędu Pracy, omówi
ła stan i strukturę bezrobocia na terenie 
gminy Kolbuszowa. Na dzień 31 sierp
nia 2008 roku liczba bezrobotnych, na te
renie Miasta i Gminy Kolbuszowa, wy
nosiła 1221 osób, w tym 727 kobiet. Naj
większą liczbę bezrobotnych stanowią 
osoby w wieku od 25-34 lat, osoby z wy
kształceniem zasadniczym zawodowym 

Dyrektor PUP M. Wesołowska przedsta
wia informację o stanie bezrobocia w 
[gminie Kolbuszowa 

oraz bezrobotni pozostający bez pracy 
powyżej 24 miesięcy. Stopa bezrobocia 
na terenie powiatu kolbuszowskiego, 
w miesiącu lipcu br., wynosiła 14,3 %, 
w województwie podkarpackim 12,7%, 
zaś w skali całego kraju 9,4%. Powiato
wy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowa
dzi usługi z zakresu poradnictwa i do
radztwa zawodowego, szkoleń indywidu
alnych oraz programy na rzecz promo
cji zatrudnienia. W ciągu ostatnich 8 mie
sięcy PUP zorganizował kursy dla 180 
osób bezrobotnych, w tym 102 osób z te
renu gminy Kolbuszowa. Ponadto 
w tym okresie udzielono 79 dotacji oso
bom bezrobotnym na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej (w tym 45 oso
bom z terenu Gminy Kolbuszowa). 

Informacja Gminnej Komisji Roz
wiązywania Problemów 

Alkoholowych 
Jednym z punktów sesji Rady Miej

skiej była informacja Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych, którą przedstawiła Przewodniczą
ca Komisji Barbara Jabłońska. Poinfor
mowała, że Komisja w ciągu roku reali
zowała w szkołach podstawowych i gim
nazjach spektakle profilaktyczne, doty
czące problemów alkoholowych oraz 
uzależnień, opiniowała umowę z Izbą 
Wytrzeźwień w Rzeszowie na przyjęcie 
z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa 
osób nietrzeźwych na kwotę 7.500 zł. Po
nadto Komisja zakupiła literaturę facho
wą dla potrzeb członków Gminnej Komi
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych, Policji, pedagogów szkolnych 
i Poradni Psychologiczno - Pedagogicz
nej. W miarę potrzeb, w szkołach podsta
wowych i gimnazjach, prowadzano zaję
cia psychoedukacyjne i profilaktyczne 
dotyczące uzależnienia od alkoholu i nar
kotyków. Komisja opracowała program 
w zakresie zapobiegania narkomanii, któ
ry jest realizowany łącznie z progra
mem alkoholowym. W bieżącym roku 
dokonano wyboru koloni dla dzieci z ro
dzin alkoholowych, zaopiniowano listę 
dzieci, wytypowanych przez Dyrekto
rów szkół. Kolonia odbyła się w dniach 
21-30 czerwca br. w Poroninie. 

Działalność Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Kierownik Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego, Władysław 

Wachnicki, przedstawił informację 
0 działalności Powiatowej Komisji Bez
pieczeństwa Ruchu Drogowego, działa
jącej przy Staroście Kolbuszowskim. 
Wyjaśnił, że do obowiązków Komisji 
należy głównie: rozpatrywanie i za
twierdzanie projektów organizacji ru
chu oraz wniosków dotyczących zmian 
organizacji ruchu, prowadzenie kontroli 
nad prawidłowością zastosowania 
1 funkcjonowania znaków drogowych, 
sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ko
misja współpracuje w zakresie organiza
cji ruchu i bezpieczeństwa z innymi or
ganami zarządzającymi, w tym zarząda
mi dróg, kolei i Policją. Poinformował, 
że w miesiącu październiku tego roku 
zostanie przeprowadzona kontrola ozna
kowania dróg powiatowych i gmin
nych. 

Rada Miejska uchwaliła 
Rada Miejska w Kolbuszowej 

w trakcie XXIX sesji podjęła uchwały 
w sprawie: zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Kolbuszowa, zaciągnięcia kre
dytu w banku Ochrony Środowiska 
S.A., na finansowanie inwestycji pn. 
„Termomodernizacja obiektów użytecz
ności publicznej w Gminie Kolbuszo
wa", zaciągnięcia kredytu w banku 
Ochrony Środowiska S.A., na finanso
wanie inwestycji pn. ,3udowa Kolbu
szowskiego Parku Przemysłowo-Nauko-
wego w Kolbuszowej - Przejście kolek
tora sanitarnego 0400, kolektora desz
czowego 08OO oraz sieci wodociągowej 
0300 pod modernizowanym układem to
rowym Stacji Kolbuszowa, w rejonie 
37 250 linii Ocice - Rzeszów - I etap", 
podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
zadanie pn. „Projekt przebudowy linii 
energetycznych i oświetlenia ulicznego 
ul. Mickiewicza oraz Rynku", zawarcia 
porozumienia pomiędzy Miastem 
i Gminą Kolbuszowa a Gminą Niwiska, 
w zakresie zapewnienia przewozu 
dwóch niepełnosprawnych uczniów za
mieszkałych na terenie Gminy Niwiska 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbu
szowej Dolnej, uchwalenia zmian 
w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, za
sad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kolbu
szowa. 

J.M. 



STATUETKA „FAIR 
PLAY" JUŻ 

W URZĘDZIE 
Miasto i Gmina Kolbuszowa zdoby
ło, już po raz piąty, tytuł i certyfi
kat „Gmina Fair Play". W tym ro
ku finał konkursu jest szczegól
nie dla nas pomyślny, gdyż nasze 

miasto uhonorowane zostało dodat
kowo Złotą Statuetką. Uroczysta 
gala w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie, podczas której wrę
czono nagrodę, odbyła się 3 paź

dziernika br. Certyfikat i złotą sta
tuetkę odebrał Jan Zuba - Bur

mistrz Kolbuszowej. Podczas uro
czystej gali towarzyszył mu Stani

sław Zuber - Skarbnik 
Kolbuszowej. 

S.T. 

TANI I SZYBKI INTERNET W KOLBUSZOWEJ? 
Od wielu miesięcy Kolbuszowa, wspólnie z innymi gminami województwa podkarpackiego, prowadzi 

intensywne starania o uruchomienie szybkiego, taniego Internetu w sieci WiMAX. Najprawdopodobniej 
jeszcze w tym roku ruszy program pilotażowy. Dzięki niemu szybki Internet zacznie funkcjonować w kilku 

instytucjach. Pilotażowy program zakłada również uruchomienie ogólnodostępnego Internetu na rynku 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
przyznał naszemu regionowi częstotliwo
ści, umożliwiające budowę sieci działają
cej w technologii WiMAX. Inicjatywa 
ma na celu przede wszystkim zwięk
szyć dostęp do Internetu i rozwijać no
woczesne technologie informacyjne na 
terenie województwa podkarpackiego. 
Projekt, który jest w fazie przygotowań, 
ma być finansowany w 85% z budżetu 
województwa. Zanim jednak znajdzie 
się wśród projektów gotowych do reali
zacji, samorządy muszą dobrze przygoto
wać się do uruchomienia technologii Wi-
MAX na swoich terenach. Kolbuszowa 
nie pozostaje w tyle. Zdaniem Jana Wiąc-
ka - odpowiedzialnego w Urzędzie Miej-

w Kolbuszowej. 
skim za informatyzację gminy - termin 
wprowadzenia szerokopasmowego Inter
netu, zarówno na terenie całego woje
wództwa, jak i w naszej gminie, to kwe
stia zależna od sprawnej organizacji i do
gadania się liderów w poszczególnych 
obszarach przetargowych. Podkarpacie 
podzielone jest na trzy obszary przetargo
we. Powiat kolbuszowski należy do ob
szaru, gdzie liderem jest miasto Dębica. 
Na początku października, w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej, odbyło się 
w tej sprawie spotkanie z burmistrzem 
Dębicy Pawłem Wolickim. Podczas spo
tkania, które odbyło się w obecności po
sła Zbigniewa Chmielowca, obecni byli 
również: Dariusz Kisielewski - inspek

tor ds. WiMAX UM Dębica oraz prezes 
FIN Stanisław Nowak. 

Czy taka technologia sprawdzi się 
w naszej gminie? Być może dowiemy 
się jeszcze w tym roku, bowiem w kil
ku instytucjach ruszy pilotażowy pro
gram umożliwiający korzystanie z sze
rokopasmowej sieci. Od początku w dą
żeniu do uruchomienia w gminie szero
kopasmowej sieci internetowej wspiera 
nas firma FIN. Pracownicy korporacji 
wspierają gminę swoim doświadcze
niem w dziedzinie informatyki i inno
wacji. 

SYLWIA TĘCZA 

Rozmowy na temat WiMAX-u w Kolbuszowej z liderem projektu w naszym 
regionie —przedstawicielami UM w Dębicy. 

Burmistrz Kolbuszowej 

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbu
szowej 

ul. Obrońców Pokoju 21 

WYWIESZONY ZOSTAŁ 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospo
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 261, 
poz. 2603, z późn. zm.), wykaz nieruchomości 
gruntowej, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej 
nr ew. działki 1549/49, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargowym. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

JAN ZUBA 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w Kupnie, stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Kolbuszowa. 

Przedmiotem przetargu jest: 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Kupnie, oznaczona numerem ewidencyjnym 
działki 1550/32 o pow. 0.0477 ha, objęta KW Nr 21 820. 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, wymieniona działka stanowi teren zurbanizowany, niezabudowany. Gmina nie 
posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa nieruchomość położona jest w obszarze MR/N - mieszkalno usługowy, zabudowa 
zagrodowa, zabudowa jednorodzinna, 1-2 kondygnacji, usługi towarzyszące - obszar koncentracji usług. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. 
Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Kupno, przy drodze powiatowej 377. Dostępność komunikacyjna dobra -
dojazd drogą asfaltową powiatową następnie drogą gruntową utwardzoną - służebność przejazdu przez działkę 1550/33. 
Teren, na którym położona jest nieruchomość płaski i równy, wyposażony w energię elektryczną wodę, gaz i telefon, brak 
uzbrojenia w sieć kanalizacyjną. Kształt działki regularny. Sąsiedztwo - tereny mieszkaniowe, usługowe oraz tereny 
niezabudowane. Dla opisanej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: 
budynek usługowy z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. 

cena wywoławcza działki nr 1550/32 - 11 140 zł (netto) 
/słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych/. 

Wadium wynosi - 2228 zł 
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2008 roku, o godzinie 1000, w sali nr 1, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest: 

- wpłacenie ustalonego wadium, najpóźniej na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 24.11.08r. w kasie Urzędu w gotówce lub 
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 - BS Kolbuszowa - 20 9180 0008 2001 0001 
7792 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, która płatna jest w całości i nie 
podlega rozłożeniu na raty. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi w dniu następnym po zakończeniu 
przetargu. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

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

- przedłożenie przed przetargiem aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie przedstawicieli osoby prawnej do 
reprezentowania jej w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej), 

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

Przetarg przeprowadzony będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 
2108/. 
Informuje się, że organizator w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przeprowadzenia przetargu. 
Szczegółowych informacji o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w pokoju 
nr 15, lub telefonicznie nr 2271-333 wew. 234 w godzinach pracy Urzędu. 
Zawarcie umowy notarialnej, której koszt ponosi nabywca, winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia zakończenia przetargu. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
13 października br., w Domu Weselnym „Zacisze" w Trześni, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się 

uroczyste spotkanie nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty. 
Dzień Edukacji Narodowej, zwa

ny do 1982 roku Dniem Nauczyciela, 
związany jest z datą utworzenia Komi
sji Edukacji Narodowej - 14 październi
ka 1773 roku. Dzięki KEN szkolnictwo 
polskie w XVIII w. osiągnęło jeden z naj
wyższych poziomów nauczania w Euro
pie. To polskie święto, obchodzone 14 
października, przypomina o najlepszych 
tradycjach intelektualnych naszego naro
du. Nagradza się wówczas zasłużonych 
nauczycieli w podziękowaniu za ich 
trud i poświęcenie w kształceniu młode
go pokolenia. 

Dzień Edukacji Narodowej, świę
to szkoły i nauczycieli, obchodzone jest 
uroczyście we wszystkich placówkach 
oświatowo-wychowawczych. 

Podczas spotkania zostały wręczo
ne Nagrody Starosty Kolbuszowskie
go za szczególne osiągnięcia w pracy dy
daktyczno-wychowawczej, podejmowa-

Wręczenie nagrody Starosty Kolbuszowskiego Ryszardowi 
Zielińskiemu - Dyrektorowi ZST w Kolbuszowej - za działania 
innowacyjne i promocyjne na rzecz szkoły, poprawę bazy szkolnej 
oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym. Fot. A. 
Jarosz 

nej na rzecz uczniów, szkoły i środowi
ska w roku szkolnym 2008/2009. Nagro
dy otrzymali: 
Marta Popielarz - Nauczyciel Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej -
za całokształt pracy dydaktycznej 
z młodzieżą; 
Wanda Jasińska - Nauczyciel Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej -
za całokształt pracy na rzecz młodzie
ży zdolnej; 
Wojciech Frankowski - Nauczyciel Ze
społu Szkół Technicznych w Kolbuszo
wej - za prace społeczne na rzecz 
sprawnej organizacji pracy szkoły; 
Ryszard Zieliński - Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej -
za działania innowacyjne i promocyj
ne na rzecz szkoły, poprawę bazy 
szkolnej oraz bardzo dobrą współpra
cę z organem prowadzącym; 
Monika Chrząstek - Nauczyciel Zespo

łu Szkół Agro-
techniczno-Eko¬
nomicznych 
w Weryni - za 
szczególnie wy
różniającą pracę 
na rzecz szkoły; 
Małgorzata Król 
- Nauczyciel Ze
społu Szkół Agro-
techniczno-Eko¬
nomicznych 
w Weryni - za in
nowacyjne meto
dy pracy z mło
dzieżą; 
Krzysztof Stę
pień - Dyrektor 
Centrum Kształ
cenia Praktyczne
go w Kolbuszo
wej - za cało
kształt pracy dy
daktycznej z mło
dzieżą; 
Jolanta Bystrek -
Psycholog Porad

ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kolbuszowej - za wzorowe wyko
nywanie swoich obowiązków, a także 
trafną diagnozę, skuteczną terapię, 
kompetentne doradztwo i efektywną 
profilaktykę. 

Nauczyciele: Teresa Zuba i Broni
sław Szostak z ZST, Pedagog PPP Jo
lanta Bystrek oraz Ewa Tarka z LO, 
zostali odznaczeni przez Prezydenta RP 
srebrnymi medalami za długoletnią 
służbę na rzecz szkolnictwa. 

Nagroda Starosty Kolbuszowskie
go przyznawana jest zgodnie z art. 49 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela o spe
cjalnym funduszu nagród dla nauczycie
li za ich osiągnięcia dydaktyczno-wy
chowawcze. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś: „Z okazji Dnia Edukacji Narodo
wej myśli i życzenia wielu ludzi kierują 
się w stronę szkoły i nauczycieli. Dzień 
ten uświadamia wszystkim, jak wielką 
rolę w życiu społecznym odgrywa 
oświata i jak wiele zależy od właściwe
go wychowania i kształcenia młodzieży 
W tym świątecznym dniu serdecznie 
dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom administracyjnym 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w proces nauczania i kształtowania 
młodych ludzi w placówkach oświato
wych powiatu kolbuszowskiego. Z oka
zji Święta życzę Państwu twórczych po
mysłów, skuteczności w działaniu, do
brej współpracy z rodzicami i tego 
wszystkiego, co daje poczucie satysfak
cji z pracy zawodowej". 

Dzień Edukacji Narodowej jest oka
zją, aby przypomnieć o roli tych wszyst
kich, którzy pełnią niezwykle ważną 
funkcję w życiu młodych ludzi - są 
przewodnikami, ujawniają pasje, odkry
wają talenty, pomagają poznawać 
świat, inspirują i motywują do podejmo
wania wyzwań, są współautorami 
uczniowskich sukcesów. A. J. j 
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REMONTY W SZKOŁACH 
W związku z rokiem szkolnym 2008/2009, trwają prace remontowe przeprowadzone w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kolbuszowski. 

W Zespole Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej zakończono przebudo
wę centralnego ogrzewania. Na ukończe-

iniu jest modernizacja sieci elektrycznej, 
la także wymiana stolarki okiennej 
l i drzwiowej. Rozpoczęto ocieplenie czę-
' ści budynku ZST od strony ul. Jana Paw
ia I I . Zakończono rozbudowę systemu 
monitoringu na terenie całej szkoły. 
W dalszym ciągu trwają remonty klaso-
pracowni oraz korytarzy. Prace nie prze
szkadzają w prowadzeniu zajęć lekcyj
nych, ponieważ są wykonywane po zaję
ciach. Ponadto rozpoczynają się prace 
związane z wymianą instalacji zimnej 
wody z przyłączami. 

W Liceum Ogólnokształcącym 
w Kolbuszowej na ukończeniu są prace 
nad termomodernizacją całego budyn
ku, łącznie z halą widowiskowo-sporto-
wą tj. odwodnienie budynku, docieple-
nie ścian i wymiana drzwi i okien oraz 
nałożenie tynku szlachetnego. 

W Zespole Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni poprawiona 
została estetyka klas i korytarzy w szko
le. Trwa modernizacja dachu nad budyn
kiem zaplecza szkoły, w którym prowa
dzone są zajęcia z zakresu technologii ży-

WLiceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej na ukończeniu są prace nad termomoder
nizacją całego budynku łącznie z halą widowiskowo-sportową. Fot. A. Jarosz 

wienia, gospodarstwa domowego i ku
charza małej gastronomii. Do końca ro
ku planowane jest odmalowanie sali 
gimnastycznej, a także zostaną wymie
nione drzwi ewakuacyjne. 

Centrum Kształcenia Praktyczne
go w Kolbuszowej prowadzi przebudo

wę dachów w ramach zadania p.n. „Re
gionalnego Centrum Transferów Nowo
czesnych Technologii Wytwarzania". 
W ramach tego zadania, będą wykony
wane dachy nad wszystkimi budynkami 
CKP. 

REMONT ZABYTKOWEJ K A P L I C Y Z 1873 R. 
Rozpoczął się remont zabytkowej kaplicy z 1873 roku, poświęconej Najświętszej Marii Pannie Niepokalanie 

Poczętej, usytuowanej na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 

Świątynia usytuowana jest w parku, na zachód od pała
cu Tyszkiewiczów. Obiekt wykonany jest w stylu neogotyc
kim, murowany z cegły, otynkowany i kryty blachą. Wznie
siony został na rzucie prostokąta, z półkolistą absydą. Fasa
dę wejściową kaplicy poprzedza płytki przedsionek zwień
czony trójkątnym szczytem, o krawędziach profilowanych 
w „ząbki", zamkniętym po bokach kamiennymi wieżyczka
mi. Na frontowej elewacji kaplicy jest umieszczony rok bu
dowy 1873. 

Na renowację świątyni udało się pozyskać 25 tys. zł 
z Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Podkarpackiego. Powiat przeznaczył 
na ten cel 57 tys. zł. W ramach tych środków ma zostać 
wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna kapli
cy, wraz z przywróceniem jej pierwotnego wyglądu. W ca
łym procesie konserwacji i restauracji kaplicy ważne jest 
zachowanie odpowiedniej kolejności prac. Planowane jest: 
wykonanie izolacji poziomej, wymiana pokrycia dachu, 
konserwacja zewnętrznej elewacji, renowacja drewnianej 
stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie kamiennego co
kołu zewnętrznej elewacji, a ponadto wykonanie chodnika 
i koryta wokół kaplicy z kostki granitowej. 

A.J. ^Rozpoczął 
roku. Fot. 

się pierwszy etap remontu zabytkowej kaplicy z 1873 
W, Cesarz 
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S E R C E B E Z GRANIC 
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ, wielkiego misjonarza Afryki, 
człowieka niezwykle zasłużonego dla Kościoła i Polski, od niedzieli 28 września br. trwały Dni Księdza 

Kardynała Adama Kozłowieckiego. Zostały one zorganizowane w dekanacie raniżowshim, na terenie diecezji 
sandomierskiej, skąd pochodził Ks. Kardynał. Obchody trwały do 6 października. 

Obchody Dni Księdza Kardynała 
Adama Kozłowieckiego zainaugurowa
ła Msza św. w kościele parafialnym p.w. 
Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej. 
W trakcie Mszy św. poświęcono umiesz
czoną w kościele tablicę okolicznościo
wą upamiętniającą tego Wielkiego Roda
ka Majdańszczyzny, urodzonego w Hu
cie Komorowskiej. Otwarto Szlak „Śla
dami Księdza Kardynała Adama Kozło
wieckiego", którego trasa wiedzie przez 
miejscowości Gminy Majdan Królewski 
związane z życiem Ks. Kardy
nała, ukazujące: miejsce chrztu 
św. - Kościół p.w. św. Bartło
mieja w Majdanie Królewskim, 
Oficynę i Park w miejscu domu 
rodzinnego w Hucie Komorow
skiej, Kaplicę cmentarną Rodu 
Kozłowieckich, Urząd Gminy 
w Majdanie Królewskim, gdzie 
Kardynał przyjął tytuł Honoro
wego Obywatela Gminy Maj
dan Królewski, dwa konsekro
wane przez Niego Kościoły: 
w Hucie Komorowskiej i Ko
morowie, a także Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Ks. 
Kard. Adama Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej. 

2 października br., w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Majda
nie Królewskim odbyła się sesja nauko
wa poświęcona Ks. Kard. Adamowi Ko-
złowieckiemu. Przybyłych gości, pra
cowników oświaty oraz władze woje
wództwa, powiatu, gminy i kapłanów 

powitał ks. Marek Flis. Szczególnymi go
śćmi były bratanice Kardynała: dr. Zo
fia Kozłowiecka i s. Oktawia Kozło-
wiecka. Ks. bp Andrzej Dzięga opowie
dział, jak zrodziła się myśl o powołaniu 
i jak powołano fundację im. Księdza Kar
dynała Adama Kozłowieckiego „Serce 
bez granic". Zostały również odczytane 
listy: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie
go oraz ks. kard. Stanisława Nagyego. 
Referaty na sesji wygłosili: ks. prof. Lu
dwik Grzebień SJ i ks. prof. Jarosław Ró-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Po
wiatu Tadeusz Kopeć wraz z wiceprzewodniczącym Wojciechem 
Cebulą złożylii kwiaty przed tablicą upamiętniającą Ks. Kard. 
Kozłowieckiego przy UG w Majdanie Królewskim. Fot. A. Jarosz 

żański. Przybliżyli oni życie i działal
ność ks. kard. Adama Kozłowieckiego. 
Na zakończenie została odprawiona 
Msza Święta w kościele św. Bartłomieja 
w Majdanie Królewskim. Wcześniej 

ks. bp Andrzej Dzięga dokonał poświę
cenia tablicy upamiętniającej Ks. Kard. 
Kozłowieckiego przy Urzędzie Gminyi 
w Majdanie Królewskim. Ordynariuszl 
podziękował władzom i mieszkańcoml 
Gminy Majdan Królewski za pamięć' 
o ich wielkim rodaku. 

Z okazji obchodów Dni Księdza 
Kardynała Adama Kozłowieckiego, 
Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Ko
złowieckiego „Serce bez granic" wyda
ła okolicznościowy, bogato ilustrowany 

album pt. „SERCE BEZ GRA
NIC" - Apostoł Afryki - Obywa
tel świata - Rodak z Huty Komo
rowskiej - Ks. Kard. Adam Kozło-
wiecki SJ 1911 - 2007. Album 
jest poświęcony życiu i pracy 
Kardynała; jego autorem jest 
ks. prof. Ludwik Grzebień SJ -
przyjaciel i współpracownik Kar
dynała 

Obchodom upamiętniającym 
życie Kardynała towarzyszyła 
także wystawa fotografii „Ksiądz 
Kardynał, który miał Serce bez 
granic". 

Powstała w marcu br. Funda
cja, stawia sobie za cel rekon
strukcję pałacu Kozłowieckich 
i utworzenie w nim centrum pa
mięci po wybitnym polskim ka

płanie. Powstanie tam również Diece
zjalne Centrum Misyjne o charakterze 
formacyjno-edukacyjnym. 

A.J. 

ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE 
Dnia 7 października br. odbyły się ćwiczenia fakfyczno - bojowe, zorganizowane przez Starostę 

Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, na temat „Zasady organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania 
kryzysowego w Powiecie Kolbuszowskim". 

Uczestnikami ćwiczeń byli: Powiato
wy Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzy
sowego, kierownicy wydziałów staro
stwa, kierownicy powiatowych służb in
spekcji straży, jednostki OSP włączone 
do KSRG oraz JRG z Kolbuszowej, No
wej Dęby, a także jednostki Centralne
go Odwodu Operacyjnego „RESOYIA" 
Województwa Podkarpackiego. 

Pierwsza część szkolenia była infor-
macyjno-instruktarzowa, przedstawiono 
na niej zasady funkcjonowania zarządza
nia kryzysowego w Powiecie Kolbu

szowskim. Druga dotyczyła sprawdze
nia standardowych procedur operacyj
nych, zawartych w planie reagowania 
kryzysowego, na bazie Zakładu „Dre-
bud" w Hucie Komorowskiej oraz pozo
racji katastrofy komunikacyjnej cyster
ną przewożąca gaz propan-butan. 

Celem szkolenia było doskonalenie 
członków zespołu do realizacji zadań 
określonych w powiatowym planie, 
sprawdzenie realności przyjętych rozwią
zań oraz zdolności powiatowego i gmin
nych zespołów zarządzania kryzysowe
go do kierowania realizacją zadań, w sy

tuacji wystąpienia zagrożenia, doskona
lenie wykonawstwa dokumentów z za
kresu realizacji zadań kryzysowych, 
sprawdzenie współdziałania PCZK 
i GCZK w obiegu informacji o zdarze
niach oraz praktyczne sprawdzenie 
opracowanych standardowych procedur 
operacyjnych jednostek PSP, Policji 
i Pogotowia Ratunkowego w przypad
ku zagrożenia pożarowego i katastrofy 
komunikacyjnej. 

(-) 
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Z PRAC RADY POWIATU 
W dniu 25 września br. odbyła się XXIII Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który przedstawił Radnym 15 - punktowy porządek obrad. 

Podziękowanie za współpracę 
Jednym z pierwszych punktów obrad by

ło podziękowanie za współpracę Prezesowi 
Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia i Zby
tu Samopomoc Chłopska w Kolbuszowej 

I Władysławowi Mytychowi. Przewodniczą¬
' cy Rady Powiatu Tadeusz Kopeć: dziękuje
my Panu Władysławowi Mytychowi za współ
pracę, za wieloletnie zaangażowanie i pracę 
na rzecz kolbuszowszczyzny. Z dniem 16 wrze
śnia br. Pan Prezes przeszedł na emeryturę, 
stąd okazja do podziękowania. Pan Prezes 
Mytych w I kadencji pełnił funkcje społecz
ne, był radnym, Przewodniczącym Komisji 
Gospodarki Mieniem i Finansów, a także 
członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo
wiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne
go. W II kadencji Rady Powiatu był człon
kiem Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Ko
misji Gospodarki Mieniem i Finansów. Z oka
zji przejścia na emeryturę oraz wpisanie się 
na kartach historii Powiatu Kolbuszowskie
go składamy Panu najserdeczniejsze życze
nia zdrowia, szczęścia i pomyślności, a także 
realizacji wszystkich tych planów odkłada
nych właśnie na czas emerytury". 

Rada i Zarząd Powiatu złożyli podziękowanie za współpracą Pre
zesowi Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc 
Chłopska w Kolbuszowej Władysławowi Mytychowi. Fot. A. Jarosz 

Informacja z działalności Powiato
wego Inspektoratu Weterynarii 

w Kolbuszowej 
Rada Powiatu zapoznała się i rozpatrzy

ła informację z działalności Powiatowego In
spektoratu Weterynarii w Kolbuszowej za 
rok 2007 i I półrocze 2008 omówioną przez 
Powiatowego Inspektora Weterynarii Józe
fa Futymę: powiatowy Inspektorat Wetery
narii wykonuje swoje zadania z zakresu zwal
czania chorób zakaźnych zwierząt, bezpie
czeństwa żywności pochodzenia zwierzęce
go, wytwarzania, obrotu i stosowania środ¬
ków żywienia zwierząt, ochrony zwierząt, 

\wprowadzania do obrotu zwierząt oraz kon

troli nad produktami ubocznymi pochodze
nia zwierzęcego. Sprawuje nadzór nad pro
dukcją żywności pochodzenia zwierzęcego 
w 7 zakładach mięsnych, z czego 4 zakłady 
prowadzą ubój zwierząt rzeźnych, w tym 1 za
kład ubój bydła. Ważnym obszarem działal
ności Powiatowego Inspektoratu w Kolbuszo
wej jest utrzymanie stałej gotowości do zwal
czania chorób zakaźnych mogących powodo
wać duże straty w hodowli". 

Funkcjonowanie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

Informację z funkcjonowania Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszo
wej przedstawiła Dyrektor PPP w Kolbuszo
wej Elżbieta Mikołajczyk: poradnia jest 
specjalistyczną placówką oświatową funkcjo
nującą od 1970 r. Swoim działaniem obejmu
je rejon Powiatu Kolbuszowskiego. Od po
czątku swego istnienia stawiała w centrum 
uwagi dziecko i jego dobro. Dzieciom, mło
dzieży, rodzicom oraz nauczycielom zapew
nia pomoc i opiekę na poziomie zgodnym ze 
współczesną wiedzą, poszanowaniem godno
ści osobistej oraz dyskrecję i prywatność. Co

rocznie diagnozuje około 

J 1500 osób. W poradni pracuje 
dziesięcioosobowa kadra spe
cjalistów, świadcząca pomoc 
z zakresu: psychologii; pedago
giki; logopedii oraz doradz
twa zawodowego". 

Przeciwdziałanie bezro
bociu oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy 

Kolejnym punktem obrad 
sesji było podjęcie uchwały w 
sprawie przekazania Gminie 
Niwiska zadań z zakresu prze
ciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku 
pracy. Sekretarz Powiatu Sta

nisław Stec: „Wójt Gminy Niwiska Elżbieta 
Wróbel złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy o dofinansowanie działania 
pt: Zwiększenie zatrudnialności Kobiet nie
pracujących z terenu Gminy Niwiska po
przez aktywizację zawodową. Zadania z usta
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach ty
pu pracy należą do kompetencji Starosty i Ra
dy Powiatu. Dlatego konieczne jest udziele
nie upoważnienia poprzez zawarcie 
porozumienia i upoważnienia dla Pani Wójt 
do realizacji tych zadań. Treść porozumienia 
Powiat Kolbuszowski zleca gminie, która bę
dzie realizować te działania. Wszystkie środ
ki finansowe i obsługa projektu spoczywa na 

Gminie Niwiska". Okres realizacji projektu 
zaczyna się od 1 lipca 2008r. i będzie trwał 
do 31 lipca 2009r. W ramach tego projektu 
będą prowadzone działania mające na celu 
aktywizację 40 bezrobotnych kobiet z gmi
ny Niwiska wytypowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznych objętych 
świadczeniami ośrodka. Są to kobiety, które 
nie mają ubezpieczenia z KRUS-u. Wartość 
otrzymanych środków to kwota 300 000 zł. 
W ramach tego projektu będą prowadzone 
różne kursy, doradztwo zawodowe, będą za
jęcia z psychologii, które mają na celu zdo
bycie nowych umiejętności, motywacji do 
pracy, ułatwienia znalezienia pracy albo pod
jęcia samozatrudnienia, będą prowadzone 
również zajęcia z przedsiębiorczości dla 15 
najbardziej aktywnych kobiet. Zawarcie po
rozumienia nie skutkuje finansowo dla Po
wiatu, w całości jest finansowany z Europej
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Radni podjęli uchwały 
Ponadto Rada Powiatu podjęła nastę

pujące uchwały: 1. W sprawie nawiązania 
współpracy z miastem Cassino we Wło
szech oraz z Powiatem Romanowskim Ob
wód Żytomierz na Ukrainie. 2. W sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiąz
ku przetargowego trybu zawarcia umów naj
mu pomieszczeń biurowych oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 
3. W sprawie określenia najniższego wyna
grodzenia zasadniczego oraz wartości jedne
go punktu celem ustalenia tabeli miesięcz
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
dla pracowników Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Kolbuszowej. 4. W sprawie trybu udziela
nia i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych. 5. W sprawie inwestycji 
powiatowej pod nazwą: „Rozdział instalacji 
wodociągowych dla potrzeb Zespołu Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej i Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej". 
6. W sprawie zmian w budżecie powiatu kol
buszowskiego na 2008 r. 

ANNA JAROSZ 
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

Kolbuszowskiego tel. (017) 22 75 833 
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Kulinaria 

DWA GRZ¥B¥ W BARSZCZ 
(O DOMATKOWIE I O GRZYBACH) 

Domafków - Wola Domatkowska to wieś - sołectwo gminy Kolbuszowa. 
Ta miejscowość, urokliwie położona wśród łąk, pól i lasów, nie miała 

szczęścia, aby w pełni zaistnieć w wydanych monografiach 
o Kolbuszowej i okolicach. 

A przecież od zawsze „Domatkowio-
ki" to ludzie pracowici. Obok prac polo
wych, zbieractwa w lesie, wielu miesz
kańców zajmowało się bednarstwem, bo
wiem sąsiadujące ze sobą wsie Buko
wiec, Domatków i Przedbórz były naj
bardziej znanym ośrodkiem bed
narskim, nawet poza województwem. 
Te, na ówczesne czasy, cenne i niełatwe 
umiejętności przekazywano z dziada, 
pradziada. To tu wyrabiano beczki, put
nie, skopki, konewki, maśniczki, cebrzy
ki itp. I tu też wyrabiano drewniane ko
ła do wozów, furmanek. Kołodzieje, któ
rzy w naszych stronach zwani byli „stel
machami", byli w wielkim poważaniu, 
bo wówczas podstawowym transportem 
były wozy, furmanki na drewnianych ko
łach; „ostatni Mohikanie" tego rzemio
sła to: Jakub Perlicki, Stanisław Dziewit 
i Władysław Szypuła. Mówiono: „Tu są 
dobrzy bednarze, bo z ich beczek kwas 
nie wycieko". Zaś stelmachów chwalo
no za solidnie wykonywane koła do wo
zu. 

Także gospodynie „domatkowskie" 
nie siedziały po próżnicy. Obok obrząd
ku w gospodarstwie, wychowywania 
dzieci, przygotowywania jadła i pracy 
w polu, samodzielnie przygotowywały 
lniane płótno, z którego szyto bieliznę, 
ubiór codzienny i stroje odświętne, ha
ftem zdobione. Poza tym potrafiły 
w trudnych czasach przyrządzać potra
wy, które nie tylko zaspokajały głód, ale 
nierzadko było to jadło, które do dziś nie
jednego zachwyca smakiem, zapachem 
i prostotą. 

Obecnie w tej wsi prężnie działa wie
le organizacji, które potrafiły się zjedno
czyć w działaniu na rzecz tej „Małej Oj
czyzny". Społeczność Domatkowa jest 
wierna tradycjom przekazywanym 
przez przodków. Przyświeca im w dzia
łalności i życiu codziennym przesłanie 
z homilii Ojca Świętego Jana Pawła I I -
„Twórzcie kulturą wsi, w której, obok no
wych wymiarów jakie niosą czasy, pozo
stanie — jak u dobrego gospodarza -
miejsce na rzeczy stare, uświęcone trady
cją, potwierdzone przez prawdę wieku... 
Ten kto nie szanuje i nie ceni swej prze
szłości, nie jest godzien szacunku teraź

niejszości, ani nie ma prawa do przyszło
ści^'. 

Duże zasługi w podtrzymywaniu ro
dzimych tradycji należy przypisać wielo
letniej dyrektorce tutejszej szkoły - obec
nie na zasłużonej emeryturze - Pani Jani
nie Sito, która tu się urodziła, wychowa
ła, gdzie po latach powróciła aby praco
wać w rodzinnym środowisku. Słowa 
uznania należą się wielu innym lokal
nym społecznikom i samorządowcom, 
trzeba by długo wymieniać. 

Centrum życia tej wsi stanowi siedzi
ba OSP, organizacji strażackiej, która 
w ubiegłym roku obchodziła 60-lecie 
swojego istnienia. Jak potwierdzają 
mieszkańcy Domatkowa, współpraca ze 
strażakami układa się pomyślnie, tak 
szkole, jak i wszystkim tutejszym organi
zacjom kościelnym i świeckim. 

Prężną działalność, współpracując 
z innymi, prowadzi miejscowe Koło Go
spodyń Wiejskich, które od wielu lat, 
w różnorakich poczynaniach, ma wiele 
osiągnięć i wyróżnień w gminie, powie
cie i nie tylko. Członkinie spotykają się 
w świetlicy Domu Strażaka, która zosta
ła wynajęta i wyposażona przez MDK 
w Kolbuszowej w sprzęt multimedialny 
i zaplecze kuchenne. W powstaniu tej 
świetlicy wykazał pomoc i wielkie zaan
gażowanie mieszkaniec tej wsi, radny 
gminy, a zarazem Przewodniczący Ra
dy Miejskiej w Kolbuszowej pan Krzysz-
tofWilk. 

Nad działalnością świetlicy, czyn
nej sześć dni w tygodniu, opiekę sprawu
je przew. KGW pani Grażyna Rozmus, 
przy wydatnej pomocy członkiń koła, 
pań: Heleny Depa, Zuzanny Guzior, Ire
ny Sajdak, Stanisławy Szypuła. Dome
ną działalności tego koła jest kultywowa
nie tradycji, zwyczajów ludowych regio
nu lasowiackiego. Członkinie koła ak
tywnie uczestniczą w różnorodnych kon
kursach, pokazach, kursach, imprezach 
regionalnych w swojej wsi, gminie czy 
województwie. Mimo tych osiągnięć 
nie zawsze zauważane były w publika
cjach tematycznie związanych z tymi 
przedsięwzięciami. 

Gwoli wyjaśnienia, poniżej podane 
przepisy to te, które powinny ukazać się 

JANINA OLSZOWY 

w wydanej książce pt. „Smaki tradycji 
- kulinarne dziedzictwo Gminy Kolbu
szowa". Niestety, przez niedopatrzenie, 
które zaistniało w trakcie przygotowy
wania tej publikacji, nie wszystkie prze
pisy na domatkowskie specjały znala
zły się na kartkach tego wydania. Stąd 
przepraszamy Panią Grażynę Rozmus 
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej
skich w Domatkowie i członkinie Koła 
oraz mieszkańców tego sołectwa. 

Aby w jakimś stopniu zadośćuczy
nić temu uchybieniu - na łamach mie
sięcznika „Ziemia Kolbuszowska" 
przedstawiamy owe przepisy. 

Kapusta kiszona z grochem czer
wonym (fasola) zacierana ziemnia

kami 
2 kg kapusty kiszonej, 'A główki kapusty 
świeżej, 25 dag grochu czerwonego (tak 
w naszym regionie nazywana jest faso
la), 'A kg ugotowanych ziemniaków, 20 
dag słoniny, 25 dag wędzonego boczku, 
'A kg cebuli, 3 ząbki czosnku, sól, 
pieprz do smaku, kilka suszonych grzyb
ków. 
Kapustę kiszoną przepłukać i ugoto
wać. Vi główki kapusty posiekać i też 
ugotować, odcedzić. Wcześniej namo
czony groch ugotować w osobnym na
czyniu. Słoninę pokroić w kostkę 
i usmażyć z cebulą również pokrojoną 
w kostkę. Pod koniec smażenia dodać 
pokrojony w kostkę boczek. Podgoto-
wane obydwie kapusty połączyć, dodać 
uprzednio namoczone grzybki suszone, 
razem gotować do miękkości. Następ
nie dodać do kapusty słoninę usmażoną 
z cebulą i boczkiem, przeciśnięty przez 
praskę czosnek (można zetrzeć na tar
ce), a następnie groch oraz pieprz, sól 
do smaku. Wszystkie składniki wymie
szać, na końcu dodać roztarte ziemniaki. 

Smalec z Domatkowa 
/ kg cebuli, 1 kg słoniny, 20 dag j 
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mielonego mięsa („kiełbasianego"), 3 
ząbki czosnku, 1 łyżka majeranku, 2 'A 

{dag grzybów suszonych, sól, pieprz do 
\ smaku. 
| Słoninę zemleć i usmażyć, cebulę pokro
ić w kosteczkę i dodać do słoniny, a na
stępnie dodać mięso i smażyć. Pod ko
niec smażenia dodać drobniutko pokrojo-

ine (lub starte na tarce albo rozgniecione 
Iwałkiem) grzyby. Wcisnąć czosnek, do-
Iprawić do smaku solą i pieprzem oraz 
majerankiem. 

Domatkowski piernik 
50 dag mąki, 15 dag margaryny, 1 szkl. 
cukru, 4 jajka, 1 łyżeczka sody oczyszczo
nej, 2 łyżki kakao, 1 przyprawa do pierni
ka, 1 szkl. kwaśnej śmietany, 1 szkl. 
sztucznego miodu, bakalie wg uznania 
(orzechy, rodzynki, skórka pomarańczo
wa, suszone śliwki). 
Margarynę utrzeć z cukrem (zostawić 3 
łyżki cukru do piany z białek), kiedy ma
sa będzie utarta dodawać po jednym żółt
ku i ucierać. Następnie dodać miód, kwa
śną śmietanę i ucierać do połączenia się 
masy. Później dodać mąkę przesianą 
z sodą i wymieszaną z przyprawą do 
piernika. Na koniec dodać ubitą pianę 
z białek z cukrem, dodać bakalie. 
Wszystkie składniki delikatnie wymie
szać, wyłożyć do formy i piec w temp. 
180°Cok. 50 min. 

Chleb żytni parzony na rozczynie 
naszych domatkowskich babci 

4 kg mąki żytniej, 1,7 l wody, 'A kg roz-
czynu, 1 łyżka kminku. 
Trzecią część mąki wsypać do „dziski" 
zalać wrzącą wodą i dobrze wymieszać, 
aby całość się zaparzyła. Dzieżę przy
kryć lnianym płótnem i odstawić na 3 go
dziny w ciepłym miejscu. Rozczyn chle
bowy rozpuścić w ciepłej wodzie (aby 
uzyskać 1 1 rozczynu), następnie dodać 
do zaparzonej mąki i szybko wymieszać 
drewnianą „warzochą". Powierzchnię 

ciasta posypać mąką (garść maki). Dzie
żę nakryć i postawić w ciepłym miejscu 
do wyrośnięcia. Rozczyn winien rosnąć 
ok. 18-20 godzin. Po upływie tego cza
su roztrzepuje się go łyżką dodaje resz
tę pozostałej mąki, kminek i starannie 
wyrabia się ciasto ręką a następnie od
stawia do wyrośnięcia (chleb z zaparzo
nego ciasta rośnie nieco dłużej). Z wyro
śniętego ciasta formować bochny i to
czyć je na wysypanej mąką niecce. Ukła
dać na „łopacie chlebnej" (wyłożonej 
uprzednio liśćmi kapusty lub chrzanu). 
Na tej łopacie wsadzać bochny do pieca 
chlebnego. Po godzinie pieczenia nale
ży bochenki zwilżyć gorącą wodą przy 
pomocy „pomietka" owiniętego w mo
krą ścierkę moczoną we wrzącej wodzie 
i piec jeszcze ok. godziny. 
Chleb zaparzany jest bardzo smaczny 
i utrzymuje dłużej swoją świeżość. 
Przed pieczeniem chleba, z tego ciasta 
piecze się podpłomyki, posypywane so
lą kminkiem, lub na słodko jagodami 
z cukrem. 

Październik to czas grzybobrania, 
a w lasach domatkowskich było i jest 
grzybów a grzybów. Wobec tego aż się 
prosi, aby przedstawić kilka przepisów 
od gospodyń z Domatkowa na potrawy 
z grzybów i z grzybami. 

A przy okazji parę zdań na temat 
grzybów, ich wartości i zastosowania 
w naszej kuchni. 

Od pradawnych czasów grzyby by
ły chlubą polskiej kuchni. Niejednokrot
nie znajdowały swoje miejsce w pol
skiej literaturze, np. smardze w „Sławie 
i chwale" J. Iwaszkiewicza. Wielu in
nych twórców przedstawiało bądź grzy
bobrania, jak choćby w „Panu Tade
uszu" A. Mickiewicza, czy przygotowy
wanie potraw z grzybami i zajadanie się 
nimi. 

Mimo, że wartości odżywczych ja-
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ko takich mają niewiele, to ich walory 
smakowe są nie do pogardzenia. Inten
sywny aromat i niepowtarzalny smak 
uszlachetnia wiele prostych potraw 
(barszcz z grzybami, kapusta z grzyba
mi, kasze z sosem grzybowym, zupa 
grzybowa, sosy grzybowe, grzyby ki
szone, marynowane, farsze grzybowe 
itp.). Natomiast wykwintnym potra
wom przydają blasku. Do najbardziej 
poszukiwanych grzybów należą: boro
wiki, rydze i smardze. Ale i pozostałe, 
te tzw. pospolite kozaczki, maślaczki, 
kurki, gąski, kanie są równie smaczne 
i do spożycia na świeżo, po wysuszeniu 
bądź zamarynowaniu czy ukiszeniu. 
Dawniej nasze babcie nie miały możli
wości finansowych, by grzyby maryno
wać. Wobec tego przygotowywały 
„grzyby solone", które w okresie zimy 
wykorzystywały dodając je do zup, so
sów, kapusty, bądź duszone z dużą ilo
ścią cebuli i podprawiane śmietaną. 

Grzyby zawierają białko bardziej 
zbliżone do białka zwierzęcego, dlatego 
od czasu do czasu, w sezonie, z powo
dzeniem mogą zastępować danie mię
sne. A że jest w nich ok. 90% wody, są 
nisko kaloryczne - nie tuczą. Jednak na
leży pamiętać, że nie są najlżej strawne 
(zwłaszcza trzonki „nóżki"). Powodem 
tego jest grzybnik, który jest aminocu-
krem, podobnym do chityny. A grzyb
nik nie tylko dla naszego organizmu 
jest niestrawny, ale jeszcze utrudnia 
przyswajanie innych składników. Sole 
mineralne zawarte w grzybach to 
miedź, cynk, fosfor i potas, trochę wita
min z grupy B, szczególnie witamina 
PP, (borowiki i pieczarki zawierają wita
miny A, C i D). Ogólnie jednak grzyby 
nie posiadają aż tyle zalet odżywczych, 
aby je spożywać często. Grzybów nie 
powinno się podawać dzieciom, oso
bom starszym i chorym. Nasze babcie 
traktowały grzyby „od święta". Chyba 
0 tym wszystkim intuicyjnie wiedziały, 
że „wystarczy dwa grzyby w barszcz". 

Mimo, że są takie aromatyczne 
1 smaczne, to z grzybami bądźmy prze
sadnie ostrożni i spożywajmy jedynie 
te, które doskonale rozpoznajemy. Grzy
by trujące są podstępne (powodują za
trucia i to śmiertelne) upodabniają się 
często do grzybów jadalnych. Kto nie 
zna grzybów niech lepiej ich nie zbiera. 

Gołąbki mięsno-grzybowe w sosie 
grzybowym 

1 główka kapusty (najlepiej włoskiej), 
'A kg mięsa mielonego (wieprzowo-dro-
biowego), 2 średnie cebule, 15-20 dag 
suszonych grzybków (uprzednio namo-A 



czonych w wodzie), 2 jajka, 2 łyżki ma
sła, sól, pieprz do smaku, 2 kostki bulio
nowe (łub rosół). 
Liście kapusty sparzyć, ściąć gruby 
nerw. Cebule pokroić w kosteczkę i pod
smażyć na maśle (1 łyżka), dodać 2/3 su
szonych grzybków, wymieszać wszyst
kie składniki z mielonym mięsem, dopra
wić do smaku solą i pieprzem. Masę mię-
sno-grzybową rozłożyć na liściach kapu
sty, następnie zwinąć w ruloniki, ułożyć 
w rondlu i zalać rosołem, (może być 
z kostek bulionowych). Gotować na ma
łym ogniu ok. 50 min. Resztę grzybków 
w tym czasie pokroić i obsmażyć na ma
śle (druga łyżka masła), zalać rosołem 
lub sosem pieczeniowym w kostkach. 
Sos zagotować, można dodać łyżkę śmie
tany. 
Gołąbki podawać z sosem, można poda
wać z całymi ziemniakami „z wody". 

Zapiekanka ziemniaczana z 
kapustą i grzybami 

2 kg ugotowanych na półmiękko ziemnia
ków „w mundurkach", 4 szkl. kiszonej 
kapusty, 2 jajka, 12 szt. suszonych boro
wików (mogą być kozaczki, podgrzybki), 
25 dag zwyczajnej kiełbasy, 2 duże cebu
le, 2 łyżki masła (lub margaryny), sól, 
pieprz do smaku. 
Cebulę posiekać, dodać 1 łyżkę masła, 
włożyć do naczynia kapustę i razem udu
sić na małym ogniu. Grzyby namoczyć 
i ugotować w osolonej wodzie. Wywar 
z ugotowanych grzybów zostawić. Wy
smarować naczynie do zapiekania. Uło
żyć warstwami ziemniaki, pokrojoną 
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kiełbasę, kapustę, grzyby. Wierzchnią 
warstwę powinny stanowić ziemniaki. 
Wywar z grzybów, ok. 1 szkl., wymie
szać z jajkami, uprzednio roztrzepany
mi, i zalać zapiekankę. Wstawić do gorą
cego piekarnika i zapiekać ok. 1 godzi
ny. 

Salceson z grzybów - oryginalna 
smaczna przystawka 

1 kg świeżych prawdziwków lub mło
dych kozaków, 4-5 szt. maślaczków, 2 du
że cebule, 9 jajek, 20 dag wędzonego 
boczku, 1 łyżka oleju, pieprz, sól, 1 ły
żeczka kminku, 1 łyżka masła. 
Grzyby oczyścić, umyć i krótko obgoto
wać, 6 jajek ugotować na twardo i drob
no posiekać. Obrać, pokroić w drobną 
kostkę cebulę i podsmażyć na oleju z do
datkiem masła. Przygotowane składniki 
wymieszać w misce, dodać 3 surowe jaj
ka, sól, zmielony pieprz i kminek, i wyra
biać masę przez 10 min. Następnie do
dać pokrojony w drobną kosteczkę bo
czek, jeszcze raz starannie wymieszać, 
ugnieść i uformować kulę, którą należy 
zawinąć w czystą wygotowaną gazę, za
wiązać i włożyć do wrzącej, lekko osolo
nej wody. Gotować ok. 15-20 min. Salce
son wyjąć z wody i włożyć między 
dwie deseczki i obciążyć kamieniem, po
zostawić na 4 godz. Przed podaniem po
kroić na niezbyt cienkie plastry. Salce
son można polać kwaśną śmietaną i przy
brać gotowanymi grzybkami. 

Ponieważ na polach rośnie rzepa, to 
właśnie o takim czasie nasze babcie przy
gotowywały młodą rzepę nadziewaną 
grzybami. 

Młode rzepy nadziewane grzybami 
10 szt. nieprzerośniętych rzep, 2 łyżki 
masła, 1 szkl. śmietany, 1 szkl. utartegol 
podsuszonego sera (obecnie może to\ 
być ser żółty), sól. 
Nadzienie: 5 dag suszonych borowików 
(kozaków, podgrzybków), 2 duże cebu
le, 2 łyżki mąki, 4 łyżki śmietany, 1 łyż
ka masła, pieprz, sól do smaku. 
Rzepy dokładnie umyć, ugotować! 
w osolonej wodzie, po ostudzeniu wy-| 
drążyć je łyżeczką tak, aby miały 
kształt „czarek". Wydrążony miąższ po
siekać, dodać do przygotowanego far
szu z grzybów. 
Farsz grzybowy: Grzyby namoczyć na 
parę godzin i ugotować. Miękkie grzy
by odcedzić, posiekać i przysmażyć na 
maśle wraz z pokrojoną drobno cebulą. 
Z jednej łyżki masła i mąki zrobić ja
snozłotą zasmażkę, rozcieńczyć wywa
rem z grzybów i pogotować, aby sos 
zgęstniał. Dodać sól, pieprz, śmietanę, 
posiekany miąższ rzepy i przesmażone 
grzyby (masa powinna być gęsta). 
Tak przygotowanym nadzieniem wypeł
nić wydrążone rzepy, posypać startym 
serem (można na wierzch dać odrobin
kę masła). Ułożyć w płaskim naczyniu 
lub brytfance i wstawić do gorącego 
piekarnika. Gdy rzepy ładnie się zru-
mienią polać śmietaną (wymieszaną 
z odrobiną soli). Upieczone rzepy uło
żyć na półmisku i polać wytworzonym 
przy pieczeniu sosem. Podawać z ziem
niakami lub pieczywem. 
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Historia 
O POCZĄTKACH 

KOLBUSZOWSKIET PARAFII 
[olbuszowska parafia należy do tych na kofbuszowszczyźnie, które 

mają jedne z najdłuższych dziejów. 
Najstarszą metrykę ma tu parafia 

w Raniżowie, która została po raz pierw
szy w źródłach historycznych wymienio
na w 1409 r. Nie znamy dokładnej daty 
jej erygowania, ale można domniemy
wać, że nastąpiło to w drugiej połowie 
XIV w. Za takim czasem jej powstania 
przemawiają przede wszystkim ożywio
ne procesy osadnicze, jakie miały tu wte
dy miejsce. Kolejną parafią która się po
jawiła w środkowej części Puszczy San
domierskiej, jest Cmolas. Założono ją 
w 1462 r. Natomiast trzecią która po
wstała w tej puszczańskiej krainie, jest 
parafia kolbuszowska. Kiedy została ery
gowana tego dokładnie nie wiemy, cho
ciaż w niektórych pracach historycz
nych są podane lata określające jej po

czątek. Możemy tam spotkać takie daty 
jak: 1508, 1513,1523, przy których zapi
sano, że to rok założenia tej parafii. Trud
no jest stwierdzić, na jakiej podstawie au
torzy, nie dysponując dokumentem erek
cyjnym, bo taki się nie zachował, tak jed
noznaczne określali czas jej założenia, 
chociaż w każdym przypadku inny. Nale
ży jednak stwierdzić, że w świetle zacho
wanych źródeł historycznych, wszystkie 
z wyżej wymienionych dat rozmijają się 
z prawdą. Nie do przyjęcia jest też zapis 
zamieszczony w kolbuszowskiej kroni
ce parafialnej, informujący, że był tu zbu
dowany kościół już w 1312 r. Na po
twierdzenie tego nie ma żadnych innych 
dowodów. Poza tym nie ma też pod
staw, aby zakładać, że w tak odległym 
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okresie dziejowym były tu rozpoczęte 
jakieś procesy osadnicze. Trudno więc 
sądzić, aby zbudowano wtedy na tym 
puszczańskim odludziu świątynię, bo 
komuż ona miałby tu służyć. 
Pierwsza wzmianka o parafii kolbu
szowskiej to rok 1510. Otóż pochodzą
cy z tego roku rejestr poborowy wymie
nia parafię Werynia, której okręg two
rzyły wtedy Werynia Wielka i Mała. 
Nie możemy jednoznacznie stwier- ^ 



dzić, w której z tych Weryni był kościół 
i czy tymi nazwami były oznaczone czę
ści jednej wsi, czy też były to dwie od
dzielne wioski. Natomiast faktem jest, 
że ta informacja z 1510 r. definitywnie 
potwierdza istnienie wtedy parafii na 
tym terenie, a więc nie do przyjęcia są 
stwierdzenia, że powstała ona w 1513, 

iczy w 1523 r. Nie można także zaakcep
tować, że była już w 1508 r., gdyż nie 
Jest znany żaden dokument, który by to 
potwierdzał. 
Kolejna informacja o kolbuszowskiej pa
rafii pochodzi z 3 października 1516 r., 
kiedy to Stanisław Tarnowski z Rzucho-
wa wysunął na probostwo w Kolbuszo
wej księdza Feliksa z Kolbuszowej, któ
ry miał zastąpić zmarłego proboszcza 
o imieniu Marcin. Mimo, że kolbuszow-
ska parafia została po raz pierwszy wy
mieniona z nazwy dopiero w 1516 r., to 
nie ma żadnych konkretnych przesła
nek, które zaprzeczałyby jej istnieniu 
w 1510 r. Otóż nic nie upoważnia nas 
do tego, aby stwierdzić, że wymieniona 
w 1510 r. parafia w Weryni miała swą 
siedzibę w dzisiejszej miejscowości 
o tej nazwie. Należy więc przyjąć, że ko
ściół od początku był w Kolbuszowej, 
gdyż trudno się dopatrzyć powodów, 
dla których w okresie 1510-1516 miał
by zostać przeniesiony z Weryni do Kol
buszowej. A to, że parafia w 1510 r. zo
stała nazwana Werynią wynikło l i tylko 
z tego, że miejscowość, gdzie ona miała 
swoją siedzibę, była określana wtedy 
dwoma nazwami: Werynia i Kolbuszo
wa. Przemawiają za tym najstarsze zapi
sy dotyczące tych osad. Nazwa Kolbu
szowa (Colbusszowa) została odnotowa-

Z . E H . A 

na już na samym końcu XV w., kiedy to 
1 maja 1500r. przed sądem ziemskim 
pilźnieńskim stanęła Anna, żona szlachet
nego Mikołaja z Kolbuszowej. Nato
miast na początku XVI w. mamy wymie
nioną nazwę Werynia (Vyrynya), kiedy 
to 28 kwietnia 1503 r. przed tym samym 
sądem stanął szlachetny Mikołaj zwany 
Kolbusz z Weryni. Już użycie w takich 
okolicznościach tych dwóch nazw wska
zuje, że były one używane zamiennie. 
Nazwa Kolbuszowa powstała od nazwi
ska Kolbusz, którym byli określani dzie
dziczni sołtysi z Weryni, to dlatego też 
początkowo nazywano nią tylko sołec
two, a ponieważ żona sołtysa tam miesz
kała więc odnotowano, że pochodziła 
z Kolbuszowej. Natomiast przy jej mał
żonku Mikołaju Kolbuszu, który, mimo 
że też tam mieszkał, ale jako sołtys spra
wował władzę administracyjną i sądow
niczą w obu Weryniach, to zapisano, że 
był z Weryni. Wynika z tego, że jedna 
z tych Weryni, chociaż nie wiemy która, 
była czasami określana drugą nazwą Kol
buszowa. To drugie miano tej miejscowo
ści wyprze z biegiem czasu to wcześniej
sze i będzie niepodzielnie służyć do okre
ślana nazwy osady stanowiącej główny 
ośrodek dóbr Tarnowskich, na pograni
czu z królewszczyznami Raniżowa. 

Za tym, że kościół od początku był 
w Kolbuszowej, przemawia także taka 
przesłanka, że świątynie budowano na 
ogół tam, gdzie były siedziby sołectwa, 
a wynikało to również z zasad, na ja
kich było oparte prawo niemieckie. 
Otóż w myśl tego prawa, w przywileju 
na wójtostwo czy sołectwo, było rów
nież nadanie gruntu pro ecclesia (dla ko

ścioła). Grunt ten nie był uposażeniem 
samego wójta czy sołtysa, lecz stanowił 
uposażenie mającej powstać tu parafii. 
Trudno więc zakładać, aby sołtysi kol-
buszowscy nie otrzymali takiego grun
tu, a ponieważ był on w tej części Wery
ni, która została później nazwana Kol
buszowa, to i tu został zbudowany ko
ściół, bo dlaczegóż mieliby go budować 
z dala od swojej siedziby, tj. w dzisiej
szej Weryni. 

Tak więc na obecnym etapie badań 
nad dziejami kolbuszowskiej parafii mo
żemy stwierdzić, że data 1510 r. jest 
pierwszą wzmianką która potwierdza 
jej istnienie. Dlatego też słusznie zade
cydowano, aby w 2010 r. zorganizować 
obchody związane z 500 leciem jej po
wstania. Należy jednak obiektywnie za
znaczyć, że metryka jej może być o kil
ka lub kilkanaście lat starsza, gdyż tak 
często wtedy również bywało, że przy 
lokacji osady na prawie niemieckim po
dejmowano równocześnie działania 
zmierzające do budowy kościoła i ery
gowania parafii. Nie mamy jednak żad
nych konkretnych przesłanek, aby 
stwierdzić, że tak było i w tym przypad
ku, chociaż nie można wykluczyć, że 
tak być nie mogło. 
Osadnictwo na tym terenie, w ciągu 
XVI i XVII w., robiło coraz większe po
stępy i pod koniec siedemnastego stule
cia, w kolbuszowskim okręgu parafial
nym, mamy już w źródłach historycz
nych, pochodzących z tamtego okresu, 
wymienione następujące miejscowości: 
Bukowiec, Brzezówka, Domatków, Hu
ta, Kolbuszowa, Kupno, Przedbórz, 
Smarkulów, Świerczów, Werynia, Wola 
Domatkowska, Wola Smarkulowska. 
Oprócz tych wiosek pojawiły się tu rów
nież małe osady wyrosłe przy takich 
obiektach gospodarczych jak: folwarki, 
młyny i huty. Osady te to: Garna, Gór
ki, Malców, Podsobnie, Poręcze, Zaorli-
ca. Prawie wszystkie (poza Malcowem) 
z tych nazw z biegiem czasu zanikły, 
gdyż osady te utraciły swoją odrębność 
i zostały wchłonięte przez miejscowo
ści, na obrzeżach których funkcjonowa-

W XVIII w pojawią się kolejne 
wioski: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszo
wa Górna, Nowa Wieś. Kolbuszowska 
parafia będzie jedną z większych w de
kanacie miechocińskim, w skład które
go wchodziła w okresie przedrozbioro
wym. W XVII w. otrzyma godność pre-
pozytury, a jeszcze wcześniej, bo 
w szesnastym stuleciu, przy kościele za
cznie funkcjonować szkoła parafialna 
i szpital. 
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WALORYZACJA CMENTARZA PARAFIALNEGO 
Informacja Wilhelma Hrycyszyna, Przewodniczącego Sehcji Waloryzacji Cmentarza, o działaniach Sekcji. 

SZANOWNI PAŃSTWO, Sprzy
mierzeńcy naszych działań na rzecz 
WALORYZACJI NASZEGO CMEN
TARZA PARAFIALNEGO 

Przekazujemy WAM kolejną infor
mację o działaniach Sekcji Waloryzacji 
Cmentarza Parafialnego przy RTK 
w Kolbuszowej. 

Nasz cmentarz parafialny istnieje 
już ok. 220 lat i , mimo powstania nowe
go cmentarza komunalnego i kilku in
nych w otoczeniu Kolbuszowej, jest na
dal użytkowany przez obecnych miesz
kańców Kolbuszowej, ale też i daw
nych, mieszkających zarówno w Polsce, 
jak i poza nią. Jak wszyscy zauważamy, 
w każdy tydzień na Naszym Cmentarzu 
odbywa się od 2 do 3-ech pogrzebów, 
chociaż wiemy, jak ograniczony jest je
go teren i możliwości grzebalne. Jest to 
teren nadmiernie „zagęszczony". Wymie
niane i rozbudowywane grobowce są 
usytuowane tak blisko siebie, że nie zo
staje miejsca na choćby najwęższe dróż
ki, czyli na komunikację doprowadzają
cą do wielu miejsc i poszczególnych ze
społów grobowych, nie mówiąc o jego 
innych niedostatkach. Dlatego, widząc 
to wszystko, postanowiliśmy podjąć od
powiednie działania i wyjść naprzeciw 
tym potrzebom, podjąć próbę zaradze
nia niektórym jego niedostatkom. Zain
spirowani wiedzą że jest to możliwe 
przy okazji podjęcia się przez władze na
szego miasta waloryzacji znacznej czę
ści starej zabudowy Kolbuszowej, w ra
mach dotacji unijnych i programu o na

zwie „Rewitalizacja miasta", dopisali
śmy doń również nasz Parafialny Cmen
tarz. W miarę jednak naszych działań, 
poszerzanej wiedzy i kolejnych doświad
czeń, zaczynamy się przekonywać, jak 
wiele piętrzy się przed nami trudności, 
ograniczeń, a w tym potrzeby dalszych 
działań dla zdobycia finansów, i to za
równo z budżetów jak i z Unii. Niestety, 
dla uzyskania środków Unijnych trzeba 
też mieć niemałe środki własne, których 
niezbyt wiele mamy. Dodatkowym wy
mogiem pozyskania środków jest jesz
cze warunek, że zarówno cmentarz jak 
i obiekty na nim, muszą uzyskać status 
zabytku (czyli wpisy do rejestrów ochro
ny zabytków). A to z kolei wymaga rozle
głych i pracochłonnych opracowań, wie
lu procedur i załatwień. Nie jest też pew
ny rezultat tych działań, szczególnie 
w przypadku samego cmentarza, jako na
dal czynnego i nadal, jak wiemy wszy
scy, różnie i „specyficznie" zagospodaro
wywanego. 

Przypominamy tu, że dla nadania sta
tusu prawnego dla naszej działalności, 
utworzyliśmy, w ramach Regionalnego 
Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara, 
specjalną „Sekcję Waloryzacji Cmenta
rza Parafialnego", z pewną znaczną licz
bą jej członków. Dla pokonania pierw
szych trudności i zebrania pierwszej 
kwoty środków finansowych, nasi przed
stawiciele, będący nauczycielami Szko
ły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 
w Kolbuszowej, zorganizowali, wraz 
z młodzieżą tej szkoły, w dniu Święta 

Zmarłych w 2007r., kwestę 
na terenie cmentarza, która 
zakończyła się wynikiem fi
nansowym 7 073,14 zł. 

Niezależnie od kwesty, 
dla zebrania dalszych środ
ków opublikowaliśmy apel, 
który, w formie afiszy, zo
stał wywieszony w wielu 
miejscach publicznych. 
Oprócz tego wydrukowali
śmy ponad 600 szt. ulotek in
formacyjnych, z załączony
mi drukami przekazów, z na
zwą sekcji i numerem konta. 
Ulotki rozłożyliśmy w wielu 
miejscach publicznych, jak 
np. w kościele Parafialnym 
pw. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej, w Kolbuszo
wej Górnej, na poczcie, 
w urzędzie Gminy, Staro
stwie itp. Tak rozległa akcja 

zakończyła się niestety, jak na sporą] 
ilość mieszkańców miasta i okolicy, mi-' 
żernym efektem. Po upływie bowiem 
kilku kwartałów, które celowo odczeka
liśmy, odpowiedzią było tylko 20 wpłat 
o łącznej kwocie 5 540 zł. Wpłaty były] 
następujące: 3 wpłaty po 1000 zł, 2 pol 
500 zł, 2 po 200 zł i 15 wpłat w kwo-| 
tach od 20 do 100 zł. Liczyliśmy rów
nież na nieco wpływów z odpisów 
z rozliczeń podatkowych. W dniu 8 
sierpnia br. otrzymaliśmy wiadomość 
o wpływie kwot z 21 rozliczeń na sumę 
5 609,20 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy 
wsparli nas w naszej działalności, jak 
najserdeczniej dziękujemy. 

Bardzo dobrą wiadomością dla nas 
był fakt, iż pan Krzysztof Kluza, przed
siębiorca z Bukowca, przekazał nam, ja
ko dar, pompę ręczną do zamontowania 
na istniejącej cmentarnej studni, zaś pa
nowie: Tadeusz Pedenkowski i Woj
ciech Pik zobowiązali się ją tam zamon
tować na koszt własny. Natomiast my, 
z zysku 70 zł z pewnej licytacji, dla 
umożliwienia jej montażu, zakupiliśmy 
pokrywę żelbetową którą z wytwórni, 
na koszt własny, przywiózł pan St. Go
la, i on też dokonał remontu istniejącej, 
nieczynnej dotąd pompy, podarowanej 
kiedyś dla cmentarza przez państwa Zie
lińskich. Natomiast nasz krajan, pan 
mgr Eugeniusz Jańczyk, rzeczoznawca 
od spraw wód podziemnych, dokonał 
dla nas społecznie dwu wskazań miejsc 
zalegania wód podziemnych, dla ewent. 
wykonania dwóch nowych studni, zaś 
geodeta, pan inż. Grzegorz Janus wraz 
z zespołem, też społecznie, dokonał 
ograniczonego, ale niezbędnego pomia
ru geodezyjnego terenu tego cmentarza. 
Inni nasi krajanie zobowiązali się po
móc w opracowaniu koncepcji projek
tów ogrodzeń. My natomiast, dla wyko
nania części rzeczowych działań z uzy
skanych funduszy, postanowiliśmy wy
konać: 

1) Zrewaloryzowanie istniejącej 
studni - to jest dla nadania jej w miarę 
estetycznego wyglądu i jako pewnej for
my akcentu plastycznego, zleciliśmy 
wykonanie nad nią specjalnego daszku 
wraz z podporami (co obrazuje zał. ry
sunek) - koszt tego zadania to ok. 4 000 
zł 

2) Dla przyspieszenia prac odno
wienia wnętrza kaplicy cmentarnej, czy
li niezbędnego osuszenia jej zawilgoco-, 
nych ścian i pomieszczeń, zleciliśmy 
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odpowiedniej firmie, za kwotę 3 600 zł, zamontowanie w niej spe
cjalnej elektronicznej instalacji osuszającej ściany i pomieszczenia, 
tzw. „metodą elektroosmozy". 

Inne prace remontowe kaplicy planujemy wykonać za fundusze 
instytucji ochrony zabytków i ich staraniem, po uzyskaniu wpisu ka
plicy do rejestru zabytków. Obecnie rozważamy wybrukowanie nie
utwardzonego dotychczas głównego traktu komunikacyjnego najniż
szej, a zarazem najnowszej, tj. południowo-wschodniej, części cmen
tarza. Poczyniliśmy też starania doświetlenia obrębu wejścia do ka
plicy. 

Jednak dla ewentualnego uzyskania środków z Unii Europej
skiej, musimy uzyskać kwotę środków własnych w wysokości 20% 
planowanego kosztu, czyli kwotę ponad 450 000 zł. 

Dlatego resztę funduszy, uzyskanych z wymienionych wyżej ak
cji, postanawiamy zachować, jako część tego niezbędnego wkładu 
własnego. 

Natomiast aktualnie, po przebadaniu niesłychanie rozległych 
i zawiłych aktów prawnych, w tym programów dotyczących 
w/w funduszy, stwierdzamy wszędzie wymóg zabytkowości obiek
tów finansowanych funduszami Unii. Dlatego, nie widząc możliwo
ści zdobycia żadnych dodatkowych środków finansowych bez uzy
skania wpisu tych obiektów do rejestru zabytków, rozpoczęliśmy 
w ramach naszej Sekcji akcję opracowywania dokumentacji, związa
nej z tą rejestracją. I na tych działaniach się aktualnie skupiamy. 

Informując o tym wszystkim, przepraszamy Szanownych Pań
stwa za zawiedzenie Was nikłymi „rzeczowymi" wynikami naszych 
przedsięwzięć, ale takie mamy możliwości i to przy wsparciu Pań
stwa dobrymi chęciami i ewentualną hojnością. 

Za dotychczasową hojność wszystkim Państwu, którzy byli ła
skawi nas wspomóc jak najserdeczniej dziękujemy. Jednocześnie 
przypominamy, że Sekcja Waloryzacji Cmentarza Parafialnego przy 
RTK im. J.M Goslara działa dla dobra wspólnego, jakim jest nasz 
cmentarz, i dlatego prosimy o dalsze wspieranie jej działalności. 

A dla nadziei spełnienia naszych wszystkich zamierzeń, poczy
nań i akcji bądźcie Państwo łaskawi przyjąć ten zamieszczony obok 
skromny wiersz, mego autorstwa: 

W imieniu Sekcji 
Przewodniczący Sekcji Waloryzacji Cmentarza 

Wilhelm Hrycyszyn 

NEKROPOLIO NASZA BĄDŹ UŚWIĘCONA 

TAM...od grodu naszego Północnej Strony 
Gdzie dolina NILU naszego wgórek wyłania 
A gdzie kiedyś bór szumiał zielony 
We wrzos i w kwiecia bogactwo umajony 
A czas złociste „PIASKU" nadał mu odcienie 

Ikiedyś „Łanem Pańskim " i „Plebańskim " 
... został ochrzczony 

Tam lat temu od ponad dwóch stuleci 
Ziemia ta do dziś zachowuje 
Prochy naszych bliskich 

... synów, córek i dzieci 
BO... 

Grodzisko zmarłych zostało 
Tu USTANOWIONE 

I spoczywającym TU PRZODKOM... 
A naszym BLISKIM 

Ku WSZECH czasy zostało POŚWIĘCONE 
I mijają stulecia i lat dziesiątki 
i choć wzgórek i włość to niewielka 
I „ służby " swej zaczął już nowe trzecie stulecie 
To w swe ubożuchne ziemie i... piasku zakątki 
Przyjmuje nadal... BLISKICH NASZYCH... 

ZMARŁYCH... doczesne szczątki 
A my co na ...SPOCZYNEK WIECZNY 
ZA NICH wznosimy... MODŁY i ŚPIEWANIA 
TO W ZGODZIE Z WIARĄ NASZĄ 
oczekując ICH... Z WSZECH MOCY BOGA 
I . . . W PANU ZMARTWYCHWSTANIA 
Imy co TU jeszcze żyjemy i żyć będziemy 

zróbmy... RĘKAMI NASZYMI 
by ONI tu ZMARTWYCHPOWSTAJĄC 
DUMNI BYLI, że na tej ZIEMI ŻYLI 
IZ TEJ POWSTAĆ MOGLI ZIEMI 

A TY ZIEMIO... NEKROPOLII TEJ NASZEJ 
HISTORIĄ... KRWIĄ... I CZYNAMI SWYCH 

SYNÓW OSŁAWIONA 
PO WSZE CZASY. 

BĄDŹ UŚWIĘCONA 

PATRIOTYCZNE UROCZYSTOŚCI WRZEŚNIA 
W KOLBUSZOWEJ 

W dniu 10 września 2008 r., o godz. 11:45, rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca 69-tą rocznicę tragicznej 
bitwy o Kolbuszową w czasie II Wojny Światowej. 

Zasadniczo to 9-ty września 1939 r. 
był i jest datą tej bitwy, która zapisała 
się w kartach historii, jako jedna z więk
szych bitew Kampanii września 1939 r. 
To tylko ze względów technicznych 
w tym roku przeniesiono tą uroczystość 
na dzień 10 września. 

W następnym roku będziemy obcho
dzić 70-cio lecie tych tragicznych dni -
1-go i 17-go września 1939 r. 

Dzięki decyzji władz miasta Kolbu
szowa na rynku stanie pomnik upamięt
niający tych, którzy oddali swe młode ży
cie w obronie Ojczyzny, tych którzy zgi

nęli na polu walki, w niemieckich obo-
Izach śmierci, w więzieniach gestapo 

i w sowieckich łagrach Sybiru. Dzień 9-
ty września 2009 będzie dniem bardzo 
uroczystym, dniem szczególnym w histo
rii tego miasta. 

Wracając jednak do dnia 10-tego 
września tego roku, chciałem, w imie
niu kombatantów, podziękować kierow
nictwu Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej za pięknie zorganizowa
ną uroczystość historyczną. Szczególne 
podziękowania składam Paniom uczą
cym historii: mgr B. Szafraniec i mgr G. 
Pełka, że mimo odpowiedzialnej pracy 
nauczyciela potrafiły znaleźć czas na 
przygotowanie tej uroczystości. Dzięku
ję również młodzieży za wykonanie te

go historycznego spektaklu. 
Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 

obfitują w bardzo ważne daty naszej 
najnowszej historii. Pozwolę sobie je 
wymienić. 
- 15 sierpnia 1920 r. - Bitwa Warszaw
ska, która zatrzymała pochód armii czer
wonej na podbój Europy, zwana „Cu
dem nad Wisłą", 
- 1 i 17 wrzesień 1939 r. - napad Nie
miec na Polskę i napad ZSRR na Pol
skę, co spowodowało 6 lat okupacji nie
mieckiej i 44 lata okupacji sowieckiej, 
- 23 lipca 1944 - początek akcji „Bu
rza" na kolbuszowszczyźnie, 
- 1 sierpnia 1944 - wybuch Powstania 



Warszawskiego, które trwało 63 dni, 
a któremu beztrosko przyglądała się Ar
mia Czerwona, stojąca na Pradze, dając 
ciche przyzwolenie Niemcom na zburze
nie Warszawy i wymordowanie 45 tys. 
żołnierzy AK i ponad 200 tys. ludności 
cywilnej. 

Druga wojna światowa pochłonęła 
wiele milionów ofiar, szczególnie 
wśród ludności cywilnej. Tak naprawdę 
to nikt z historyków nie jest w stanie po
dać dokładnej ich liczby. 

Moim zdaniem największe ofiary 
w tej wojnie poniosła Polska. Była oku
powana i mordowana w bezwzględny 
i bestialski sposób przez dwóch okupan
tów przez 50 lat i mimo przegranej wrze-
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śniowej kampanii nie zrezygnowała 
z dalszej walki. Mimo ogromnej przewa
gi obu okupantów nie poddała się, tak 
jak Francja czy inne państwa. 

Proszę pomyśleć, w jak perfidny 
sposób zakpili sobie z nas zwycięscy so
jusznicy tej strasznej wojny. Sprzedano 
nas niewiarygodnemu i zdradzieckiemu 
sojusznikowi, bo tak zażyczył sobie Sta
lin, który wraz z okupantem niemiec
kim wymordował najlepszych synów na
szego Narodu. No i w jaki sposób w No
rymberdze osądzono dwóch najwięk
szych ludobójców tego świata. Osądzo
no tylko zbrodniczy system 
faszystowski, a przemilczano i nie osą
dzono systemu komunistycznego za Ka

tyń, za Sybir, za miliony niewinnych 
ofiar, które mordowano tylko za to, że, 
walczyły o wolną Polskę. 

Dziś, po 69-ciu latach od zakończe-l 
nia I I wojny światowej, po 19-tu latach! 
od odzyskania niepodległości, żyjemy 
w bagnie kłamstw, wzajemnych oskar
żeń, w labiryncie układów i różnego ro-; 
dzaju zawirowań politycznych, co słu-l 
ży tylko jednostkom, a nie Państwu i 
Narodowi. 

I nasuwa się pytanie: Jak to długo 
będzie jeszcze trwało i do czego dopro
wadzi? I to nazywa się demokracją ale 
powinno się nazywać - demoralizacją. 

M. GODLEWSKI 
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Zdrowie 

REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA 
- REALIZACJA ŚWIADCZENIA W E WŁASNYM DOMU 

Dzisiejszy artykuł postanowiłem poświęcić zagadnieniom związanym z realizacją świadczeń 
rehabilitacyjnych w warunkach domowych, czyli fzw. rehabilitacji środowiskowej. 

Stosunkowo często zadawane są py
tania właśnie z tego zakresu, co jest natu
ralnym zjawiskiem, gdyż dotyczy ono 
wąskiej grupy pacjentów. Warto jednak 
znać kilka szczegółów związanych 
z tym tematem. 

Rehabilitacja domowa lub też fizjo
terapia domowa, to świadczenie opieki 
zdrowotnej, udzielane w miejscu za
mieszkania określonego pacjenta na pod
stawie określonego skierowania. 

Definicja brzmi nieco mechanicz
nie, dlatego po kolei wyjaśnię iż: „okre
ślony pacjent", to taka osoba, u której 
wystąpiła następująca jednostka chorobo
wa: 
- Ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany 
po zatorach mózgowych, udarach krwo
tocznych mózgu, urazach mózgu). Reha
bilitację należy rozpocząć do 12 miesię-

Sprzedam m i e s z k a n i e 

57m2 - 4 pokoje, 
na nowym osiedlu przy 

ul. Jana Pawła II. 
Cena 155 tys. 

do uzgodnienia. 
Tel. 605 824 755 

cy od ostrego incydentu mózgowego. 
- Ciężkie uszkodzenia centralnego i ob
wodowego układu nerwowego (5 sto
pień w skali Rankina, czyli bardzo cięż
ki stopień inwalidztwa. Pacjent całkowi
cie zależny od otoczenia. Konieczna sta
ła pomoc osoby drugiej, nie dotyczy 
dzieci do 18 roku życia). 
- Uszkodzenie rdzenia kręgowego. Reha
bilitację należy rozpocząć do 12 miesię
cy od ostrego incydentu mózgowego. 
- Choroby przewlekle postępujące (mio-
patie, choroba Parkinsona, zapalenie wie-
lomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, 
guzy mózgu, procesy demielizacyjne, ko-
lagenozy, przewlekłe zespoły pozapira-
midowe, RZS - reumatoidalne zapalenie 
stawów). 
- Choroby zwyrodnieniowe stawów bio
drowych lub kolanowych po zabiegach 
endoprotezoplastyki (często potocznie 

nazywanych przez pacjen
tów „wymianą stawu"). Re
habilitację należy rozpocząć 
do 6 miesięcy po operacji. 
- Urazami kończyn dolnych 
(złamania, zmiażdżenia 
itp.). Rehabilitację należy 
rozpocząć do 6 miesięcy po 
operacji. 
- Osobom w stanie wegeta-
tywnym/apalicznym (pa
cjent przytomny, ale bez 
świadomości). 

Czas rehabilitacji w wa
runkach domowych wynosi 
do 4 tygodni leczenia, z moż

liwością powtarzania cyklu co 12 tygo
dni, w zależności od potrzeb zdrowot
nych pacjenta. Pojedyncza sesja tera
peutyczna winna trwać nie mniej niż 1 
godzinę. W ramach rehabilitacji domo
wej prowadzona jest także edukacja 
zdrowotna pacjenta oraz jego opieku
nów. 

Kto może skierować pacjenta na re
habilitację domową? 

Lekarz specjalista w dziedzinie: 
- rehabilitacji medycznej 
- balneologii i medycyny fizykalnej 
- reumatologii 
- neurologii 
- ortopedii i traumatologii 

Terapeuci Działu Rehabilitacji SP 
ZOZ Kolbuszowa z powodzeniem 
udzielają świadczeń z zakresu rehabili
tacji domowej. Większość naszych pa
cjentów, rehabilitowanych w warun
kach domowych, zostaje usprawniona 
w stopniu, który pozwala na kontynu
ację leczenia w naszym dziale, a tym sa
mym skorzystania z szerszego spek
trum zabiegów, np. nowoczesnej hydro
terapii. 

Na wszelkie pytania lub wątpliwo
ści chętnie odpowiem. 

ŁUKASZ STAGRACZYŃSKI 
MGR FIZJOTERAPII 

KIEROWNIK DZIAŁU REHABILITACJI SP 
ZOZ KOLBUSZOWA 
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REHABILITACJA SPORTOWCOW-AMATOROW 
Z powodu częstych pytań o ohres zakazu uczestniczenia w zajęciach sportowych dla osób amatorsko 

uprawiających sport, przedstawiam bezwzględny okres dla chorób ostrych o przebiegu niepowikłanym. Mam 
nadzieję, że będzie to zestawienie pomocne zawodnikom, rodzicom dzieci uprawiających sport, a także 

Każdy sportowiec musi mieć świado
mość, że choroba osłabia organizm i ko-

Inieczny jest czas, aby organizm odbudo-
Iwał swoją odporność. Zbyt szybki po-
Iwrót do aktywności sportowej / trening, 
' zawody sportowe/ może spowodować po
wikłania, mogące spowodować powikła
nia wymagające leczenia miesiącami. 
W razie wątpliwości warto zawsze zapy
tać lekarza leczącego. 
Grypa - okres zwolnienia z zajęć sporto
wych - 3 do 4 tygodni. 
Ostry nieżyt gardła i nosa - 1 do 2 tygo
dni. 
Zapalenie zatok przynosowych - ok. 4 
tygodni. 
Angina - 2 do 4 tygodni. 
Zapalenie ucha środkowego - 2 do 4 ty
godni. 
Zapalenie oskrzeli - 2 do 3 tygodni. 
Zapalenie płuc -8 tygodni. 
Zapalenie wysiękowe opłucnej - 1 do 2 
lat. 
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych-
6 do 12 miesięcy. 
Ostre zapalenie żołądkowo-jelitowe- 2 

trenerom. 
do 3 tygodni. 
Wirusowe zapalenie wątroby - 4 do 5 
miesięcy / przy łagodnym przebiegu/. 
Ostra choroba reumatyczna- 6 do 12 mie
sięcy. 
Zakażenie dróg moczowych - 4 do 5 ty
godni/ pływacy do 8tygodni/. 
Odmiedniczkowe ostre zapalenie nerek-
6 do 8 tygodni / pływacy do 3 miesięcy/. 
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek - 4 
do 6 miesięcy. 
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowe
go- do 6 tygodni od chwili zakończenia 
hospitalizacji. 
Zapalenie spojówek - 1 do 2 tygodni. 
Ostre zapalenie skóry - 1 do 2 tygodni. 
Czyraczność - 2 do 3 tygodni. 
Odra - 2 miesiące. 
Ospa wietrzna - 4 do 5 tygodni. 
Różyczka - do 3 tygodni. 
Świnka - do 6 tygodni. 
Mononukleoza zakaźna - do 6 tygodni. 
Płonica - do 3 miesięcy. 
Wstrząśnienie mózgu - od chwili ustą
pienia dolegliwości bólowych 30 dni. 
Złamanie kości czaszki - po 3 miesią

cach od urazu i po kontrolnym badaniu 
tomografii głowy i konsultacji neurolo
gicznej. 
Stłuczenie mózgu - kwalifikacja po 6 
miesiącach / badanie tomografii głowy 
i konsultacja neurologiczna/. 
Dyskopatia / przepuklina krążka mię-
dzykręgowego/: 
-jeżeli leczony zachowawczo 3 miesią
ce po ustąpieniu objawów. 
- jeżeli leczony operacyjnie ze stabiliza
cją kręgosłupa- po 6 miesiącach za zgo
dą neurochirurga 
- jeżeli leczony operacyjnie bez stabili
zacji kręgosłupa - zakaz uprawiania 
sportu 
Przepuklina pachwinowa leczona opera
cyjnie - po 6 tygodniach. 
Żylaki kończyn dolnych leczone opera
cyjnie - po 3 do 4 tygodniach. 
Ciąża, połóg - zakaz treningu od stwier
dzenia ciąży do 12 tygodnia po poro
dzie. 

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN 

Sport 

60-LECIE K K S „KOLBUSZOWIANKA" 
Sześćdziesiąt lat temu - 1 września 1948 roku powstał Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka". 
Uroczystości jubileuszowe z tej okazji odbyły się w niedzielę 21 września br.. Jubileusz rozpoczął się 

uroczystą mszą św. w kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Po mszy na cmentarzu 
parafialnym złożono kwiaty na grobach byłych działaczy, trenerów i piłkarzy. Popołudniu na stadionie 

rozegrano mecze piłkarskie. Wieczorem zorganizowano zabawę taneczną. 
na mecze z Krakowa - dodaje Kurda. 
Wszyscy dbaliśmy o obiekt. Nawet za
wodnicy pracowali dla klubu społecz
nie, zarówno przy płycie głównej bo

iska jak i przy rezerwowym - wspomi
na Zenon Żywiec. Największym sukce
sem w historii klubu był awans do III 
Ligii - wspomina Maciej Kurda. Było 

Wspomnienia 
To był dzień podziękowań, gratula

cji i życzeń. Wszystko na terenie stadio
nu w Kolbuszowej. Za zaangażowanie 
i wieloletnią pracę w Klubie uhonorowa
no kilkunastu najstarszych działaczy 
„Kolbuszowianki". Siedemdziesięciu 
czy osiemdziesięciu letni dziś byli za
wodnicy, członkowie klubu czy prezesi 
ze wzruszeniem wspominali czasy, gdy 
zaangażowani byli w życie „Kolbuszo
wianki": w latach 50 - tych byłem za
wodnikiem „Kolbuszowianki" - wspomi
na Maciej Kurda - „Warunki mieliśmy 
prymitywne, nie było gdzie się przebrać 
w stroje sportowe. Korzystaliśmy z go
ścinności mieszkających obok stadionu S| 
Kolbuszowian i przebieraliśmy się g | 
u nich w domu. Mimo to, wspaniałego </j| 
obiektu i malowniczego położenia wo
kół niego zazdrościło nam wiele osób 

iw tym nawet zawodnicy przyjeżdżający Uwieńczeniem meczu Oldbojów z urzędnikami i dziennikarzami był puchar posła 
Zbigniewa Chmielowca dla najlepszej drużyny. Trafił w ręce oldbojów. 
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Pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystości 60 %u2013 lecia KKS Kolbuszowianki. Są 
na nim zarówno aktualni zawodnicy i władze Klubu jak i osoby pracujące w KLubie 
wiele lat temu. 

to na przełomie 94 i 95 roku. Wielkim 
sukcesem było także wicemistrzostwo 
województwa rzeszowskiego naszych ju
niorów - których byłem trenerem - doda
je Kurda. Dumni jesteśmy również z na
szego wychowanka - Marka Bajora. To 
właśnie w „Kolbuszowiance" zaczęła 
się jego wielka i do dziś trwająca przygo
da z piłką. Pod moim okiem Marek Ba
jor grał w juniorach - dziś jest drugim 
trenerem Lecha Poznań - podkreśla Ma
ciej Kurda. Jak powiedział Marian Czy
żewski, który w latach 50 - tych był pił
karzem a później wieloletnim gospoda
rzem klubu: - W tej długiej historii „Kol
buszowianki" były momenty lepsze i gor
sze. Czasami starsi działacze zrzekali 
się swoich 2 - złotowych diet i oddawa
li młodszym by mogli jechać zagrać na 
wyjeździe. Ale zainteresowanie piłką 
w Kolbuszowej od zawsze było ogrom
ne - dodaje Czyżewski. Czego możemy 
dziś życzyć? - zastanawiają się pano
wie... - Przede wszystkim awansu do 
III Ligii - bo piłkarze mają spore na to 
możliwości, rozbudowę zaplecza, zada
szenia nad trybunami i budowę pięknej 
hali sportowej - wymieniają zasłużeni 
sportowcy. 

Podziękowania, gratulacje, 
życzenia 

Krzysztof Wilk - Przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz Jan Zuba Bur
mistrz Kolbuszowej wraz ze swym za
stępcą Markiem Gilem wręczyli działa
czom pamiątkowe grawerki. Otrzymali 
je: Marian Burkiewicz, Władysław Ka
czanowski, Józef Augustyn, Tadeusz Ol
szowy, Władysław Pączek, Maciej Kur
da, Leon Biesiadecki, Zenon Żywiec, 

Zdzisław Łysiak, Tadeusz Rybak, Ma
rian Czyżewski, Stanisław Hariasz, Do
minik Kotula. Poseł Zbigniew Chmielo
wiec za wkład w rozwój kultury fizycz
nej i sportu wyróżnił Bogdana Cieślę. 
Wyróżnienie z rak Krzysztofa Wilka -
Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzy
mał także piłkarz Waldemar Mazurek. 
Jan Zuba wyróżnił z kolei Roberta Szalo
nego. Docenieni zostali także najmłodsi 
adepci KKS Kolbuszowianki - specjal
ne wyróżnienie wręczył im Krzysztof 
Kluza - wiceprzewodniczący Rady Miej
skiej w Kolbuszowej. Wśród juniorów 
wyróżniono najbardziej aktywnego za
wodnika - Dawida Jamróz. Młody pił
karz otrzymał gratulacje od Andrzeja Ja-
dacha - prezesa Fundacji Na Rzecz Kul
tury Fizycznej i Sportu. Podziękowania 
w postaci okazałych grawerek trafiły tak
że od władz miasta i powiatu oraz woje
wództwa do 
obecnego Zarzą
du i Członków 
Klubu KKS Kol-
buszo wianka. 
Uroczystości 
otworzył i prowa
dził Grzegorz Ro
maniuk. Prezes 
KKS „Kolbuszo
wianki" podzię
kował wszystkim 
sympatykom pił
ki nożnej za przy
bycie. W swym 
krótkim przemó
wieniu prezes po
dziękował rów
nież darczyńcom 

i sponsorom klubu piłkarskiego. Podzię
kował także tym, którzy klub tworzyli, 
tworzą obecnie i będą mieć wpływ na i 
jego przyszłość. 

Emocje na zielonej murawie 
Jednym z ciekawszych punktów 

programu tego dnia był mecz o puchar 
posła RP Zbigniewa Chmielowca. Po 
jednej stronie w niebieskich koszulkach] 
stanęła drużyna Urzędu Marszałków-1 
skiego i podkarpackich dziennikarzy. 1 
Zagrali w niej m.in. Andrzej Matusie
wicz - Przewodniczący Sejmiku Woj. 
Podkarpackiego, marszałek Zygmunt 
Cholewiński oraz Bogdan Romaniuk 
radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego. 
W żółtych koszulkach naprzeciwko dru
żyny marszałka stanęła drużyna kolbu-
szowskich Oldbojów. Wyrównana gra 
przy bardzo trudnych warunkach atmos
ferycznych zakończyła się wygraną 2:1 
dla kolbuszowskich Oldbojów. Okazały 
puchar wręczył zwycięskiej drużynie 
kolbuszowski poseł. Drugiej drużynie 
puchar wręczył Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej. Wcześniej na boisku 
zmierzyli się między sobą najmłodsi pił
karze trenujący w klubie. Następnie 
sporo emocji dostarczyli zawodnicy 
Kolbuszowianki. W ligowym spotkaniu 
z Lechia Sędziszów zawodnicy KKS 
zwyciężyli aż 5:1. Królem strzelców te
go spotkania okrzyknięto Bogdana Cie
ślę, który strzelił w tym meczu dwie 
bramki. 

Przybyli na obchody 60 - lecia mie
li okazję spróbować pysznej kiełbaski 
z grilla lub grochówki a także wziąć 
udział w loterii fantowej, w której głów
ną nagrodą był rower i materac. Wie
czorem odbyła się zabawa taneczna do 
białego rana. 

SYLWIA TĘCZA 

Mecz urzędników z oldbojami wywołał wiele emocji i ściągnął na i 
trybuny wielu kibiców. 
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ LEŚNY 
W dniach 5-7 listopada 2007 rohu, w Warszawie, miała miejsce V 

Ministerialna konferencja „Procesu Ochrony Lasu w Europie". Podjęła 
ona ciekawą inicjatywę ogłoszenia jednego tygodnia w ciągu roku jako 

poświęconego lasom całej Europy. 

W bieżącym roku wspólny termin 
obchodów, dla 46 krajów Europy, został 
wyznaczony na dni 20-24 października. 
We wszystkich krajach będą przybliża
ne społeczeństwu zagadnienia związane 
ze złożonym ekosystemem, tworzącym 
lasy. Inicjatorzy chcą zwrócić szczegól
ną uwagę na aspekty związane z promo
cją trwałej i zrównoważonej gospodarki 
leśnej, wykorzystaniem potencjału la
sów oraz użytkowaniem odnawialnych 
źródeł energii. 

Obecnie w Europie lasy zajmują nie
bagatelną powierzchnię 44 % powierzch
ni lądu, a w Polsce występują na ponad 
30 %. Powierzchnia ich rokrocznie wzra
sta. Rola lasów w życiu człowieka jest 
niepodważalna. Na przykład las wychwy
tuje olbrzymie ilości dwutlenku węgla, 
który magazynowany jest przez części 
roślin żywych i martwych. Drewno pozy
skiwane w lasach stanowi najlepszy, od
nawialny i bardzo przyjazny środowi
sku surowiec produkcyjny oraz energe
tyczny. Las odgrywa ważną rolę dla tury

styki i wypoczynku ogromnej grupy lu
dzi. 

W Polsce Lasy Państwowe włączy
ły się czynnie w organizowane obchody 
tygodnia poświęconego lasom. Ze wzglę
du na swój długoletni dorobek leśnicy 
mają co pokazać. Przecież większość 
cennych zasobów przyrody zachowało 
się w naszym kraju do dziś właśnie w la
sach. Ponad 90 % rezerwatów przyrody 
utworzono na terenach zarządzanych 
przez leśników. Generalnie Parki Naro
dowe wywodzą się z Lasów Państwo
wych. Dzięki rozwadze i racjonalnemu 
gospodarowaniu w polskich lasach moż
na znaleźć wiele okazałości, które już 
dziś są prawdziwymi „perłami" świata 
przyrody. Nowe technologie i prace ba
dawcze pozwalają na stałe doskonalenie 
użytkowania różnych zasobów leśnych. 
Lasy Państwowe, zapewniając trwałość 
lasom i nieskończoną ciągłość użytkowa
nia odnawialnego drewna, dostarczają 
najbardziej przyjaznego środowisku źró
dła energii i materiałów budowlanych. 

W dniach 20-24 października 
2008r., w całym kraju, leśnicy przybli
żą swoją codzienną pracę, udostępnią 
społeczeństwu wiele ciekawych obiek
tów, między innymi wyłuszczarnie na
sion, banki nasion oraz szkółki leśne. 
Leśnicy z Nadleśnictwa Kolbuszowa 
spotkają się na ścieżkach przyrodni
czych z miłośnikami lasów, szczególnie 
z młodzieżą szkolną. Przybliżą powsta
wanie małych sadzonek drzew i krze
wów na szkółce leśnej w Swierczowie. 
Zostały przygotowane z tej okazji wy
kłady okolicznościowe, które będą wy
głoszone na konferencjach i semina
riach w Kolbuszowej i Głogowie Mało
polskim. 

BARTŁOMIEJ PERET 

,... inne święta służąjedynie przypomnieniu, Dzień Drzewa wskazuje zaś na przyszłość." Juliusz Morton 

ŚWIĘTO DRZEWA W LO 
Święto Drzewa wymyślone zostało 

przez znawcę i miłośnika przyrody - Ju
liusza Mortona, w Stanach Zjednoczo
nych, w 1872 roku. Idea tego święta 
ogarnęła świat w 1951 roku, kiedy to Or
ganizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
ONZ postanowiła, że we wszystkich kra
jach członkowskich obchodzony będzie 
Światowy Dzień Drzewa. Od tej pory, 

co roku 10 października, na całym świe
cie sadzone są tysiące drzew. 

Nie inaczej było 10 października 
2008 roku w Liceum Ogólnokształcą
cym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 
Tego dnia, trzydzieści osób ze wszyst
kich klas biologicznych, zgromadziło 
się na parkingu koło Liceum, aby wspól
nie wziąć udział w tej międzynarodowej 

akcji. 
Jest godzina 

8:45. Wszyscy wy
słuchujemy wska
zówek i instrukcji 
opiekunki projek
tu - Pani mgr Kry
styny Wilk. Po 
chwili chwytamy 
za łopaty i rozpo
czynamy sadze
nie drzew i krze
wów. Przygotowa
ne było dla nas 
ok. trzydzieści 
sztuk roślin: po

cząwszy od płożących się jałowców, po
przez żywotniki, aż do drzew owoco
wych. Na miejscu czekało na nas odpo
wiednio przygotowane poletko z ozna
czonymi miejscami na konkretne rośli
ny. 

Czas na wbicie pierwszej łopaty. 
Wczesna pora lekko onieśmiela przed 
użyciem siły, ale wraz z upływem cza
su, rozkręcamy się. Aby zbytnio się nie 
przemęczyć, w grupkach kilkuosobo
wych, zmieniamy się podczas kopania. 
Każdy kolejny dołek przynosi nowe do
świadczenia, zatem z każdym kolejnym 
dołkiem „robota" idzie szybciej. 

Zbliża się godzina 9:35. Liczba nie-
posadzonych roślin szybko maleje. Na 
lekcje odesłani zostają uczniowie klasy 
III „a" - klasy maturalnej. Reszta finali
zuje prace w terenie. 

Skutkiem tego dnia jest powstanie 
„zalesionej" wysepki, tuż koło parkin
gu. Liczymy, że z każdym kolejnym ro
kiem będzie się ona powiększać. 

JAKUB MOSKAL 



KONKURS FOTOGRAFICZNY 
ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W OBIEKTYWIE 

Etap flora i fauna zakończony 
Zwierzęta i rośliny od zawsze należą do 

ulubionych tematów zdjęć. Dlatego też na nasz 
konkurs zostało zgłoszonych bardzo dużo zdjęć 
i jurorzy mieli problemy z wyborem najlepszego 
zdjęcia. Ostatecznie za najlepsze zostało uznane 
zdjęcie Dariusza Tabisza, które prezentujemy 
obok. W związku z wyrównanym poziomem prac, 
razem z Nadleśnictwem Kolbuszowa, które było 
sponsorem tego etapu postanowiliśmy przyznać 
nagrody aż 8 uczestnikom konkursu. Oprócz 
wymienionego Dariusza Tabisza są to: Ela 
Babula-Tabisz, Joanna Serafin, Adam Bąkaj, 
Ewa Kosiorowska, Maciej Bilek, Rafał Blat 
i Małgorzata Dziopak. Nagrody zostaną 
wręczone podczas otwarcia wystawy w MiPBP 
w Kolbuszowej. Osoby nagrodzone zostaną 
poinformowane o możliwości odebrania nagród 
w razie niemożności uczestnictwa w otwarciu. 

Etap 4 Ludzie i Wydarzenia Wystawa 
Do 30 października został wydłużony czas do zgłaszania o d 2 7 października w MiPBP w Kolbuszowej będzie można 

zdjęć do 4 etapu konkursu. Prace można nadsyłać na adres oglądać wystawę zdjęć startujących w konkursie. Zdjęcia będą 
ziemiakolbuszowska@wp.pl lub dostarczać osobiście do dostępne w Czytelni w godzinach jej pracy (tj. od 7:30 do 19:00 
naszego biura. °d poniedziałku do piątku i od 7:00 do 15:00 w soboty). 

Zapraszamy 

mailto:ziemiakolbuszowska@wp.pl
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C E N T R U M HANDLOWE 

O R Z E C H 
uŁM listopada X J6-/00 ŚinItm\^owa 

Do Państwa du&pteiicjli 
> DOLNA KONDYGNACJA: Nconcl ( AGDfRW), Art. Elekt rycinę, 100L 

Drohiazgftw(serwlsy nbiadnwe, situecr, plastiki iip.), Pasmanteria, nKora"(ręczniki3 

pościeli Usługi Fato3 

OJ lulc^u 2007 Sluitku MotlLipoL-owc Lstuęj roto -cuŁlaK przeniesieni- na dulnii k L t n d j tonacje 

(wcj&cic od parkingu) 

f PARTER: Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza. Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
"r I PIĘTRO: Odzież damska i męska, Obu wit dutnakie i m?skie, Zabawki, kosmetyki, 

Pamiątki ukuliczno&ciowc, Rozku/niu Perfum, Arl .ajkolru1: [ pupie micie, Biiulcriy, 
r 11 PIĘTRO; Specjalistyczne gabinety lekarskie. Badania USG, EKG, Gabinet 

Ginekologiczny, Gabinet RehabilitacyjnylFizykotcrapii], Gabir^r Pielęgniarski, 
Analityka, Ubripirasaenia Genrrali, Gabinet [3entystyc:zny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 
www. sklepy, orzech, com.pl 

http://com.pl

