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9 KAPITAŁ LUDZKI 

Europejski Fwtfuw Spodecjny 

Ogłoszenie 
iie na Rzecz Rozwoju JCukury, Edukacji i Sportu przy L O w Kolbuszowej 

informuje o bezpłatnym kurs ie przygotowującym do uzyskania międzynarodowego 
certyfikatu E C D L (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), realizowanego w 
ramach projektu „ E C D L - szansa na lepszą przyszłość". Szkolenie adresowane jest dla 
utvni(iw -i/kur p^inaiigiinru/jalriyuh /. powialu kolbusAJwskiegu- Rekrutacja uuzcslników 
odbywać się będzie w terminach; od OS.12.200S do 12.12.2008 oraz od 16.03.2009 do 
20.03.2009. Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych oraz w soboty. 
Informacje o procedurach naboru zamieszczone są na stronie internetowej www. lo-
kdbus/pw-a.s/kflly-ill pl. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie L iceum Ogólnokształcącego 
w Kolhus/jiłwtj, ul. Jana Pawła. 11 8, lei. (17) 2271545; w sckrclariatie Z S T ora/ sckreLuriaLic 
Z 5 A - E w WerynL 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego,, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

SZUKASZ MIEJSCA NA 
REKLAMĘ? 

ZAPRASZAMY DO 
NAS! 

T E L : (0-17) 227 51 99 

MAIL: 

ZIEMIAKOLBTJSZOWSKA@WP.PL 

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

drof profesjonalne vitieołilmowanie i fotografowanie WEielkich uroczystości 

wykonywanie zdi^ć amatorskich: cyfrowych i i filmów 

priegrywanie kn set VIDEO na DVD 

NISKIE CENY! / 
t f a n u a i o n r ^ r j 

i 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

38-100 K o t t a t i o m . ul. wojska raiu*go 10 
tel . 017/ 22 71 Bfl7, tel. tDBl. Q G92 550 382 
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Wydarzenia 

11 LISTOPADA W KOLBUSZOWEJ 
Podobnie jak w całej Polsce, również i w Kolbuszowej odbyły się uroczystości związane z 90 Rocznicą 

Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie dzień 11 Listopada rozpoczął się od dźwięków pieśni patriotycznych, 
granych przez Orkiestrę Dętą Miejskiego Domu Kultury, podczas porannego capstrzyku na rynku 

i kolbuszowskich osiedlach. Przed południem zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego miasta 
uczestniczyli w modlitwie na cmentarzu parafialnym w intencji poległych w walce o Niepodległą Ojczyznę. 

Biało czerwone wiązanki kwiatów 
na grobach Powstańców Listopado
wych, Styczniowych, ks. L. Ruczki - Oj
ca Sybiraków oraz Legionistów złożyli: 
poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Prze
wodniczący Rady Powiatu Tadeusz Ko
peć oraz jego zastępcy: Stefan Orzech 
i Wojciech Cebula, Starosta Powiatu Kol-
buszowskiego Józef Kardyś wraz ze swo
im zastępcą Waldemarem Machetą oraz 
Stanisław Stec - Sekretarz Powiatu, Ko
mendanci Powiatowej Straży i Policji, 
Zarząd Powiatowego i Gminnego Od
działu Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz
tof Wilk wraz z Burmistrzem Janem Zu-
bą i wiceburmistrzem Markiem Gilem, 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie kol
buszowskich szkół ponadgimnazjal-
nych, gimnazjalnych i szkół podstawo
wych, kombatanci, reprezentanci Świato
wego Związku Żołnierzy AK oraz Związ
ku Sybiraków, w imieniu mieszkańców 
gminy sołtysi, strzelcy z 6 Plutonu Jed
nostki Strzeleckiej 2021, harcerze z Huf
ca ZHP, jak również przedstawiciele roz
maitych instytucji, stowarzyszeń i organi
zacji. Po modlitwie na cmentarzu, w Ko
legiacie p.w. Wszystkich Świętych, od
prawiona została uroczysta msza Św. 
w intencji Ojczyzny. 

Tegoroczne obchody święta Niepod-

Występ uczniów z Gimnazjum nr 1 im. 11 listopada. Fot: S. Tęcza 
ległości w Kolbuszowej rozpoczęły się 
już w poniedziałek popołudniu. O godzi
nie 17.00, w Miejskim Domu Kultury, 
odbyła się wieczornica, przygotowana 
przez uczniów z Gimnazjum nr 1 im. 11 
Listopada. Przedstawienie pt. „Ta, co 
nie zginęła" okazało się wspaniałą lek
cją historii, szczególnie dla licznie zgro
madzonej grupy dzieci i młodzieży kol
buszowskich szkół. Obecni na sali naj
starsi mieszkańcy podkreślali, że Ojczy-

Uroczyte złożenie kwiatów. Fot: S. Tęcza 

zna i Niepodległość to ważne słowa: 
„Należę do pokolenia, które za walkę 
o wolność zostało ukarane zsyłką na Sy
bir. Mnie udało się wrócić i doczekać 
spokojnego życia w wolnej Ojczyźnie. 
Ale nie możemy zapomnieć o bohate
rach, którzy za walkę o niepodległość 
zapłacili własnym życiem" - podkreślił 
Mieczysław Godlewski, Prezes Świato
wego Związku AK Oddział w Kolbu
szowej. 

Po akademii, szef 6 Plutonu Jed
nostki Strzeleckiej, chorąży Piotr Pa
nek, dokonał aktu mianowania na wyż
sze stopnie strzeleckie członków kolbu-
szowskiej jednostki. Tego dnia wręczo
no również nagrody uczestnikom kon
kursu na logo gminy. W uczniowskim 
konkursie, który odbył się pod honoro
wym patronatem Jana Zuby - Burmi
strza Kolbuszowej, nie wyłoniono zwy
cięzcy. Wyróżniono jednak prace pię
ciorga uczniów: Bartłomieja Pierzcha
ły, Bartosza i Miłosza Tarków, Kata
rzyny Grabiec oraz Anny Białek. 
Wyróżnieni oraz pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali od burmistrza słod
kie upominki. Projekty logo, opracowa
ne przez uczniów, zostaną w najbliż
szym czasie zaprezentowane w budyn
ku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

SYLWIA TĘCZA i 
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ASFALT MIĘDZY B U K O W C E M A PORĘBAMI 
Droga Bukowiec - Poręby Kupieńskie wyremontowana. Kilka dni temu odbyło się uroczyste poświęcenie 

i oddanie do użytku nowego dywanika. Droga, zarządzana w części przez powiat kolbuszowski, a w części 
' przez gminę Kolbuszowa, łączy dwie miejscowości - Bukowiec i Poręby Kupieńskie. Codziennie przemierza 

ją setki osób - do pracy, szkoły i na zakupy. Trasa dla mieszkańców tej części gminy ma ogromne znaczenie, 
dlatego jej modernizacja bardzo ucieszyła mieszkańców. Inwestycja zrealizowana została przy udziale 

środków z budżetów obu samorządów. 
Kolbuszowska gmina ze swojego budżetu 

[wyłożyła ok. 460 tysięcy złotych. Za te pienią-
fdze asfaltowy dywanik położono na odcinku 
około kilometra (od Bukowca do skrzyżowania 
z drogą powiatową). 

Gmina pomogła również zrealizować prace 
na dalszym odcinku drogi - zarządzanym przez 
powiat. Ogółem mieszkańcy mają do dyspozy
cji około 2 km zmodernizowanej nawierzchni. 

Część prac zostało wykonanych w 2004 ro
ku. Wówczas, w ramach funduszy przedakce
syjnych SAPARD, zmodernizowano ponad kilo
metr trasy zarządzanej przez gminę. 

Poświęcenie i uroczyste otwarcie, odbyło 
się w obecności m.in. wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu - Stefana Orzecha, przewodni
czącego Rady Miejskiej Krzysztofa Wilka i je
go zastępców, jak również Starosty i Burmi
strza Kolbuszowej. Obecni byli także dyrekto
rzy wydziałów ds. inwestycji miejskiego i po
wiatowego urzędu, jak również licznie zgroma
dzona grupa mieszkańców Bukowca i Porąb 
Kupieńskich. 

SYLWIA TĘCZA 
Przecięcie wstęgi wieńczące remont drogi 

DACH DO KOŃCA R O K U 
Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej. 

Mury nowej budowli, jeszcze przed 
zimą, zostaną przykryte dachem. Prace 
związane z wykonaniem instalacji kanali
zacyjnej zostanąprzeprowadzone w przy
szłym roku, podobnie jak wykończenie 
i wyposażenie budynku. Zgodnie z pla
nem, już w drugiej połowie 2009 roku 
uczniowie z Kolbuszowej Górnej będą 
mieć do dyspozycji nowoczesną, dużą sa
lę gimnastyczną oraz dwie nowe sale dy
daktyczne. 

Budowa obiektu rozpoczęła się 
w lipcu br., inwestycja ma kosztować po
nad 2 min 300 tys. Zł. Do tej pory z bu
dżetu gminy, na realizację tej inwesty
cji, wydatkowano już blisko milion zło
tych. Gmina Kolbuszowa stara się o uzy
skanie wsparcia finansowego na ten cel 
z Regionalnego Programu Operacyjne
go Województwa Podkarpackiego. Wnio
sek, opiewający na kwotę około półtora 
miliona złotych, trafił już do Urzędu 
Marszałkowskiego. Czy uda się uzyskać 
część dofinansowania na realizację inwe
stycji, dowiemy się prawdopodobnie 

iw połowie przyszłego roku. Niezależnie 

Nowy budynek sali gimnastycznej w Kolbuszowej Górnej. Fot. S. Tęcza 

od decyzji urzędników w sprawie przy
znania dofinansowania, inwestycja bę
dzie kontynuowana, ponieważ na ten 
cel zabezpieczono środki w budżecie 
gminy. 

Przypomnijmy: nowy obiekt, połą
czony z budynkiem szkoły, oprócz sali 
gimnastycznej będzie miał również 

dwie sale lekcyjne. Co ważniejsze, bę
dzie miał osobne wejście. Umożliwi to 
np. organizowanie zajęć poza godzina
mi lekcyjnymi. Nie będzie trzeba otwie
rać całej szkoły by móc się do niego do
stać. 

SYLWIA TĘCZA 
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PRACOWITY DYŻUR 
To było bardzo pracowite osiem godzin - tak o dyżurze dla przedsiębiorców, zorganizowanym w sobotę 25 

października w MiPBP w Kolbuszowej, wyraził się pracownik Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Między 8.00 a 16.00, z porad i informacji dotyczących możliwości pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa, bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej, skorzystało blisko 30 osób! Kto nie 
zdążył wykorzystać tej szansy będzie jeszcze miał taką możliwość. Podobne dyżury zostaną zorganizowane 

jeszcze w listopadzie, a potem w grudniu i kilka w 2009 i 2010 roku. 
Dyżur zorganizowano z myślą o oso

bach chcących uruchomić własną działal
ność gospodarczą lub przedsiębiorców, 
którzy chcieliby uzyskać unijne dofinan
sowanie na rozwój swojego biznesu. Fa
chowiec z RARR-u co prawda nie wyrę
czył nikogo w napisaniu wniosku czy 
sporządzeniu biznesplanu, ale bezpłat
nie doradzał, kierował oraz udzielał 
wskazówek, jak skutecznie ubiegać się 
o dotację m.in. z Regionalnego Progra
mu Operacyjnego. Wśród chętnych były 
osoby z Kolbuszowej, ale również z są
siednich gmin: Majdanu Królewskiego, 
Niwisk i Dzikowca. Z racji ogromnego 
zainteresowania przedsiębiorców tym te
matem, RARR zorganizuje w Kolbuszo
wej jeszcze jedno spotkanie. Odbędzie 
się ono 22 listopada, w Miejskiej i Po
wiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbu
szowej, w godz. 8.00 do 16.00. 
Przedsiębiorco, skorzystaj z infor

macji! 
Podobne spotkania przeprowadzi na 

terenie Kolbuszowej również Mielecka 
Agencja Rozwoju Regionalnego. Na mo
cy specjalnego porozumienia z Gminą 

Kolbuszowa, pełniący dyżury 
Konsultanci RPK udzielać bę
dą informacji osobom fizycz
nym oraz mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom 
w zakresie: 
• możliwości uzyskania przez 
przedsiębiorców wsparcia ze 
środków publicznych, na reali
zację projektów w latach 
2007-2013, m.in. w ramach re
gionalnych programów opera
cyjnych, 
• konsultacji, wstępnej weryfi
kacji projektów składanych 
w ramach ogłoszonych konkursów, 
• podejmowania i wykonywania oraz re
zygnacji z prowadzenia działalności go
spodarczej, w tym dostępnych form 
wsparcia dla osób zamierzających rozpo
cząć własną działalność 
• zasad korzystania z dofinansowywa
nych szkoleń, m.in. dostępnych w ra
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Dyżury będą się odbywały w budyn
ku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
pokój nr 2 (parter), w godzinach od 

Kolejna okazja do rozmowy na temat funduszy 
unijnych już 22 listopada! Fot. S. Tęcza 

9:00 do 13:00, w następujących termi
nach: 
2008r.: 19 grudnia 
2009 rok: 28 stycznia 2009r., 29 kwiet
nia 2009r., 27 maja 2009r., 26 sierp
nia 2009r., 30 września 2009r., 22 
grudnia 2009 r. 
2010 rok: 27 stycznia 2010r., 28 kwiet
nia 2010r., 26 maja 2010r., 25 sierp
nia 2010r., 29 września 2010r., 29 
grudnia 2010r. 
2011r.: 26 stycznia 

SYLWIA TĘCZA 

Inwestycja cieszy rodziców uczniów ZS w Widelce. Droga do szkoły po kostce będzie z 
pewnością o wiele bezpieczniejsza niż spacer poboczem. Fot. S. Tęcza 

CHODNIK 
W W I D E L C E 

Ponad 400 m2 nowego chodnika 
mają do dyspozycji mieszkańcy 
Widełki. Kostkę ułożono na od
cinku od drogi krajowej nr 9 do 

budynku Zespołu Szkół. Koszt bu
dowy chodnika, usytuowanego 

przy drodze powiatowej, w całości 
pokryła gmina Kolbuszowa. 

Wybudowanie chodnika kosztowa
ło gminę 80 tysięcy złotych, ale to nie 
koniec prac. Do zrobienia jest jeszcze 
kładka nad przepływającym przez wieś 
ciekiem wodnym. Brakująca część 
chodnika zostanie dobudowana naj
prawdopodobniej w ciągu kilku najbliż
szych miesięcy. Pieniądze z Gminy Kol
buszowa, na mocy stosownego porozu
mienia, trafią do starostwa powiatowe
go, które jest zarządcą drogi i jako taki 
może prowadzić tą inwestycję. 

S.T. 
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KRONIKA POLICYJNA 
I Policjanci ustalili sprawcę włama

nia i pasera 

Nocą z 8 na 9 października, w Kol¬
" buszowej, nieznany sprawca włamał się 

do niezamieszkałego, będącego w remon-
Łcie domu. Złodziej wszedł do budynku 

przez niezamknięte okno i ukradł stam
tąd elektronarzędzia oraz jednostkę cen
tralną komputera ATX. Wartość skradzio-

f nego mienia oszacowano na około 2000 
zł. Już w piątek kolbuszowscy policjan
ci zatrzymali 33-letniego mieszkańca 
Kolbuszowej, który przyznał się do doko
nania kradzieży. Jak się okazało, elektro
narzędzia i skradziony tydzień temu ro
wer Cross o wartości 300 zł., sprzedał 
swojemu koledze, 28-letniemu kolbuszo-
wianinowi. Skradzione narzędzia i ro
wer odzyskano. Sprawcy kradzieży gro
zi kara do 5 lat pozbawienia wolności, 
natomiast nieuczciwemu nabywcy do 2 
lat pozbawienia wolności. 

Wypadek rowerzysty 

12 października br., około godziny 
18.00, w Cmolasie, 14-letni rowerzysta, 
podczas zjeżdżania z chodnika na jezd
nię, nieszczęśliwie upadł na drogę dozna
jąc obrażeń ciała. Poszkodowany został 

BILANS OPERACJI 
„ZNICZ 2008" 

Od dnia 31 października do 2 li
stopada br. policjanci powiatu kolbu-
szowskiego realizowali działania pod 
kryptonimem "Znicz-2008". 

W powiecie kolbuszowskim, nad 
bezpieczeństwem osób odwiedzających 
groby zmarłych, czuwało 94 policjan
tów, wspieranych przez funkcjonariu
szy Żandarmerii Wojskowej. W czasie 
trwania akcji policjanci odnotowali sie
dem kolizji drogowych, których główną 
przyczyną był zbytni pośpiech i niedo
stosowanie prędkości do warunków na 
drodze. Dzięki zaangażowaniu policjan
tów oraz rozsądkowi kierowców nie do
szło do wypadków drogowych. 

Pomimo apeli policji i niesprzyjają
cych warunków pogodowych, na dro
gach powiatu kolbuszowskiego, poli
cjanci zatrzymali trzech kierowców bę
dących pod wpływem alkoholu - dwóch 
amatorów jazdy rowerem i jednego sa¬

k mochodem. 

I 

przewieziony do Szpitala Wojewódzkie
go w Rzeszowie. 

Włamanie do firmy 

Nocą 15 października br., nieznani 
sprawcy włamali się do budynku biuro
wego firmy „WIENERBERGER". Zło
dzieje wyłamali zamki w drzwiach wej
ściowych, a następnie, wyłamując kolej
ne zabezpieczenia wewnątrz pomiesz
czeń, dokonali kradzieży dwóch kase
tek, sejfu i pieniędzy. Wstępnie straty 
oszacowano na kwotę około 20 000 zł. 

Włamania do samochodów 

Nocą z 26 na 27 października br., 
na ulicy Zielonej w Kolbuszowej, niezna
ny sprawca uszkodził zamek w 
drzwiach samochodu Volkswagen, z któ
rego miał zamiar ukraść radio. Miał pe
cha, ponieważ radio nie posiadało pane-
la. Tej samej nocy, na ulicy 11-go listopa
da w Kolbuszowej, nieznany sprawca 
włamał się do kolejnego Volkswagena, 
z którego dokonał kradzieży radioodtwa
rzacza. Łupem musiał być rozczarowa
ny bo porzucił go przy samochodzie. 

Wandal w „Osfrowiance" 

26 października br., w barze „Ostro-
wianka" w Ostrowach Tuszowskich, 19-
letni mieszkaniec Ostrów Baranow
skich, szarpiąc rękami antywłamaniowe 
drzwi wejściowe do baru, uszkodził dol
ny zawias. Wstępnie straty oszacowano 
na kwotę 4000 zł. 

Pijany traktorzysta na cmentarzu 6 
listopada br., około godziny 14.40, kol
buszowscy policjanci zatrzymali w Maj
danie Królewskim kierującego ciągni
kiem rolniczym wraz z wozem kon
nym, którego jazda wydała im się nie
pewna. Jak ustalili, 41 letni mieszka
niec Hadykówki wjechał na plac przy 
kościele niezarejestrowanym i nieubez-
pieczonym ciągnikiem rolniczym Ursus 
z wozem konnym, przejeżdżając przez 
bramę kościelną spowodował jej uszko
dzenie, po czym wjechał na cmentarz 
gdzie uszkodził kilka nagrobków. Poli
cjanci przywieźli kierowcę do Komen
dy, gdzie zbadano go alkomatem. Męż
czyzna miał w wydychanym powietrzu 
2,42 promila. Jak się okazało, był już 
karany za podobne przestępstwo. W lip
cu 2007 roku Sąd w Kolbuszowej 
orzekł mu zakaz prowadzenia pojazdów 
do 2011 roku. 

D Z I E C I U POLICJANTÓW 
29 października br. kolbuszowskich policjantów odwiedziły przedszkolaki 

z Publicznego Przedszkola nr 3 w Kolbuszowej, natomiast 31 października z 
wizytą przybyły dzieci klas 1 do 3 ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Bara
nowskich. 

Podczas spotkania z funkcjonariuszami Policji dzieci miały okazję zapoznać 
się z pracą policjanta, jego umundurowaniem i wyposażeniem. Przypomniano także 
dzieciom, jak być bezpiecznym na drodze i na placach zabaw. Miały one również 
okazję poznać, a nawet ubrać się w elementy umundurowania i wyposażenia poli
cyjnego. Dużą atrakcją była możliwość zrobienia odcisków palców, które dzieci za
brały sobie na pamiątkę. Sporo emocji wzbudziła możliwość zapoznania się z wy
posażeniem radiowozów służbowych, a na zakończenie, jako niespodziankę, dzieci 
zobaczyły pokaz umiejętności psów służbowych. 
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NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO 
3 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 

konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą „Bezpieczne wakacje 2008". 

Organizowany corocznie konkurs 
prac plastycznych jest jedną z form popu
laryzowania bezpiecznego zachowania, 
ograniczania przestępczości i demoraliza
cji dzieci i młodzieży. Jednym z jego ce
lów jest edukowanie i uwrażliwianie na 
właściwe zachowania w różnych sytu
acjach społecznych oraz kształtowanie 
umiejętności i nawyku wyboru bezpiecz
nych zachowań, przez dzieci i młodzież, 
w codziennych sytuacjach życiowych. 

Spośród 268 prac aż 60 zostało wyty
powanych do nagrody na szczeblu po
wiatowym, a dziewięć z nich zakwalifi
kowało się do etapu wojewódzkiego. 

Nagrody dla wszystkich laureatów 
zostały ufundowane przez: Komendanta 
Powiatowego Policji w Kolbuszowej, 
Starostę Kolbuszowskiego, Burmistrza 

Kolbuszowej oraz Wójtów Gmin. 
Na uwagę zasługuje fakt, że 

na etapie wojewódzkim, w kate
gorii wiekowej 7-9 lat, zwycięz
cą został Łukasz Pasek, uczeń Ze
społu Szkół im. Jana Pawła I I 
w Wilczej Woli, a drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Serafin, uczen
nica tej samej szkoły. W kategorii 
wiekowej 10-12 lat wyróżnieni 
zostali: Dominika Serafin, uczen
nica Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kolbuszowej i Krzysztof Augu
styn, uczeń Szkoły Podstawowej 
w Kopciach. W kategorii 13-15 
lat pierwsze miejsce zajęła Domi
nika Fortuna, a wyróżnienie zdo
była Anna Stec - uczennice Publiczne
go Gimnazjum w Majdanie Królewskim. 

Ewelina Zawisza prezentyje 
Bezpieczny pobyt w lesie 

SENIORZY ŚWIĘTOWALI 
22 października br. emeryci, renciści i in
walidzi z Kolbuszowej świętowali z okazji 
Dnia Seniora. Miły wieczór, zorganizowa
ny przez zarząd kolbuszowskiego oddzia

łu Związku Emerytów, Rencistów i Inwali
dów na cześć najstarszych mieszkańców 

naszego miasta, odbył się na stadionie. Sa
la zgromadziła bagatela 130 osób. Wszy
scy wysłuchali życzeń i gratulacji: m.in. 

od starosty kolbuszowskiego Józefa Kardy-
sia oraz wiceburmistrza Marka 

Gila. 

Zgromadzonych powitała Prezes Związku, 
Zenona Chodorowska. Zaprosiła na wysłuchanie 
krótkiego programu artystycznego w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum nr 1. Następnie Pani 
Prezes przedstawiła informacje na temat tego 
gdzie, kiedy i w jaki sposób obchodzone jest 

Wieczór na cześć seniorów uświetnił montaż słowno 
uczniów Gimnajzum nr 1. Fot. S. Tęcza 

Na świecie dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada. Fot. S. Tęcza 
święto seniorów na całym świecie. Zaprosiła 
również seniorów na obiad i słodki poczęstu
nek. Po nim, do późnego wieczoru, uczestnicy 
imprezy mieli czas na wspólne rozmowy, wspo
mnienia, tańce i śpiewy. 

Kolbuszowski Związek Emerytów jest bar
dzo aktywny. Świadczą o tym nie tylko organi
zowane systematycznie spotkania i wspólne wy
jazdy, ale również ciekawe inicjatywy. Do jed
nej z ostatnich należy uruchomienie Uniwersy-

• r tetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej i Powiato-
^FM węj Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. 

Studia dla seniorów będą skupione na nauce ob
sługi komputera, surfowania po Internecie, 
a także poznawania języków obcych. Podczas 
wykładów na pewno nie zabraknie spotkań 
z ciekawymi ludźmi. 

muzyczny w wykonaniu TS 
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TRWA BUDOWA NOWOCZESNYCH TOALET 
Trwa budowa miejskich toalet. Budynek po dotychczasowych szaletach został niemalże zrównany z ziemią. 
Na starym miejscu powstanie nowy, estetyczny, parterowy obiekt, spełniający wszelkie normy i standardy. 

Otwarcie i oddanie do użytku miejskiego WC nastąpi w drugiej połowie 2009 roku. 
Po oddaniu do użytku nowoczesnych toalet nasze mia

sto nie będzie miało powodu do wstydu. Ulokowany w 
centrum miasta obiekt będzie dostosowany dla osób nie-

l pełnosprawnych. Budowa parterowego budynku i wyposa-
I żenię potrwa najprawdopodobniej rok. Na czas budowy, 
I przy ulicy Parkowej, ustawione zostały tymczasowe ubika
cje. Otwarte są od poniedziałku do piątku - w godz. od 
8.00 do 17.00, a w weekend od 8.00 do 13.00. 

Przetarg na wykonanie prac wygrała jedna z kolbu-
szowskich firm budowlanych. Obecnie miejsce budowy 
jest ogrodzone. Po starych szaletach pozostały jedynie fun
damenty. Kolejnym etapem prac będzie posadowienie i 
konstrukcja ścian nadziemia oraz konstrukcja dachu i po
krycie. Liczący 350 m3 obiekt będzie miał ponad 74 m2 
powierzchni użytkowej. Z budżetu gminy, na budowę 
miejskiego WC, przeznaczone zostanie ok. 340 tysięcy Na czas budowy nowego WC można korzystać z zastępczych toalet 
złotych. ustawionych na ul. Parkowej. Fot. S. Tęcza 

S.T. 

REGULUJĄ NIL 
Trwają prace nad uregulowaniem brzegów i dna przepływającej przez Kolbuszową rzeki Nil. Inwestycję, 

którą realizuje na terenie naszej gminy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 
podzielono na dwa etapy. 

Pierwszy etap zaczyna się w miejscu, gdzie 
Nil łączy się ze Swierczówką, a kończy przy 
kładce obok cmentarza parafialnego w Kolbu
szowej. Drugi ma przebiegać od kładki, do koń
ca ulicy Zielonej w Kolbuszowej. Pierwszy 
etap w znacznej części już wykonano. Do reali
zacji pozostała jeszcze budowa nowego mostu 
na rzece Nil, w miejscowości Kolbuszowa Dol
na. Służąca od wielu lat drewniana przeprawa 
jest już rozebrana. Przejazd przez rzekę w tym 
miejscu samochodem jest aktualnie niemożli
wy. Utrudnienia potrwają jeszcze przez pewien 
czas. Tymczasowa kładka, łącząca brzegi rzeki, 
umożliwia jedynie przejście dla pieszych. Ale 
warto jeszcze na pewien czas uzbroić się w cier
pliwość, ponieważ już niebawem, w miejscu 
starego mostu, powstanie mocna i znacznie bez
pieczniejsza betonowa przeprawa z chodnikami 
po obu stronach. 

Prace przy regulacji rzeki Nil polegają głównie 
na poszerzeniu brzegów i pogłębieniu dna. Brzegi 
rzeki zostaną wzmocnione i zabezpieczone specjal
nym materiałem kamiennym. 

Uregulowanie Nilu oznacza nie tylko likwida
cję zarośli i wyrównanie koryta. Poprawi się estety
ka rozsławiającej miasto rzeki. Co ważniejsze, Nil I 
stanie się bezpieczniejszy dla mieszkających w je -1 
go bezpośrednim sąsiedztwie osób. Woda, która po I 
ulewnych deszczach czy roztopach nie raz zalała I 
pola czy domy, dzięki poszerzeniu koryta rzeki bę
dzie miała nieco większą powierzchnię przepływu. 
Ma to w znacznym stopniu uchronić od dalszych 
podtopieó. 

SYLWIA TĘCZA 
Tak wyglądają prace przy regulacji rzeki w okolicach cmentarza parafialnego 
w Kolbuszowej. Fot. S. Tęcza 



Z I E M I A 
ant n m H W f l 

TEATR POLONIJNY W KOLBUSZOWEJ 
W niedzielę, 19 października br., w Miejskim Domu Kultury, odbył się widowiskowy spektakl Teatru 

„Ferdydurke" z oddalonego o 5 tys. kilometrów Tomska na Syberii. 
Publiczność, w wypełnionej po brze

gi sali MDK, obejrzała „Balladynę" Ju
liusza Słowackiego - spektakl w wykona
niu syberyjskich aktorów - amatorów, 
prezentowany w języku polskim. Wy
stęp Polonii Syberyjskiej w Kolbuszo
wej był jednym z przystanków w trakcie 
VI Festiwalu Teatrów Polonijnych 
w Rzeszowie. 

Polonia Syberyjska zachwyciła kol-
buszowską publiczność. Artyści otrzyma
li rzęsiste brawa za piękne wykonanie 
i wielobarwne stroje. Po występie odby
ło się spotkanie z aktorami. Jesteśmy za
chwyceni kulturą, inteligencją, sponta
nicznością artystów. Bez sztampy i kon
wenansów wszyscy świetnie się bawili, ^ , • „ >• • . , • , , ^ • -c + i m v 

J J x ' Goście otrzymali od władz miasta drobne pamiątki. Fot. MDK 
śpiewając polskie, rosyjskie, a nawet bu-
riackie pieśni. ga w Rzeszowie, obok Światowego Festi- rę polską przez środowiska polonijne. 

Światowy Przegląd Teatrów Polonij- walu Polonijnych Zespołów Folklory- OPR. S.T. 
nych odbywa się co dwa lata. Jest to dru- stycznych, impreza popularyzująca kultu-

W I E L K A GONITWA Z OKAZJI DNIA SW. HUBERTA 
W niedzielę, 26 października br., 

w Zagrodzie Jeździeckiej „Mustang" 
w Weryni koło Kolbuszowej, odby

ły się obchody dnia Św. Huberta. 
W ramach imprezy zorganizowano 
trzy gonitwy o różnym stopniu za
awansowania jeźdźców. Dekoracji 

i wręczenia pucharów oraz nagród 
dla zwycięzców gonitw dokonał Po
seł RP Zbigniew Chmielowiec oraz 

wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof 
Klecha. 

W biegu najmłodszych w rolę „lisa", 
czyli jeźdźca z przyczepioną lisią kitą, 
wcieliła się Oliwia Piórek. Nie zdołała 
uciec Ani Jagodzińskiej, która najszybciej 
złapała swoją zdobycz. W drugiej katego
rii triumfowała także kobieta, Sylwia 
Chmiel, która bez większych problemów 
złapała „lisa" (czyli Łukasza Bąbę). Obie 
Amazonki otrzymały puchary, ufundowa
ne przez burmistrza Kolbuszowej Jana Zu-
bę, który zapowiedział swój udział w przy
szłorocznej gonitwie. Bieg główny należał 
do Łukasza Nazimka, który najsprawniej 
poradził sobie z dogonieniem „lisiej" Edy
ty Mazur-Sitko. Nagrodą była nie tylko 
chwała zwycięzcy i podziw rywali, ale tak
że puchar posła Zbigniewa Chmielowca. 
Nagrody dla zwycięzców przygotował tak
że wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Kle
cha. 

S. T. Jedne z przyjemniejszych momentów: dekoracja zwycięzców i pamiątkowe fotografie. 
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Samorząd 

Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 24 października br. odbyła się XXX sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Obrady 
rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił porządek posiedzenia, 

składający się z 24 punktów roboczych. 
Oświadczenia majątkowe radnych 

i pracowników samorządowych 
W trakcie XXX sesji Rady Miej-

f skiej, p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowe
go Mariusz Woźniak, przedstawił infor
macje o złożonych oświadczeniach ma
jątkowych. Obowiązek składania oświad
czeń majątkowych mają zarówno radni 
jak i pracownicy samorządowi. Do koń
ca miesiąca kwietnia br., radni Rady 
Miejskiej i pracownicy samorządowi zło
żyli oświadczenia majątkowe. Po weryfi
kacji zeznań i złożonych wyjaśnieniach 
przez radnych, Urząd Skarbowy w Kol
buszowej nie stwierdził żadnych niepra
widłowości przy ich sporządzaniu. 

Informacja o stanie bezpieczeń
stwa w gminie Kolbuszowa 

Komendant Powiatowy Policji Mie
czysław Margański złożył informację do
tyczącą stanu bezpieczeństwa na trenie 
gminy Kolbuszowa. Poinformował, że 
od początku tego roku, Komenda Powia
towa Policji w Kolbuszowej wszczęła 
na terenie gminy Kolbuszowa 380 postę
powań przygotowawczych, stwierdzono 
316 przestępstw i osiągnięto wskaźnik 
wykrywalności 84,3%. Na terenie Mia
sta i Gminy Kolbuszowa, z ogólnej licz
by ujawnionych i represjonowanych wy
kroczeń, 8.824 stanowiły wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu i porządko
wi na drogach (78,8%). Wykroczenia in
ne niż „drogowe", m.in. przeciwko po
rządkowi i spokojowi publicznemu, bez
pieczeństwu osób i mienia, urządze
niom pożytku publicznego, obyczajno
ści publicznej, stanowiły 2.360 (21,2%). 
W zakresie naruszeń ładu i porządku pu
blicznego, na terenie gminy, odnotowa
no spadek liczby interwencji, łącznie 
przeprowadzono ich 11.673, w tym 
w miejscach publicznych 11.235, zaś 
w mieszkaniach prywatnych 438. W cią
gu 9 miesięcy br., na terenie gminy Kol
buszowa, odnotowano 18 wypadków dro
gowych, w których 2 osoby poniosły 
śmierć, a 19 doznało obrażeń ciała. Po
nadto zarejestrowano 153 kolizje drogo
we. W ramach działań profilaktycz
nych, policjanci przeprowadzili ogółem 
143 spotkania z młodzieżą, nauczyciela
mi i rodzicami (z tego 68 na terenie gmi
ny Kolbuszowa). Policjanci KPP w Kol-

ibuszowej zabezpieczali gminne impre-
Izy masowe, m.in. Dni Kolbuszowej, Spi

nacz Festiwal oraz 
mecze piłkarskie; 
rozgrywane na sta
dionie w Kolbuszo
wej. 

Informację 
o stanie bezpieczeń
stwa, na trenie gmi
ny Kolbuszowa, 
przekazał również 
strażnik miejski 
Adam Kobylarz. 
Powiedział, że od 
początku bieżącego 
roku, Straż Miejska 
w Kolbuszowej re
alizowała m.in. na
stępujące zadania: 
zabezpieczanie porządku w dni targo
we, ustalanie miejsca pobytu przedpobo
rowych z gminy Kolbuszowa, zabezpie
czanie imprez masowych i meczów pił
karskich, kontrolę placówek gastrono
micznych i punktów sprzedaży alkoho
lu, kontrolę gospodarstw z terenu 
gminy, dotyczącą udokumentowania wy
wozu nieczystości stałych oraz prowa
dzenie wspólnie z Policją spotkań pre
wencyjnych z młodzieżą. Od stycznia 
br. Straż Miejska ukarała mandatem kar
nym kredytowym 34 osoby oraz udzieli
ła pouczeń 358 osobom. 

Działalność Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
oraz Miejskiego Domu Kultury 

w Kolbuszowej 
Podczas październikowej sesji Ra

dy Miejskiej, temat funkcjonowania 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu
blicznej w Kolbuszowej, omówił dyrek
tor placówki Andrzej Jagodziński. Poin
formował, że w skład Biblioteki wcho
dzi 7 filii wiejskich, 3 punkty bibliotecz
ne oraz centrala w Kolbuszowej. Księgo
zbiór biblioteki na koniec ubiegłego 
roku liczył 133.656 woluminów, zwięk
szając się w stosunku do roku 2006 
o 1.751 książek. Na zakup książek do bi
blioteki wydatkowano ogółem kwotę 
8.117 zł. Na koniec 2007 roku liczba za
rejestrowanych czytelników wynosiła 
4.592 osoby, i wypożyczyli oni łącznie 
86.617 książek. W stosunku do roku 
ubiegłego liczba czytelników wzrosła 
o 57 osób. Ponadto biblioteka wydała 3 

publikacje z cyklu „Varia Kolbuszow-
skie", a także prowadziła szeroką dzia
łalność kulturalno-oświatową. 

Informację o działalności Miejskie
go Domu Kultury złożył dyrektor pla
cówki Wiesław Sitko. Poinformował, 
że Miejski Dom Kultury w Kolbuszo
wej prowadzi swoją działalność w pię
ciu obiektach, zlokalizowanych na tre
nie gminy, tj. w Kolbuszowej, Kolbu
szowej Górnej, Kłapówce, Świerczowie 
i Domatkowie. Zajmuje się głównie or
ganizacją zajęć kulturalno-oświato
wych, skierowanych do dzieci i mło
dzieży z terenu naszej gminy (m.in. za
jęcia plastyczne, muzyczne, perkusyj
ne). Omówił zagadnienia dotyczące 
działalności w zakresie rozwoju amator
skiego ruchu artystycznego, występów 
i imprez kulturalnych, uczestnictwa ze
społów amatorskich w występach, prze
glądach, konkursach dla dzieci i mło
dzieży szkolnej. Dyrektor przedstawił 
również najważniejsze potrzeby MDK 
oraz sytuację kadrową jednostki. 

Funkcjonowanie szkół średnich 
W obradach XXX sesji Rady Miej

skiej udział wzięli dyrektorzy szkół po-
nadgimnazjalnych, działających w Kol
buszowej. Informację o funkcjonowa
niu placówek złożyli Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego Krystyna Ze-
mbrowska, Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Ryszard Zieliński, Dyrek
tor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych Stanisław Olszówka. 
Przekazali wiadomości dotyczące * 



kierunków kształcenia, liczby uczniów 
uczęszczających do poszczególnych 
szkół, kadry nauczycielskiej, osiągnięć 
uczniów oraz wyników matur przeprowa
dzonych w roku bieżącym. 

Rada Miejska uchwaliła 
Podczas bieżącej sesji radni podjęli 

uchwały w sprawie: 
- zmian w budżecie MiG Kolbuszowa, 
- podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sie
ci wodociągowej w miejscowości Porę
by Kupieńskie", 
- podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sie
ci wodociągowej wraz z przyłączami 
dla miejscowości Nowa Wieś- Borek", 
- określenia wysokości stawek podatku 

BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej ul. Obrońców Poko
ju 21 
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od nieruchomości 
na 2009 rok w mie
ście i gminie Kolbu
szowa, 
- określenia wysoko
ści stawek podatku 
od środków transpor
towych na 2009 rok 
w mieście i gminie 
Kolbuszowa, 
- ustalenia podsta
wy naliczania podat
ku rolnego na obsza
rze MiG Kolbuszo
wa, 
- zmiany limitu wy
datków na wielolet
nie programy inwe
stycyjne MiG Kolbu

szowa na lata 2007-2009, 
- uchylenia uchwał własnych Nr 
XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Kolbu
szowej, z dnia 25 kwietnia 2008r., 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowi
ska w Rzeszowie, na finansowanie budo
wy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w rejonie ul. Mickiewicza w Kolbuszo
wej oraz Nr XXI/165/08 Rady Miej
skiej w Kolbuszowej, z dnia 31 stycznia 
2008r., w sprawie zaciągnięcia kredytu 
preferencyjnego z Europejskiego Fundu
szu Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart 
Fund" na finansowanie budowy ul. Łąko
wej - Kolbuszowa Dolna, 
- zmiany uchwał własnych Nr 
XXI/162/08 Rady Miejskiej w Kolbuszo
wej, z dnia 31 stycznia 2008r., w spra-

BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej ul. Obrońców Poko
ju 21 

wie zaciągnięcia kredytu preferencyjne
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej „Counterpart Fund", na fi-i 
nansowanie budowy ulic wraz z infra
strukturą towarzyszącą - osiedle Polna! 
1 w Kolbuszowej - ul. Miodowa i ul. 
Siewna, Nr XXI/163/08 Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej, z dnia 31 stycznia 
2008r., w sprawie zaciągnięcia kredytuj 
preferencyjnego z Europejskiego Fun-I 
duszu Rozwoju Wsi Polskiej „Counter-I 
part Fund", na finansowanie budowy 
ulicy Towarowej wraz z kanalizacją 
deszczową i infrastrukturą towarzyszą
cą w Kolbuszowej, Nr XXI/164/08 Ra
dy Miejskiej w Kolbuszowej, z dnia 31 
stycznia 2008r., w sprawie zaciągnięcia 
kredytu preferencyjnego z Europejskie
go Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
„Counterpart Fund", na finansowanie 
budowy ulic wraz z infrastrukturą towa
rzyszącą - osiedle Prefabet w Kolbuszo
wej - ul. Armii Krajowej i ul. Lelewela, 
Nr XXI/166/08 Rady Miejskiej w Kol
buszowej, z dnia 31 stycznia 2008r., 
w sprawie zaciągnięcia kredytu prefe
rencyjnego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart 
Fund", na finansowanie budowy drogi 
Bukowiec - Poręby Kupieńskie, 
- wyrażenia zgody na obciążenie służeb
nością gruntową nieruchomości własno
ści MiG Kolbuszowa położonej w Wi
delce, 
- wyrażenia zgody na rozwiązanie umo
wy wieczystego użytkowania. 

J.M. 

BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Poko
ju 21 

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYWIESZONY ZOSTAŁ ZOSTAŁ WYWIESZONY 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21.08.1997 o gospodarce nieruchomo
ściami (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomo
ści gruntowej, położonej w Kolbuszo
wej, oznaczonej nr ew. działki 2061/12, 
przeznaczonej do zbycia w trybie prze
targu ograniczonego oraz działek 
1125/18 i 1125/19, położonych w Kup
nie, przeznaczonych do zbycia w trybie 
bezprzetargowym. 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21.08.1997 o gospodarce nieruchomo
ściami (t. j . Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomo
ści gruntowych położonych w Kolbu
szowej, oznaczonych nr ew. działek 
1548/35, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 
2230/6, 2230/7, 2230/9, 2230/10, 
2230/11, 2230/12, 2230/14, 2230/15, 
2230/16, 2230/18, przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 
2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian.) wy
kaz nieruchomości gruntowej, własno
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę na rzecz do
tychczasowego dzierżawcy. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

JAN ZUBA 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

JAN ZUBA 
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

JAN ZUBA 



Z I E M I A 

U C H W A Ł A NR XXX/271/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R O K U 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 
w mieście i gminie Kolbuszowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. 
• z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst 
• jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
f aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm./, Rada 

Miejska w Kolbuszowej postanawia 

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości w kwocie: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu
dynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt
ku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni, 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa
dzenie działalności gospodarczej - 17,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 9,24 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 po
wierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt
ku publicznego - 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal
nych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i ma zastosowanie do podatku należnego w 2009 roku. 

U C H W A Ł A NR XXX/273/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R O K U 

w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze 
Miasta i Gminy Kolbuszowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. 
z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. 
z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma
tywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm./ oraz Komunikatu Pre
zesa GUS z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r., Rada 
Miejska w Kolbuszowej postanawia 

§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego na 2009 rok na obszarze Miasta i Gminy Kolbu
szowa, z kwoty 55,80 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy/ za 1 kwintal żyta do kwoty 35,00 zł /słownie: 
trzydzieści pięć złotych/ za 1 kwintal żyta. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i ma zastosowanie do należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego rolników Miasta i Gminy Kolbuszo
wa na rok 2009. 



« Z I E M I A 

U C H W A Ł A NRXXX/272/08 
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R O K U 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2009 w mieście i gminie Kolbuszowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst: Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606 
z późn. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia 

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków 
transportowych w kwocie: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł 

- o liczbie osi - dwie - 1.880,00 zł 
c) równej lub wyższej 12 ton 
- o liczbie osi - trzy - 1.900,00 zł 

6. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym 
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton 
- o liczbie osi - dwie - 1.860,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 31 ton 
- o liczbie osi - dwie - 1.930,00 zł 
c) równej lub wyższej 12 ton i mniej niż 40 ton 
- o liczbie osi - trzy - 1.900,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 40 ton 
- o liczbie osi - trzy - 2.500,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.050,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.260,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych, z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton: 
a) o liczbie osi - dwie -1.780,00zł 
b) o liczbie osi - trzy -2.040,00zł 
c) o liczbie osi - cztery i więcej -2.150,00zł 

3. a) od samochodów ciężarowych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton: 
- o liczbie osi - dwie - 1.780,00 zł 
- o liczbie osi - trzy - 2.040,00 zł 
b) od samochodów ciężarowych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, mniej niż 29 ton 
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.240,00 zł 
c) od samochodów ciężarowych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 29 ton 
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.500,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3, 5 tony i poniżej 12 ton: - 1.470,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton 
- o liczbie osi - dwie - 1.860,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 31 ton 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: - 820,00 zł 

8. od przyczep i naczep, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton 
- o liczbie osi - jedna - 970,00 zł. 
b) równej lub wyższej niż 12 ton 
- o liczbie osi - dwie - 1.220,00 zł 
- o liczbie osi - trzy - 1.320,00 zł 

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton 
- o liczbie osi jedna - 970,00 zł. 
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 
- o liczbie osi - dwie - 1.320,00 zł 
- o liczbie osi - trzy - 1.220,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 38 ton: 
- o liczbie osi - dwie - 1.730,00 zł 
- o liczbie osi - trzy - 1.780,00 zł 

10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc - 1.270,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.370,00 zł 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Kolbuszowej. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego 
w 2009 roku. 

I 
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Oświata 

JESIENNE WĘDROWANIE 
Listopad wszystkim kojarzy się z szarymi, krótkimi dniami. Właśnie w tym miesiącu uczniowie liceum 

ogólnokształcącego odbyli szereg wycieczek krajoznawczych po okolicach Kolbuszowej. Mogli podziwiać 
całe piękno jesiennej aury, skupionej w lasach, łąkach, terenach podmokłych i piaszczystych wydmach. 
Wszyscy byli zachwyceni i zauroczeni bogactwem barw, 

ikolorów i przenikających przez gałęzie drzew rozproszonych 
promieni słonecznych. Na zmysły działała niezwykła jesienna 
woń, jaką rozsiewały liście drzew i runo leśne. Szczególne 
wrażenie robiły rozbudowane korzenie drzew wystające 
z piaszczystych wzniesień. Wyglądały jak naturalne konstruk
cje utrzymujące przyrodę na właściwym miejscu. 

Niektórym uczestnikom wyprawy dane było zobaczyć 
zmagania niezidentyfikowanego żyjątka, któremu, pomimo 
rozpaczliwych wysiłków i prób pomocy, nie udało wydostać 
się z wody. Przypominało to odwieczną walkę człowieka z siła
mi natury. 

W całym lesie odczuwało się obecność jakiegoś dobrego 
ducha, niby leśnego boga, który to tu, to tam spozierał wesoło 
na dziwnych, trochę głośnych przybyszów, którzy, nie wie
dzieć czemu, ośmielili się zakłócić jego dostojne panowanie... 

JACEK KOCUR 

Autor fotografii: Klaudia Bąk - klasa Ic Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

ROŚNIE GRONO PRZYSZŁYCH DZIENNIKARZY 
Dwie uczennice LO w Kolbuszowej zostały nagrodzone podczas konkursu dziennikarskiego, organizowanego 
w ramach XVI Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Test, konferencja prasowa oraz pisanie artykułów - oto 

zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy. 
W tym roku w konkursie udział 

wzięły 22 osoby, w tym 6 uczniów kol
buszowskiego LO. Przez całość, 
uczniów dzielnie przeprowadziły dzien
nikarki „Nowin" - Ewa Kurzyóska i Be
ata Terczyńska. Licealiści dotarli na miej
sce nieco spóźnieni - wszak i ich nie omi
nął wzmożony ruch o tej porze dnia. 

Na początku sprawdzona została 
wiedza uczniów o świecie współcze
snym. Test zawierał 20 zróżnicowanych 
pytań. Należało na przykład wymienić 
dwa tytuły książek Ryszarda Kapuściń

skiego, jak również podać liczbę po

słów znajdujących się w Parlamencie 
Europejskim. Po sprawdzeniu wiedzy 
ogólnej przyszedł czas na konferencję 
prasową, której gościem był nadkom. 
Mariusz Skiba z Komendy Wojewódz
kiej Policji w Rzeszowie. Młodzieży zde
cydowanie przypadła do gustu ta konku
rencja, więc pytaniom nie było końca. 
Prawdziwą niespodzianką okazało się na
tomiast ostatnie zadanie, polegające na 
napisaniu jak najciekawszego newsa. 
Tu, poza umiejętnościami dziennikarski
mi, liczyły się zdolności iście pisarskie, 
takie jak kreatywność czy wyobraźnia. 

Rozdanie nagród miało miejsce 
jeszcze tego samego dnia w teatrze 
„Maska" w Rzeszowie. Jak zwykle żal 
było odjeżdżać, ale cóż, następne Rze
szowskie Dni Kultury Szkolnej już za 
rok, tymczasem ostateczne wyniki 
ukształtowały się następująco: I miej
sce - Kinga Chmiel, I I LO w Łańcucie; 
I I miejsce - Katarzyna Górka, LO 
w Kolbuszowej; I I I miejsce - Sabina 
Hadam, LO Dynów; wyróżnienie - Pa
trycja Przywara, LO w Kolbuszowej. 

PATRYCJA PRZYWARA 
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MAŁE „WIELKIE" GWIAZDY Z ZESPOŁU SZKÓŁ 
SPECJALNYCH W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ i 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej już po raz kolejny udowodnili, że mają talent, I 
charyzmę i że potrafią walczyć o najwyższe miejsca. 

W dniach od 6-8 listopada odbył się 
XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny 
Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw
nej „Śpiewaj z nami" w Tarnowie. 

W czwartek, 6 listopada, do Tarno
wa zjechali uczestnicy z całej Polski, 
w tym także uczniowie szkoły w Kolbu
szowej Dolnej. W pierwszy dzień odby
ły się próby mikrofonowe, a następnie, 
w Tarnowskim Teatrze, dzieci obejrzały 
sztukę pt. „O królewiczu, który...". Dru
gi dzień rozpoczął się od zmagań na du
żej scenie Tarnowskiego Teatru im. Lu
dwika Solskiego. Na estradzie wystąpi
ło kilkudziesięciu artystów w kilku kate
goriach (ponad 40 podmiotów wykonaw
czych). Wśród nich byli uczniowie 
Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dol
nej: w kategorii solistów Robert Ru
mak, który zaśpiewał piosenki „Płonąca 
stodoła" i „Życie jak poemat", w katego
rii prezentacji tanecznych zespół w skła
dzie: Łukasz Gąsior, Mateusz Gąsior, Ka
mil Wojda i Robert Rumak. Zespół zatań

czył do znanej piosenki grupy Blues Bro
thers „Sweet Home Chicago". Opieku
nem artystycznym Roberta Rumaka jest 
pan Czesław Łopata, zespołu taneczne
go pani Jolanta Lubera. 

Po kilku godzinach stresu, wysiłku 
i oczekiwania na swój występ, uczestni
cy mogli odpocząć podczas oglądania ko
lejnego występu tarnowskich aktorów, 
w sztuce pt. „Brzechwa dzieciom". Wie
czorem organizatorzy przygotowali dla 
uczestników festiwalu dyskotekę 
w prawdziwym dyskotekowym klubie. 
Był to czas na bliższe poznanie się i od
reagowanie po całym dniu. 

W ostatnim dniu festiwalu odbył się 
koncert laureatów pt. „Pokonać siebie". 
Gwiazdą okazał się Robert Rumak, któ
remu publiczność nie pozwoliła zejść ze 
sceny po jednym występie. Aplauz wi
downi nie był bezpodstawny, ponieważ 
to właśnie Robert otrzymał nagrodę pu
bliczności. Zespół taneczny również 
otrzymał wielkie owacje po występie 

w koncercie laureatów. 
A potem, już tylko pełne emocji i 

i napięcia oczekiwanie na werdykt jury. J 
Grand Prix w kategorii solistów otrzy-l 
mał Robert Rumak, zaś zdobywcą! 
Grand Prix w kategorii prezentacji ta-' 
necznych został zespół z Kolbuszowej 
Dolnej. Radość chłopców, jak również 
ich opiekunów, była ogromna. Sukces, 
który osiągnęli, jest tym większy, iż był 
to ich pierwszy udział w tej imprezie. 

Chłopcy i ich opiekunowie nie za
mierzają poprzestać na tym sukcesie. 
Już szukają miejsc, gdzie mogliby poka
zać swoje umiejętności i udowodnić 
wszystkim, że niepełnosprawność nie 
jest przeszkodą do osiągnięcia sukcesu. 
Potrzeba tylko chęci i życzliwości ludzi 
z najbliższego otoczenia. A tego nie bra
kuje, bo władze Gminy Kolbuszowa, 
dyrekcja szkoły oraz nauczyciele za
wsze służą pomocą. 

JOLANTA LUBERA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS 
Po wakacjach i rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego przyszła pora na wznowienie obrad Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. Pierwsza sesja V kadencji, podczas której młodzi rajcy wybrali nowego przewodniczącego 
i jednego z zastępców oraz zdecydowali o składzie komisji działających przy Radzie odbyła się 28 

Sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej 
odbywają się od 8 lat. Do pełnienia funk
cji radnych typowani i wybierani są 
uczniowie ze szkół podstawowych i gim
nazjalnych z gminy. Na pierwszej sesji 
odbyło się uroczyste zaprzysiężenie 21 
radnych. Później odbyły się wybory prze
wodniczącego i zastępców. 

Zdecydowaną większością głosów 
młodzi rajcy zadecydowali, że obowiąz
ki przewodniczącego MRM pełnić bę
dzie Joanna Wolan z Gimnazjum nr 1 
w Kolbuszowej. Pomagać jej będzie wi
ceprzewodnicząca Karolina Dziubek 
z Zespołu Szkół w Widelce. Bez roz
strzygnięcia pozostały wybory drugiego 
przewodniczącego. Żaden z kandyda
tów nie uzyskał większości głosów, wy
bory zatem zostaną powtórzone na kolej
nej sesji. 

Zanim wyłoniono przewodniczące
go MRM sesję poprowadził szef doro
słych rajców - Krzysztof Wilk. Obra
dom przysłuchiwał się burmistrz Jan Zu-
ba. Zarówno przewodniczący Rady Miej
skiej w Kolbuszowej jak i gospodarz 
gminy zabrali głos. Przekazali kilka nie-

października, 
zbędnych wskazó
wek dotyczących 
pracy samorządow
ca, podzielili się 
własnymi doświad
czeniami. Podpowie
dzi się przydadzą, 
bo przed młodymi 
radnymi sporo pra
cy: - Młodzieżowa 
Rada Miejska to 
przede wszystkim 
szansa na reprezen
towanie interesów 
dzieci i młodzieży 
wobec lokalnych 
władz państwowych 
oraz opiniowanie niektórych projektów 
uchwał Rady Miejskiej. Radni niejedno
krotnie zajmują się przeprowadzaniem 
rozmaitych konkursów szkolnych oraz 
koordynacją różnych akcji w szkołach. 
Jedna z nich przeprowadzona zostanie 
za kilka dni wspólnie z oddziałem kolbu
szowskiego PCK i dotyczyć będzie 
zbiórki odzieży i przyborów szkolnych 
- informuje Jadwiga Siwiec - opiekun-

samorządowych 

Kadencja młodzieżowej Rady trwa 2 lata. Rajcy spotykają się 
na obradach w ciągu roku 4 razy. Fot: S. Tęcza 

ka MRM. 
W trakcie sesji ustalono składy sta

łych komisji działających przy Radzie: 
Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomo
cy Społecznej, Kultury i Informacji, Tu
rystyki i Sportu, Prawa, Obowiązków 
i Samorządności Uczniowskiej. 

Kolejna sesja młodych rajców już 
w grudniu. 

SYLWIA TĘCZA 
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 

zaprasza na wystawę fotograficzna.: 

Ziemia 
Kolbuszowska 
w obiektywie 

Na wystawie będą p i e z e n ł o w d n e naj lepsze z d j ę c i a z g ł o 
szone do k o n k u r s u „ Z i e m i a Kolbuszowska w obiektywie" 

WyMime m o ż n a o g l ą d a ć od 27 p a ź d z i e r n i k a do k o ń c a li 
st opada w C z y t e l n i im. K . S k o w - r o ń s k i e y o w M i P B P w 
Kolbuszowej , w godzinach pracy biblioteki. 

Organrjalony konkursu 

0 
w K-tłlhmcMłWT-j Z1em1łt KoIbdasowBlu. MiPBP w Kolbuszowej 

ZIEMIA KOLBUSZOWSKA W O B I E K T Y W I E 
Do ostatniego etapu konkursu "Ludzie i wydarzenia" prace nadesłało tylko 3 uczestników. W związku z tym etap ten 

zostaje unieważniony. 
Prosimy o kontakt (w celu odebrania nagród za wcześniejsze etapy) Justynę Winiarską, Adama Bąkaj a oraz Małgorzatę 

Dziopak. Prosimy dzwonić pod numer redakcji lub pisać na emial: ziemiakolbuszowska@wp.pl 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą 

redakcję. 

mailto:ziemiakolbuszowska@wp.pl
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SPRAWY OŚWIATY SĄ DLA STAROSTY PRIORYTETEM! 
Już ponad dwa miesiące temu szkoły ponadgimnazjalne powiatu kolbuszowskiego rozpoczęły nowy rok 

szkolny. Zaszły w nich, i wciąż zachodzą, znaczące zmiany. 

Władze Powiatu zapowiadają w bu
dżecie na 2009 rok więcej pieniędzy na 
szkolnictwo, a wszystko po to, by popra
wić jakość nauczania w szkołach, zarzą
dzanych przez Powiat. Wrażenia z kon
troli, przeprowadzonej w szkołach po-
nadgimnazjalnych (Liceum Ogólno
kształcące i Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych w Weryni) 
i w Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kolbuszowej, oceniającej stan i warun
ki działalności dydaktycznej, wychowaw
czej, opiekuńczej przedstawia mgr inż. 
Janina Wójtowska - Starszy Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Pani Wizytator. W związku z rozpo
częciem roku szkolnego 2008/2009prze
prowadzała Pani kontrolę w szkołach 
ponadgimnazjalnych i w placówce 
CEP. Była Pani pod dużym wrażeniem 
zmian, jakie zaszły na skutek prowadzo
nych remontów, a także poprawy jako
ści warunków pracy szkół. 

- Jestem pod ogromnym wrażeniem 
zmian, jakie zaszły w szkołach ponad
gimnazjalnych i w Centrum Kształcenia 
Praktycznego (CKP). Zmian dotyczą
cych warunków kształcenia uczniów 
i warunków pracy nauczycieli. Zmiany 
te będą mieć istotny wpływ na przy
szłość tych szkół, a nawet rozwój całe
go regionu. Mam na myśli rozwój szkol
nictwa zawodowego - wprowadzanie no
wych zawodów w powiecie oraz realiza
cję projektu „Regionalne Centrum Trans
feru Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania" w ramach współpracy 
z Doliną Lotniczą. Obecnie trwa remont 
dachów na obiektach Centrum Kształce
nia Praktycznego. Opracowano już pro
jekt budowlany dotyczący remontu hal 
- zostaną utworzone nowoczesne labora
toria: spawalnictwa, metrologii i kontro
l i jakości, komputerowego wspomaga
nia OSN, CAM, CAD, obróbki mecha
nicznej metali. Planuje się zakup obrabia

rek sterowanych nume
rycznie. Jestem pod 
wrażeniem ogromu 
prac, których dyrektor 
CKP dokonał w ciągu 
jednego roku szkolne
go: przeprowadził kapi
talny remont sali kom
puterowej, sali wykłado
wej, pracowni wspoma
gania komputerowego 
CAD, pracowni kra
wieckiej, pracowni do 
realizacji zajęć prak
tycznych w zawodzie 
monter - instalator urzą
dzeń technicznych 
w budownictwie wiej
skim, sekretariatu, gabi
netu dyrektora. Obecnie 
prowadzony jest remont 
łazienek. Niezwykle 
istotne jest to, że część 
prac związanych z re
montami i wyposaże
niem wykonują sami 
uczniowie, w ramach 
kształcenia poszczegól
nych umiejętności prak
tycznych, pod kierun
kiem nauczycieli praktycznej nauki za
wodu. Dzięki temu, iż uczniowie naby
wają umiejętności w warunkach rzeczy
wistych, doskonale zdają egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
ale również ich samoocena rośnie, bo 
oni czują, że potrafią, że są dobrzy. Bu
duje się tym samym ich entuzjazm, siła, 
wiara w siebie i w swoją przyszłość. 
Cieszy mnie to, że władze powiatu cią
gle inwestują w rozwój kształcenia zawo
dowego. W Zespole Szkół Technicz
nych w Kolbuszowej, też w ciągu jedne
go roku, nastąpiły ogromne zmiany: za
kończono przebudowę centralnego ogrze
wania, na ukończeniu jest modernizacja 
sieci elektrycznej, a także wymiana sto
larki okiennej i drzwiowej. W trakcie 

Janina Wójtowska - Starszy Wizytator Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. Fot. A. Jarosz 

jest docieplanie ścian, połączone z wy
konaniem elewacji. W trosce o zapew
nienie bezpieczeństwa uczniów, zakoń
czono rozbudowę systemu monitoringu 
na terenie całej szkoły. W dalszym cią
gu trwają remonty klasopracowni, łącz
nie z korytarzami. Ponadto rozpoczyna
ją się prace związane z wymianą instala
cji zimnej wody z przyłączami. 
Cieszy mnie również poprawa bazy 
w Zespole Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych w Weryni. Szkoła współ
pracuje z Ministerstwem Rolnictwa 
i dzięki temu została wyposażona w no
woczesne środki audiowizualne, o ja
kich mogą marzyć wszystkie szkoły, na
wet te w dużych miastach. Wiele się 
zmieniło również w Liceum Ogól- j 
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nokształcącym w Kolbuszowej - na ukoń
czeniu są prace nad termomodernizacją 

[całego budynku, łącznie z halą widowi-
Iskowo-sportową, tj. odwodnieniem bu-
Idynku, dociepleniem ścian, wymianą 
drzwi i okien oraz nałożeniem tynku szla
chetnego. 

Jest Pani w stałym kontakcie z Dy
rektorami szkół ponadgimnazjalnych. 
Jak ocenia Pani współpracę z dyrektora¬
mi oraz z organem odpowiedzialnym za 
oświatę w naszym Powiecie? 

- Współpraca zarówno z Dyrek
torami, jak i z organem zarzą
dzającym układa się bardzo do
brze. Cieszy mnie to, że Pan 
Starosta stawia na oświatę. Jak 
tylko może i na ile może pozy
skuje środki z różnych fundu
szy. Jestem pod wrażeniem jego 
otwartości na sprawy oświaty 
i na sprawy ludzkie. Cieszę się, 
że oświata jest dla niego priory
tetem, bo to ma przyszłość dla 
rozwoju środowiska. Podkre
ślam tutaj znaczenie CKP, któ
re, poprzez wprowadzenie zmia¬
n, ma szansę stać się prawdzi
wym CENTRUM. Tworzone 
warunki pracy przekładają się 
na jakość kształcenia i przy
szłość całego CKP jako placów
ki oświatowej, która, dzięki do
brej współpracy Dyrektora Pa
na Stępnia i Pana Starosty, we
szła w projekt związany z Doli
ną Lotniczą. W środowisko 
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ZST i CKP wstąpił nowy duch, zarówno 
w uczniów, jak i w nauczycieli. Duch po
prawy jakości, bo widać, że dużo dobre
go się dzieje. 
Ten intensywny rozwój bazy, współpra
ca, tworzenie przyjaznej atmosfery, po
dejście Dyrektorów do problemów mło
dzieży, jest doskonałe. Oni czują te po
trzeby i wspierają młodzież - zarówno 
zdolną, jak i mającą trudności. Zauwa
żam ogrom pracy i wysiłku dyrektorów 
- bez tego nie osiągnęliby tak wiele... 
Dają przykład swoją postawą i swoją 

osobą - wymagają dużo od siebie - mu
szą wymagać również od innych... Jest 
dobra atmosfera tego dążenia do jakości 
- pierwsze efekty już są, a następne 
przyjdą z czasem... Troska o jakość 
w oświacie jest możliwa dzięki wspól
nym działaniom dyrektorów i Pana Sta
rosty. Daje się wyczuć wspólny cel. Jest 
to współpraca, która prowadzi do sukce
su. 

Dziękuję za rozmowę. 

ANNA JAROSZ 

n 

Niecodzienna wizyta Janiny Wójtowskiej - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. A. Jarosz 

Z WIZYTĄ W STAROSTWIE 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszo- ' 

wej gościło Lesława Budzisza -
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś wraz z Wójtem Gminy Dzikowiec, 
Krzysztofem Klechą, a zarazem Prze
wodniczącym Konwentu Wójtów, Bur
mistrza i Starosty Kolbuszowskiego, 
przekazali na ręce Prezesa Lesława Bu
dzisza grawerkę z okazji 15-lecia działal
ności Funduszu oraz gratulacje za osią
gnięcia w dziedzinie wspierania przed
sięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś: przeznaczane przez fundusz środki 
finansowe na inwestycje proekologiczne, 
w zdecydowany sposób wpłynęły na po
prawę stanu środowiska naturalnego 
w powiecie kolbuszowskim". 

A.J . 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Wójtem Gminy Dzikowiec Krzysztofem 
Klechą przekazali na ręce Prezesa Lesława Budzisza grawerkę z okazji 15-lecia 
działalności Funduszu oraz gratulacje za osiągnięcia w dziedzinie wspierania 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Fot. ] . Byczek 
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STYPENDIA STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO 
Starosta Kolbuszowski, Józef 

Kardyś, wręczył na XXIV Sesji I II 
Kadencji Rady Powiatu, w dniu 

30 października br., stypendia dla 
11 uczniów z terenu powiatu. W 
tym roku wśród stypendystów 
znaleźli się uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego w 
Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni. 
Stypendyści musieli wykazać się 

wysoką średnią ocen - co najmniej 4,75 -
wzorowym zachowaniem, wybitnymi 
osiągnięciami naukowymi. Wielu z na
grodzonych było laureatami, uczestnika
mi finału międzynarodowej, krajowej 
olimpiady przedmiotowej, ogólnopol
skiego konkursu wiedzy lub laureatami 
finału wojewódzkiej olimpiady przed
miotowej czy wojewódzkiego konkursu 
wiedzy. 

Stypendyści Starosty Kolbuszow
skiego: Ewa Furmańska, Justyna Gra
biec, Agata Maciąg, Natalia Rusin, Mag-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza Stypendium uczennicy ZSA-E w Weryni 
Barbarze Karkut za wybitne osiągnięcia. Fot. D. Poborca 
dalena Zuba, Jakub Moskal, Szymon Ja- ryni. 
siński, Wojciech Frącz, Tomasz Wiącek 
- uczniowie Liceum Ogólnokształcące
go w Kolbuszowej oraz Barbara Karkut 
i Ewelina Rembisz z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w We-

Wszystkim Stypendystom serdecz
nie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

Stypendyści Starosty Kolbuszowskiego. Fot. D. Poborca 

Państwowy Fundusz Rehabilita
cji Osób Niepełnosprawnych przy
znał kolbuszowskiemu Oddziałowi 
Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ do
finansowanie, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regiona
mi", na realizację zadania „Likwida
cja barier architektonicznych na tere-

WINDA DLA NERKI 
nie szpitala - wyposażenie w szyb win
dowy i windę (dźwig osobowy)", umoż
liwiającą osobom niepełnosprawnym 
swobodne poruszanie się. Dofinanso
wanie z PFRON-u wyniesie 135 tys. 
zł, SP ZOZ dołoży około 45 tys. zł. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kar
dyś: pacjenci Oddziału Dializoterapii 

i Nefrologii to często osoby poruszające 
się na wózkach lub osoby, których trans
port musi odbywać się wyłącznie w po
zycji leżącej. Wyposażenie budynku od
działu w szyb windowy i windę pomoże 
zlikwidować tą barierę ". 

A. T.j 
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NOWA NAWIERZCHNIA 
I Powiat Kolbuszowski, ze środ

ków otrzymanych w ramach 
' usuwania skutków klęsk żywio

łowych, wykonał odbudowę 
drogi powiatowej na terenie 
Gminy Niwiska, nr 1227 R 

Trześń - Domathów - Buko-
I wiec - Kupno, w miejscowości 

Zapole, o długości 521 mb. 

Kolejna inwestycja realizowana 
ze środków popowodziowych, to od
budowa drogi na terenie Gminy Ra
niżów, nr 1209 R Zielonka - Kor-
czowiska, w miejscowości Turka, 
o długości 1018 mb. 

Łączny koszt przedsięwzięcia 
wyniósł ponad 626 tys. zł, w tym do
tacja z Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji 400 tys. 
zł. 

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze Zielonka - Korczowiska w miejscowości Turka. 
Fot. A. Jarosz 

VOLKSWAGENEM DO PACJENTA 
Powiat Kolbuszowski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki 

finansowe na zakup nowego samochodu na potrzeby Oddziału Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ 
w Kolbuszowej, służącego do przewozu na dializy osób chorych niepełnosprawnych w tym na wózku 

inwalidzkim. 
Oddział dializ przewozi 40 osób nie

pełnosprawnych, trzy razy w tygodniu, 
z miejsca ich zamieszkania do siedziby 
oddziału na hemodializy oraz z powro

tem do domów. Są to w dużej części oso
by poruszające się na wózkach inwalidz
kich lub wymagające transportu w pozy
cji leżącej. Dodatkowo osoby niepełno-

sprawne przewożone są także na ko
nieczne badania konsultacyjne 
pomiędzy oddziałem dializ a Szpitalem 
Powiatowym w Kolbuszowej. 

Osoby niepełnosprawne dowożone 
są do oddziału dializ z całej północnej 
części Województwa Podkarpackiego: 
Dębicy, Mielca, Tarnobrzega i Leżaj
ska. Są to osoby ze współistniejącymi 
schorzeniami neurologicznymi czy reu
matologicznymi, ze zwyrodnieniami 
stawów biodrowych, po złamaniach 
szyjki kości udowej, po udarach, któ
rych transport musi odbywać się w spe
cjalnie przystosowanymi samochodami. 
Szacowana cena auta to około 124 tys. 
zł, z czego 70% środków pokrywa 
PFRON, a pozostałą część, tj. 42 tys. zł, 
przeznacza Powiat Kolbuszowski. 

A.J . 

I 
Zakupiony samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z Oddziału 
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Kulinaria 

DYNIA 
Dynia - znana była i uprawiana w prehistorycznych czasach 

w Meksyku. W Europie to olbrzymie warzywo cenione było wysoko 
przez starożytnych. Dynia smażona w miodzie była jednym ze 

smakołyków na stołach Lukullusa. Po dziś dzień odgrywa ważną rolę 
w kuchni i medycynie arabskiej. 

Wykorzystywany jest zarówno 
miąższ, jak i pestki. Dynia - jak wskazu
je nazwa - jest królową warzyw z rodzi
ny dyniowatych. Są to rośliny tzw. rocz
ne, bardzo szybko rosnące, wymagające 
dobrze nawożonej gleby. Owoce „dynio
watych" są olbrzymie, ale nieraz i malut
kie, choćby korniszony, bo ogórki także 
należą do tej rodziny, obok arbuzów, czy
li melonów, kawonów czy tykwy, ka
baczka, cukini, patisonów. Rodzina dy
niowatych obejmuje ponad 700 gatun
ków. Są dyniowate uprawiane tylko dla 
oleistych nasion, do celów leczniczych, 
a także dla ozdoby i również jako rośli
na pastewna. Warzywo to dodawane 
jest do przyrządzania wielu przetworów 
owocowo-warzywnych, a także potraw. 
Często łączona jest z kwaśnymi owoca
mi, bowiem wydelikaca smak, a poza 
tym jest wypełniaczem przetworów, wy
pieków. Ponieważ jest to warzywo sto
sunkowo tanie, więc obniża koszty po
traw, pieczywa i przetworów. 

Te cenne owoce warzywne posiada
ją sporo wartości odżywczych zaś mało 
kalorii. Zawierają najwięcej wit. A w po
staci beta karotenu, który zapobiega po
wstawaniu chorób nowotworowych, po
za tym wit. E, B I , B2, PP, a także skład
niki mineralne, takie jak: fosfor, żelazo, 
wapń, potas, magnes. Miąższ dyni jest 
zasadotwórczy, dlatego jest cennym 
składnikiem lekkostrawnej diety, zaleca
nej w chorobach przewodu pokarmowe
go, a szczególnie wątroby. Natomiast 
0 działaniu leczniczym pestek dyni mó
wiła już medycyna ludowa. 

Wysuszone pestki powinniśmy poja
dać, ponieważ: obniżają poziom cukru 
1 cholesterolu we krwi, działają delikat
nie przeczyszczająco i moczopędnie, 
wspomagają też wydzielanie żółci. Za
wierają sporo zdrowych kwasów tłusz
czowych z rodziny omega oraz selen 
i magnez, które chronią serce, zawierają 
dużo wit. E uważanej za witaminę płod
ności. Stosowane są również w leczeniu 
prostaty. 

W ludowej medycynie pestek używa
no przeciwko robakom, gliście ludzkiej 
u dzieci i dorosłych, a nawet przeciw ta
siemcowi jelitowemu. Przygotowywano 
napar z nasion dyni, ucierano obrane 

z łusek nasiona z miodem lub cukrem 
i spożywano na czczo popijając mle
kiem, a po trzech godzinach podawano 
łyżkę rycynusu. Dziś medycyna rozpo
rządza różnymi skutecznymi lekami 
przeciw robaczycy. Ale pestki możemy 
podawać do pogryzania dla przyjemno
ści zamiast różnego rodzaju bezwarto
ściowych chrupek itp. 

Dynia jest warzywem uniwersal
nym, można z niej i z nią przyrządzać 
smaczne i niezbyt kaloryczne pożywne 
dania, niebanalne w smaku wypieki, zna
komite surówki i sałatki. Jest bardzo do
bra na przetwory, te słodkie i te kwaśne, 
a dla tych, co na diecie - naturalne 
w smaku. 

Zatem jedzmy dynię, przywróćmy 
jej powszechność w naszej kuchni pol
skiej, bo dynia jest u nas stanowczo nie
doceniana. 

Najlepsza dynia do spożycia jest 
w grudniu, bo w pełni dojrzała nie ma 
już klejącej do rąk „smółki" i posmaku 
surowicy, która niejednego zniechęca 
do jedzenia tego cennego warzywa. 

Stąd przysłowie: „Dynię marynuję 
i smażę, po św. Barbarze". 

Zdrowotny chlebek dyniowy z mio
dem 

50 dag obranej i oczyszczonej z włókien 
i pestek dyni, 2 łyżki miodu, 10 dag cu
kru, 80 dag mąki, 1 kopiasta łyżeczka so
dy oczyszczonej, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, 2 łyżeczki cynamonu, 1 szkl. 
oleju (słonecznikowego łub sojowego), 
4 jajka, 10 dag pestek dyni, 10 dag po
krojonych orzechów, 1 łyżka ziaren sie
mienia lnianego, 1 łyżeczka soli (można 
dodać, jak kto lubi, 'A łyżeczki gałki 
muszkatołowej). 
Dynię pokroić w kostkę, zmiksować lub 
zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Do
dać miód, cukier, olej i raz jeszcze do
brze te składniki zmiksować lub wymie
szać z suchymi składnikami i wyrobić 
jednolite ciasto. Na koniec wyrabiania 
dodać pestki dyni i pokrojone orzechy. 
Ciasto przełożyć do 2-ch keksówek, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180°C i piec 1 godz. Po wyjęciu z piekar
nika można wierzch chlebka posmaro
wać masłem. 
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Kruchy placek z dyni 
Vi kg startej na tarce dyni, 20 dag mio
du, 25 dag mleka skondensowanego, 'A 
łyżeczki cynamonu, 'A łyżeczki gałki 
muszkatołowej, % łyżeczki imbiru, 'A ły
żeczki soli. 
Rozbełtać jajka, dodać miód, korzenie, 
sól, startą dynię i wymieszać. Dodać 
nierozwodnione mleko skondensowane, 
wymieszać. Masłem wysmarować for
mę i wlać do niej mieszankę. Piec oko
ło 1 godz. w temp. 180°C. Sprawdzić 
patyczkiem - jeśli jest czysty, placek 
jest wypieczony. Podawać placek 
z kwaśną śmietaną osłodzoną miodem. 

Surówka z dyni z kiszoną kapustą 
30 dag dyni (obranej, pozbawionej pe
stek i włókien), 25 dag kiszonej kapusty, 
1 łyżka posiekanej natki pietruszki, 2-3 
łyżki oleju z pestek winogron, sól, cu
kier do smaku. 
Dynię zetrzeć na tarce o średnich otwo
rach. Kapustę pokroić i wymieszać 
z dynią i olejem. Doprawić do smaku 
solą i cukrem. Posypać posiekaną natką 
pietruszki. 

Zupa z dyni z ziemniakami - bar
dzo pożywna 

Vi kg obranej dyni, Vi kg ziemniaków, 1 
duża cebula, 1 łyżka masła, 2-3 łyżki 
koncentratu pomidorowego, 'A szkl. 
śmietany, 1 łyżka posiekanej natki pie
truszki, sól, cukier do smaku. 
Obraną i oczyszczoną z pestek i włó
kien dynię pokroić w kostkę, rozgoto
wać w wodzie i przetrzeć lub zmikso
wać. Cebulę posiekać i przesmażyć na 
złoty kolor na maśle. Ziemniaki obrać, 
pokroić w kostkę i zalać 1 1 wrzącej 
osolonej wody i gotować. Gdy będą 
miękkie, wymieszać z przetartą dynią, 
cebulą i koncentratem pomidorowym, 
wymieszanym ze śmietaną. Doprawić 
do smaku solą i cukrem. Jeśli zupa jest 
zbyt gęsta, można dolać przegotowanej 
wrzącej wody. Przed podaniem posypać 
posiekaną natką pietruszki. 

Dynia duszona w białym sosie * 
1 kg dyni obranej pokroić w kost-



kę i obgotować w osolonej wodzie, odce-
dzić. Vi1 mleka wymieszać z dwoma pła-

[ skimi łyżkami maki i 1 łyżeczką cukru, 
Itym zalać dynię. Podgotować, dodać 1 
[łyżkę masła i jeszcze przez chwilę du-
' sić. Przed podaniem wymieszać z 2 żółt
kami. Posolić, a jeśli ktoś lubi ostre .ja
rzynki" - można dodać pieprz lub ostrą 

[paprykę w proszku. Podawać do mięsa 
Iz drobiu lub cielęciny. 

Kluseczki z dyni z masłem 
50 dag oczyszczonej dyni, 2 łyżki oleju, 
25 dag mąki, 1 jajko, 4 łyżki masła, sól, 
pieprz do smaku. 
Dynię pokroić w kostkę i przełożyć do 
wysmarowanego 1 łyżką masła żarood
pornego naczynia, skropić olejem i wsta
wić do piekarnika, piec ok. 
30 min. w temp. 200°C. Gorącą dynię 
rozgnieść widelcem, dodać mąkę, jajko, 
sól, pieprz i wyrobić ciasto na stolnicy. 
Z ciasta uformować wałek grubości kciu
ka, pokroić na kawałki długości 3-5 cm 
i lekko rozgnieść widelcem. Kluski goto
wać 5 min. w osolonej wodzie, odce-
dzić i polać masłem, można masło prze-
smażyć z tartą bułką. 

Piernik z dynią 
/ kg dyni (waga obranej i oczyszczonej 
z pestek i włókien), 60 dag mąki pszen
nej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 ły
żeczki sody oczyszczonej, 30 dag cukru, 
1 szkl miodu (może być sztuczny), 2 łyż
ki przyprawy do piernika, 20 dag rodzy
nek, 'A szkl. posiekanych orzechów wło
skich, 1 łyżeczka soli, 8 jajek, 20 dag sto
pionego masła i 1 szkl. oleju, skórka 
otarta z cytryny i 2 łyżki soku z cytryny. 
Rozgrzać piekarnik do temp. 180°C. 
W naczyniu wymieszać mąkę z prosz
kiem do pieczenia, sodą oczyszczoną, 
przyprawą do piernika, solą, cukrem, ro
dzynkami i orzechami. W drugim naczy
niu rozbełtać jajka, wymieszać ze stopio
nym masłem, olejem, sokiem z cytryny 
i startą skórką cytrynową. Następnie mo
kre składniki dodać do suchych i wymie
szać. Na końcu wrzucić miąższ z dyni, 
starty na tarce o dużych oczkach. Przeło
żyć masę do prostokątnej dużej formy, 
wyłożonej papierem do pieczenia, wy
smarowanej masłem. Piec w temp. 
180°C ok. 1 godz. Wyłączyć piekarnik 
1 zostawić w nim ciasto na 10¬
15 min. Następnie wyłożyć ciasto. Moż
na posmarować je białym lukrem lub po
lewą kakaową. 

Drożdżowa bułka z dynią 
2 szkl. pokrojonej w drobną kostką dyni, 
1 kg mąki pszennej, 1 'A szkl. mleka, 8 
dag drożdży, 2 jajka, 1 szkl. cukru, 1 kost
ka masła lub margaryny, 1 opakowanie 

\cukru waniliowego, 1 łyżeczka soli. 
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Dynię obrać, oczyścić z pestek i włó
kien. Twardy miąższ pokroić w drobną 
kostkę, zalać Vi szkl. mleka, dodać 1 łyż
kę masła i udusić pod przykryciem. 
Miękką dynię przetrzeć przez sito lub 
zmiksować, ostudzić, dodać pozostałe 
mleko w takiej ilości, aby całość, wraz 
z przecierem, stanowiła ok. Vi 1. Następ
nie do ciepłego płynu dodać utarte z cu
krem drożdże (1 łyżeczka cukru) oraz po
łowę przesianej mąki. Wymieszać, posy
pać warstwą mąki i odstawić na 2 godz. 
do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu staran
nie rozmieszać i dodać pozostałą mąkę, 
cukier, sól, jajka i roztopiony, ciepły 
tłuszcz, wyrobić starannie ręką ciasto. 
Ciasto włożyć do formy (nie może być 
ciasta więcej, jak do połowy formy). Od
stawić do podrośnięcia. Przed wstawie
niem do piekarnika powierzchnię posma
rować rozbełtanym jajkiem. Piec bułkę 
ok. 1 godz. w temp. 180° - 200°C. Po 
upieczeniu gorącą powierzchnię posma
rować masłem. Bułka z dynią ma ładny 
złoty kolor i przyjemny aromat, poza 
tym utrzymuje dłużej świeżość. 

Placki z dyni i ziemniaków 
5 szt. średnich ziemniaków, 'A kg startej 
na tarce do warzyw dyni, 2 łyżki mąki 
pszennej, 2 jajka, olej do smażenia, kwa
śna śmietana - 'A szkl. 
Dynię obraną i oczyszczoną zetrzeć na 
tarce z dużymi oczkami, ziemniaki 
obrać i zetrzeć na tarce z drobnymi 
oczkami. Dodać do masy ziemniaczanej 
startą dynię, żółtka, mąkę, sól i wymie
szać starannie wszystkie składniki. Po
winna powstać gęsta masa. Białka ubić 
na sztywną pianę i ostrożnie połączyć 
z masą. 
Na rozgrzanym tłuszczu smażyć niewiel
kie placuszki. Podawać polane śmietaną 
lub z rozkruszonym białym serem (posy
pane mogą być cukrem, jak kto lubi). 

Dynia z jabłkami i porem 
/ kg obranej i oczyszczonej dyni, 4 szt. 
winnych jabłek (szara reneta), 1 duży 
por, 2-3 łyżki oleju z pestek winogron, 
przyprawa curry, sól, pieprz, cukier do 
smaku, 2 łyżki octu winnego lub jabłko
wego, 1 łyżka posiekanej natki pietrusz
ki, 1 łyżeczka masła, 4 łyżki białego wi
na lub 2 łyżki octu winnego lub jabłkowe
go-
Oczyszczoną dynię pokroić w kostkę, ob
rane jabłka pokroić również w kostkę. 
Por oczyścić, przeciąć wzdłuż, dokład
nie umyć pod bieżącą wodą i pokroić 
w plasterki. Na rozgrzanym oleju, z do
datkiem 1 łyżeczki masła, przesmażyć 
por, dodać dynię, jabłka i dusić pod przy
kryciem 10-15 min. Doprawić do sma
ku, dodać 4 łyżki białego wina lub 2 łyż
ki octu winnego lub jabłkowego. Dusić 

jeszcze ok. 10 min. Posypać pietruszką. 
(Jeśli ktoś lubi, to można dodać 2 łyżki 
śmietany). 
Jest to znakomita jarzynka do mięsa, pa
rówek, grilowanej kiełbasy itp. 

Powidła z dyni 
2 kg obranej i oczyszczonej z włókien 
i pestek dyni, 2 kg cukru, 5 cytryn lub 
50 dag pigwy, skórki z cytryny lub po
marańczy. 
Żółtą, dojrzałą dynię pokroić w kostkę 
i zalać niewielką ilością wody (ok. Vi 
szkl.), dusić pod przykryciem, często 
mieszając aby się nie przypaliła. Gdy 
się rozgotuje na jednolitą masę, prze
trzeć przez sito lub zmiksować. Dodać 
tyle cukru, ile ważyła surowa oczysz
czona dynia. Wycisnąć sok z cytryn lub 
rozgotować obraną pigwę i dodać zmik
sowaną do dyni. Włożyć cytrynową 
skórkę (tylko żółtą, cieniutko okrojoną) 
i smażyć powidło do żądanej gęstości 
na bardzo słabym ogniu, często miesza
jąc. Po usmażeniu powidła skórki cytru
sów usunąć, powidło przełożyć do sło
ików, pasteryzować 10 min. od zagoto
wania. 

Konfitura z dyni 
l'A kg dyni dojrzałej (o intensywnie po
marańczowym kolorze miąższu), 1 kg 
cukru, 1 szkl. wody, sok z cytryny lub 
kwasek cytrynowy, 1 kieliszek wódki. 
Dynię oczyścić, obrać i pokroić w kost
kę albo wydrążyć z niej kulki. Przeło
żyć na sito i włożyć na 1 minutę do 
wrzącej wody, a następnie do zimnej. 
Osączyć, skropić sokiem z cytryny 
i wódką, w między czasie z cukru i wo
dy ugotować syrop (ok. 10 min.). Wło
żyć do syropu dynię, lekko podsmażyć 
i odstawić. Tę czynność powtórzyć na 
drugi i trzeci dzień. Kostki lub kulki dy
ni powinny być przejrzyste, a syrop gę
sty. Wówczas przełożyć konfitury do 
słoików, zamknąć i pasteryzować 
10 min. od zagotowania. 

Dynia marynowana słodko-kwaśna 
Dojrzałą dynię (wielką), o twardym 
miąższu, obrać i pokroić w słupki. 
Wrzucić do wrzącej wody na 4¬
5 min. Następnie przełożyć do zimnej 
wody (najlepiej gotować i ziębić na si
cie). Dynię odcedzić i ułożyć w słoiki. 
Przygotować zalewę: 2 1 wody, 3'/2 
szkl. octu 10%, 1 kg cukru, 4 łyżeczki 
soli, 15 ziarenek ziela angielskiego, 5 
szt. goździków, 10 szt. ziarenek pieprzu. 
Wszystkie składniki zagotować. Wyjąć 
z zalewy ziarenka ziela angielskiego 
i goździki. Gorącą zalewą zalać dynię 
ułożoną w słoikach. Słoiki zamknąć 
i pasteryzować 10 min. od zagotowania. 

JANINA OLSZOWV 
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Historia 

KOLBUSZOWSKI RODAK 
U progu naszej niepodległości 1918 r. było wielu wybitnych Polaków walczących o wolność Ojczyzny, 

a wśród nich znajdował się nasz rodak mjr Guziorski Piotr z Zapola h/ Niwish 

Urodził się 13 października 1894 r. 
w Zapolu, pow. Kolbuszowa. Szkołę lu
dową ukończył w Niwiskach i Kolbuszo
wej, następnie uczęszczał do pierwszej 
i drugiej klasy Gimnazjum I I w Rzeszo
wie, a ostatecznie egzamin dojrzałości 
zdał w czerwcu 1914 r., w gimnazjum 
mieleckim. Niedługo cieszył się swobo
dą „człowieka dojrzałego", gdyż, z chwi
lą wybuchu pierwszej wojny światowej, 
wstąpił do Legionów. Dostał się do Le
gionu Wschodniego, a po jego rozwiąza
niu pozostał w nowo zorganizowanym 
3 pułku piechoty legionów, początkowo 
w 14-tej, później w 4 kompanii. W maju 
1915 r. został przydzielony do Komen
dy I I Brygady Legionów żandarmerii po
lowej, gdzie odbywał służbę wojskową 
do 15 lutego 1918 r. Dostał się do niewo
li dotychczasowych „sprzymierzeńców" 
pod Rarańczą i do połowy kwietnia 
1918 r. przebywał w obozie internowa
nych w Huszt (Węgry). Następnie wy
wieziono go i innych legionistów do 
Włoch, gdzie ich porozdzielano i wcielo
no do różnych pułków austriackich. 

Otrzymał przydział do 45 pułku pie
choty austriackiej, skąd 8 sierpnia 1918 
r. „przeniósł się sam" do Warszawy. Zo

stał żołnierzem oddziału Polskiej Siły 
Zbrojnej tzw. „Polnische Wehrmacht". 
Jako poddany austriacki i dezerter nie 
mógł się tam najpierw dostać. Uczynił 
to dopiero za pośrednictwem Polskiej Or
ganizacji Wojskowej (P.O.W), gdzie 
otrzymał zaświadczenie Komendantury 
Niemieckiej, że jest uchodźcą z Mo
skwy. Na tej podstawie oraz zaświadcze
nia, że jest urodzony w Kaliszu (tam wła
śnie podczas zniszczenia miasta przez 
Niemców uległy również zniszczeniu 
księgi metrykalne), otrzymał legalny 
paszport niemieckich władz okupacyj
nych. Mógł on już wtedy swobodnie po
ruszać się po Warszawie. Zapisał się na 
Uniwersytet Warszawski i otrzymał sta
nowisko urzędnika w Departamencie 
Spraw Wewnętrznych byłej Rady Regen
cyjnej. 

W listopadzie 1918 r. brał udział 
w rozbrajaniu Niemców, a następnie 
wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, 
otrzymując przydział do żandarmerii. 
Pełnił służbę kolejno w Łodzi, Łowiczu, 
Aleksandrowie, na ówczesnym pograni
czu polsko-niemieckim, w Noworadom-
sku, a od października 1919 r. do wrze
śnia 1928 r. w Warszawie. 

We wrześniu 1928 r. został, jako ka
pitan żandarmerii, odkomenderowany 
na studia w Międzynarodowym Instytu-i 
cie Kryminalistycznym w Wiedniu,! 
skąd powrócił w lipcu 1929 r. Od mar-l 
ca 1932 r. pełnił służbę w Centrum Wy-' 
szkolenia w Grudziądzu, początkowo 
jako wykładowca, później jako dowód
ca batalionu szkolnego. Z dniem 1 
stycznia 1931 r. został awansowany do 
stopnia majora, a w marcu 1932 r. prze
niesiony do Dywizjonu Żandarmerii. 
K.O.P. w Warszawie na stanowisko za
stępcy dowódcy. W październiku 1934 
r. awansował na stanowisko dowódcy 
10 dywizjonu żandarmerii w Przemy
ślu, gdzie pozostał aż do wybuchu woj
ny (dalsze losy są mi nieznane). 

W omawianym okresie uzyskał na
stępujące odznaczenia: Krzyż Niepodle
głości, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasłu
gi, Medal za Wojnę i Medal 10-lecia; 
ponadto otrzymał wiele odznak pamiąt
kowych m. in.: I I Bryg. Leg., Interno
wania w Huszt, Więźniów Ideowych, 
Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandar
merii 

MARIAN PIÓREK 

OKUPACYJNE HISTORIE 
Kobieta z Weryni rafuje 21 partyzantów (styczeń 1943 r.) 

Niemcy, wiedząc o działalności kon
spiracyjnej na terenach wysiedlonych 
wokół Wilczej Woli, przygotowali wiel
ką obławę na partyzantów. Główny jej 
nacisk miał być położony na teren ta
kich wsi, jak: Kopcie, Wola Rusinow-
ska, Spie i Wilcza Wola. 

W tym czasie dowódca plutonu 
BCh wysłał w ten teren młodą kolporter-
kę, rodaczkę ze wsi Kopcie, z prasą 
i meldunkami. Pracowało tam również 
przy wyrębie lasu 20 partyzantów. Wszy
scy mieli tzw. „lewe dokumenty" na fał
szywe nazwiska, lecz w czasie obławy 
dostali się w ręce Niemców, ponieważ 
nie mieli zaświadczeń z miejsca pracy. 
Wszyscy tłumaczyli się tym, że do pra
cy nie biorą dokumentów lecz to nie 
przekonało Gestapowców. Kolporterka 
również została schwytana, ale nie zdra
dziła się z tym, że posiadała prasę i mel
dunki. Ponieważ nie została dokładnie 
przeszukana, powoli zjadła te dokumen
ty. 

Gestapo zabrało wszystkich naj
pierw do Arbeitssamtu w Rzeszowie. Ca
ła ta grupa była podejrzana o współpra
cę z partyzantami i dlatego natychmiast, 
nawet bez żadnego spisu - co zwykle 
praktykowali Niemcy, wywieziono ich 
do obozu do Krakowa. Na drugi dzień, 
mimo natychmiastowej interwencji 
przez znajomych w Arbeitssamcie w Rze
szowie, już ich nie było. Na ludziach 
tych dowództwu BCh ogromnie zależa
ło, dlatego odnaleźli adres owego obozu 
i zaczęli się zastanawiać w jaki sposób 
wyrwać ich stamtąd. Oznaczało to 
ogromne ryzyko. Postanowili wysłać ja
kiegoś człowieka, który by nawiązał kon
takt i starał się w ramach możliwości 
przekupić Niemców pilnujących ów 
obóz. Po naradzie dowódca placówki 
„Wóz" zwrócił się do jednej z konspira-
torek, Zofii Cebulowej, rodaczki z Wery
ni, emigrantki z kresów wschodnich, zna
jącej język niemiecki, czy nie podjęłaby 
się tego zadania - wyjazdu do Krakowa 

i próby przekupienia strażników. Kon-
spiratorka wyraziła zgodę i wyjechała 
do Krakowa, a na drogę dano jej kwotę 
około 2 tys. złotych. 

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia by
l i bardzo niespokojni o wynik wyprawy. 
Zdawali sobie sprawę (relacjonuje Fran
ciszek Bieleń, dowódca placówki „Po
chodnia"), że kobieta może w najgor
szym wypadku przepłacić swoją misję 
nawet życiem, jeśli gestapowcy nie 
przyjmą jej „argumentów". Jeszcze bar
dziej przejęli się tym, gdy się dowie
dzieli, że przecież ona ma dziecko (có
reczkę) i ma dla kogo żyć. Wyrzuty su
mienia dręczyły ich, aż do dnia jej po
wrotu. Jakaż była radość, gdy wróciła 
z powrotem, uśmiechnięta. Zasypali ją 
gradem pytań o wynik wyprawy - oka
zało się, że ostatecznie udało się jej wy
kupić z obozu 21 ludzi. 

Opowiadała, że gdy podchodziła do 
bramy tego obozu, westchnęła do Pana 
Boga o pomoc i zupełnie śmiało pode-i 



szła do gestapowca, mówiąc w języku 
niemieckim, że jej siostrę zabrano pod-

Iczas obławy, gdy pracowała, ponieważ 
Inie miała dowodu osobistego, a oprócz 
Itego zabrano również jej kuzynów. 
W międzyczasie wsunęła w rękę Niem
ca „górala" (500 zł), ten natomiast, zado
wolony z pieniędzy, dał jej wskazówkę, 

iw jaki sposób ma zjednać jeszcze tam-
Itych strażników, co są w środku, za bra-
|mą. Ów gestapowiec porozumiał się 
z jednym ze środka obozu i ten zawołał 
owąkolporterkę do bramy. Cebulowa na
tomiast upewniwszy się, że to jest ta sa
ma osoba, wręczyła jej pewną sumę pie
niędzy przez otwór w bramie. Następnie 
poleciła się zwrócić jej do tych gestapow
ców, którzy byli w środku. Ta śmiało po-
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deszła do jednego z nich i wręczyła mu 
„górala", potem następnemu. Niemcy 
przyjęli pieniądze i dali jej do zrozumie
nia, że wieczorem będzie wyjeżdżał 
z obozu samochód, wtedy ona wyjedzie 
w szoferce. Cebulowa dostała również 
zapewnienie, że łącznie z tą kobietą bę
dą mogli wyjechać również jej „kuzy
ni". Wieczorem wszyscy z niecierpliwo
ścią oczekiwali, czy Niemcy dotrzymają 
słowa. Okazało się jednak, że dotrzyma
li , bo wkrótce jeden ze strażników pod
szedł do kolporterki i powiedział, żeby 
weszła do samochodu. Ta bez namysłu 
wsiadła do szoferki, natomiast mężczyź
ni wskoczyli na "pakę" samochodu i po
układali się płasko, żeby ich nie było wi
dać. Szofer ruszył samochodem i wyje

chali poza bramę, na miasto, na ulice 
Krakowa. Kolporterka wysiadła z samo
chodu i spokojnie przyjechała do domu, 
natomiast mężczyźni udali się na stację 
Kraków - Płaszów i wszyscy również 
wrócili cało do domu. 

Trzeba tutaj zaznaczyć, że za podję
te przez Zofię Cebulową ryzyko chcia
no jej wynagrodzić, jednak ona natych
miast odmówiła. Odpowiedziała nam, 
że żadnego wynagrodzenia nie przyj
mie, bo spełniła obowiązek obywatelski 
Polki, uczyniła to dla własnego narodu 
i nie wahała się przed żadnymi konse
kwencjami, a nawet narażenia własnego 
życia, bo tak dyktowało jej sumienie 
i powinność obywatelska. 
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SENTENCJE I WIERSZE NAGROBNE Z CMENTARZA 
PARAFIALNEGO W KOLBUSZOWEJ 

Dopełnieniem treści inskrypcji nagrobnych, które spotykamy na cmentarzach, są krótkie zwroty, 
umieszczone głównie w formie zawołania na końcu napisu, np.: „Proszą o westchnienie do Boga", „Proszą 
o pozdrowienie anielskie", „Spokój ich duszy", itp. Skłaniają potencjalnego odbiorcę do zadumy lub też do 

modlitwy, zadość czyniąc prośbie czy też nakazowi nadawcy napisu. Zwroty te pełnią także funkcję 
wspomnieniową, zmuszając do pamięci o zmarłym. Na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej znajdziemy 

ponad 100 różnych zwrotów tego typu. 
Ważne, lecz znajdujące się jakby po-

J&y byliśmy czem wy jesteście 
Wy będziecie czem my jesteśmy" 

za treścią właściwej inskrypcji nagrob
nej, są sentencje, czyli krótkie zdania wy
rażające jakąś myśl, często filozoficzną 
lub moralną. Typowym przykładem 
niech będzie łacińska sentencja „Quod 
sum eris. Quod es antea fui" (Byłem 
kim jesteś. Jestem kim będziesz). Dzię
ki swej popularności funkcjonuje w epi
grafice nagrobnej w różnych warian
tach, czego przykładem jest sentencja 
z cmentarza w Kolbuszowej, na nagrob
ku Feliksa Niezabitowskiego: 

Podobnie jak i autorstwo sentencji, 
tak i autorstwo wierszy często jest nie
znane. Podkreśla to wyraźnie Jacek Kol-
buszewski pisząc, że „wiersze nagrobne 
figurują jako twory anonimowe i tylko 
w pewnych, wyjątkowych wypadkach 
umieszczone bywa obok nich nazwisko 
(kryptonim) autora". W wypadku więk
szości wierszy na kolbuszowskim cmen-

Kolbuszowski cmentarz. Fot. Marta Rzucidło 

tarzu ich autorstwo nie jest znane. 
Kolbuszewski proponuje klasyfika

cję wierszowanych inskrypcji nagrob
nych, opartą na stosunku do tradycji l i 
teratury wysokiego obiegu artystyczne
go oraz do tradycji cmentarnego wier
szowania: 
1. utwory (cytaty, fragmenty) reprezen
tujące literaturę wysokiego obiegu arty
stycznego, głównie klasykę poezji naro
dowej; 
2. parafrazy utworów (cytatów fragmen
tów) należących do literatury wysokie
go obiegu artystycznego, a poddanych 
różnorakim zabiegom adaptacyjnym; 
3. stereotypowe formuły wierszy na
grobnych, znajdujące się w szerokim 
obiegu (regionalnym lub ponadregional
nym), genetycznie wywodzące się bądź 
z literatury wysokiego obiegu artystycz
nego, ale o takiej proweniencji już zapo
mnianej (a więc zfolkloryzowanej i ano
nimowej), bądź będących bezpośrednio 
wytworem cmentarnej subkultury; 
4. utwory tworzone z myślą o konkret
nym użyciu nagrobnym, odznaczające 
się pewnymi ambicjami do przełamania 
stereotypowości, bądź będące tylko pró
bami „innego" wyrażania treści emocjo
nalnych. 

Teksty, należące do klasyki literatu
ry narodowej, pojawiają się dość często 
w treści inskrypcji nagrobnych. N a ^ 



kolbuszowskim cmentarzu nie znajdzie
my przykładów literatury narodowej. 
Więcej jest tekstów czysto amatorskich, 
pisanych okazyjnie, ręką niewprawnego 
„literata". W tym miejscu dochodzimy 
do pytania, skąd wiersze nagrobne czer
pano i kto je umieszczał na nagrobkach. 

Teksty nagrobne mogły być podane 
kamieniarzowi przez fundatora nagrob
ka lub też wybrane przez zamawiające
go w zakładzie kamieniarskim. Często 
właśnie pracownicy tych zakładów posia
dają zeszyty z tego typu tekstami. Oso
ba zamawiająca może sobie wybrać z ze
szytu dany tekst, oczywiście za odpo
wiednią opłatą, której wysokość zależy 
bądź od długości tekstu, bądź od stop
nia jego atrakcyjności. Wyspecjalizowa
ły się w ten sposób pewnego rodzaju 
usługi, będące uzupełnieniem właściwej 
działalności kamieniarskiej. Osoba zama
wiająca tekst napisu nagrobnego kiero
wała się z pewnością uczuciami po stra
cie bliskiej osoby. Uczucia te spowodo
wane były chęcią odpowiedniego uhono
rowania zmarłego po śmierci, podno
sząc jego prestiż społeczny, 
wyróżniając miejsce jego pochówku spo
śród wielu innych poprzez umieszcze
nie na nagrobku wierszowanej inskryp
cji. Tekst taki miał uwydatnić żal i smu
tek wystawców nagrobka, po odejściu 
bliskiej osoby, wzbudzając jednocześnie 
w potencjalnym odbiorcy współczucie 
dla rodziny zmarłego. Przykładów wier
szy nagrobnych na kolbuszowskim 
cmentarzu jest kilkadziesiąt. Oto niektó
re z nich: 

„Kiedy się rodziłeś płakałeś 
choć wszyscy 

byli szczęśliwi. 
Teraz, kiedy 

umarłeś 
wszyscy płaczą 

a Ty jesteś 
szczęśliwy" 

W wierszu tym nadawcą jest pogrą
żona w smutku rodzina, która tracąc uko
chanego ma nadzieję, że znajdzie on 
szczęście w niebie. 

„Niebo nie miało gwiazd 
a wtedy Panie w młodości 

nadszedł mój czas 
złącz duszę Boże z Tobą 

na prośbę moją i tych 
co mnie kochali" 

Osobą, która mówi do nas w tym 
wierszu jest sam zmarły, który prosi 
w imieniu swoim i swej rodziny o łącz
ność duszy z Bogiem. 
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„Gdy się miało szczęście, 
które się nie trafia. 

Czyjeś ciało i ziemię całą, 
i zostaje tylko fotografia, 
to - to jest bardzo mało... 

-żona" 

Pogrążona w bólu po stracie męża 
żona jest nadawcą wiersza, bolejąc jed
nocześnie nad tym, że pozostała jej po 
nim jedynie pamięć w postaci fotografii 
na grobie. Jest to dla niej zdecydowanie 
za mała pociecha. 

„Przez 
całe życie 

niósł światło 
między ludzi 

niech 
mu świeci 

po wieki..." 

Napis ten znajduje się na grobie za
służonego, długoletniego nauczyciela. 

„Zniknąłeś nam z oczu 
lecz z serca - nigdy" 

Napis ten zapewne kieruje pogrążo
na w smutku rodzina zmarłego, z zapew
nieniem dozgonnej pamięci. 

„Przeminęło życie nasze 
przeminęły trudy, bóle, znoje 

lecz wiemy 
że gdzieś tam we wszechbycie 

odetchniemy wiecznym spokojem" 

„Pragnąłem żyć na świecie 
lecz Bóg powołał mnie. 

Jam wiernie Tobie służył 
o Jezu nie opuszczaj mnie" 

„Żyłem bo chciałeś 
umarłem, bo kazałeś 

zbaw mnie Jezu" 
„Okaż Panie 
swemu słudze 
światło swego 

oblicza" 

W przypadku tych wierszy nadawca
mi są sami zmarli, z nadzieją, że po 
śmierci znajdą wytchnienie i spokój 
w niebie. 

„ Oto dzień - w którym 
Bóg wezwał Cię do siebie 
aby obdarzyć łaska swoją 
niech będzie wola Twoja 

Panie !" 

Napis skierowany jest przez rodzi
nę do samego zmarłego, którzy pociesza

jąc się, mają nadzieję, że ich bliski znaj
dzie wieczny spokój. 

„Racz Panie wynagrodzić żywotem 
wiecznym tych którzy nam 
dobrodziejstwa świadczyli 
Rodzicom - córki i syn" 

W podziękowaniu za trudy wycho
wania i dobroć, napis ten poświęciły^ 
swym rodzicom dzieci. 

„Po życiu pełnym trudu, cierpień 
i pracy, daj jej Panie pokój 

i światłość wiekuistą" 

„Co miałam najdroższego 
w tym grobie się mieści 
Bóg pozostawił smutek 

żal i boleści 
Proszą o ZdrowaśMary o" 

Modlitwa i praca była treścią ich życia 
w nadziei zbawienia duszy" 

„Kochana córeczko 
choć jesteś w niebie to pamięć 

i miłość moja jest zawsze 
przy Tobie 
mamusia" 

„Żyłeśzbyt krótko, cierpoty zadano Ci 
wiele 

Bądź szczęśliwy u Boga nasz Ty aniele" 

Przykłady te są ilustracją, że 
nadawcą mogła być najbliższa rodzina 
zmarłego, często także uwidoczniając 
siebie w treści napisu. 

Zdarzają się, choć rzadko, na kolbu
szowskim cmentarzu napisy, które są 
cytatami z Biblii: 
Jilbowiem Pan jest sprawiedliwy, miłu

je sprawiedliwość 
a prawi patrzeć będą w jego oblicze" 

PS. 11 

Epigrafika nagrobna jest ważnym 
i nieodłącznym elementem naszych 
cmentarzy. Grób bez napisu nie istnieje, 
nie istnieje też wtedy pamięć o zmar
łym. Napis pozwala nam tą pamięć 
wskrzesić i skłonić nas do zadumy. 
Wiersze dopełniają nam napis, „uatrak
cyjniają" w oczach odbiorców, dając 
jednocześnie znak, że nadawca chce 
wyróżnić zmarłego spośród „gąszczu" 
grobów na cmentarzu. Zwróćmy uwagę 
na te często mało dla nas znaczące napi
sy... One dużo nam powiedzą. O nas sa
mych... 

PAWEŁ MICHNO 
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OSIEMNAŚCIE LAT WSPÓŁPRACY 
W tym roku mija 18 lat od momentu, gdy nasze miasto rozpoczęło współpracę z pierwszym zagranicznym 

miastem - francuskim Ploermel. 

Na wstępie przypomnę krótko histo
rię tejże współpracy. Pierwszy kontakt 
z zagranicznym partnerem, którym było 
francuskie miasto Ploermel, znajdujące 
|się w północno-zachodniej części Fran-
(cji, w odległości 2,5 tyś. km od Kolbu
szowej, miał miejsce w 1990 roku. 
W tym czasie została podpisana, przez 
ówczesnego Burmistrza Kolbuszowej 
Kazimierza Czepielę i Burmistrza Ploer
mel Paula Anselin, obopólna umowa 
o współpracy. Na potrzeby tej działalno
ści utworzono Komisję Współpracy z Za
granicą Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 
Skład Komisji przedstawiał się następują
co: 
Joanna Zioło - Przewodnicząca, 
Jadwiga Krudysz-Starzec - członek, 
Andrzej Jagodziński - członek, 
Stanisław Zuber - członek, 
Stanisław Frankiewicz - członek, 
Tadeusz Zygo - członek, 
Andrzej Małodobry - członek. 

W 2002r. dołączył do naszej współ
pracy kolejny partner, jakim było miasto 
Cobh, leżące w południowo-wschodniej 
części Irlandii. Umowa, dotycząca miast 
bliźniaczych, została podpisana przez by
łego Burmistrza Kolbuszowej Zbignie
wa Chmielowca i Burmistrza Cobh Stel
lę Meade. W 2005r. współpraca została 
poszerzona o niemieckie miasto Apen-
sen, leżące w odległości 40 km od Ham
burga. Podpis pod dokumentem o part
nerstwie złożyli były Burmistrz Kolbu
szowej Zbigniew Chmielowiec i Bur
mistrz Apensen Peter Sommer. W ostat
nim okresie podjęto staranie 
o nawiązanie kontaktów z sąsiadami ze 

Wschodu. Niestety, list 
intencyjny, wysłany do 
Burmistrza Starego 
Sambora, pozostał bez 
odpowiedzi. Mamy jed
nak nadzieję, że uda 
nam się nawiązać kon
takt z jakimś miastem 
ukraińskim, zaintereso
wanym tą działalno
ścią. Podsumowując do
tychczasowe działania 
Komisji śmiało można 
stwierdzić, że są one 
wręcz imponujące, jak Si 

Burmistrz Kolbuszowej Jan luba wręcza pamiątkowy medal 
twierdzą obserwatorzy 300-kcia Kolbuszowej burmistrzowi miasta Cassino Bruno 
z zewnątrz. Scitarelli. 

Wydarzenia jakie 
miały miejsce w latach osiemdziesią
tych, po zburzeniu Muru Berlińskiego, 
można porównać do okna, szeroko otarte
go w celu odświeżenia dawno niewietrzo-
nego mieszkania. Nareszcie mogliśmy 
odetchnąć pełną piersią, a możliwość 
przekraczania granic kraju bez zbęd
nych utrudnień, wzbudzała entuzjazm 
i wielkie zainteresowanie. Dotyczyło to 
w szczególności ludzi młodych, marze
nia stawały się rzeczywistością. Wzro
sło przede wszystkim zainteresowanie 
nauką języków obcych. Aby ułatwić re
alizację tych marzeń Komisja Współpra
cy zaproponowała podpisanie umów 
o partnerstwie kolbuszowskim szkołom. 
W 199 lr. dyrektor Zespołu Szkół Rolni
czych w Weryni, Stefan Białek, nawią
zał oficjalny kontakt z dyrektorem Szko
ły Rolniczej La Touche. W 1993r. dyrek
tor Zespołu Szkół Zawodowych, 

iKolbuszowianie w drodze do Ploermel zwiedzają Parlament Unii Europejskiej w Brukseli 

Edward Mazur, podpisał umowę z dy
rektorem Liceum Zawodowego „Saint-
Armel", a w 1994r. dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego, Zbigniew Lenart, 
złożył podpis pod umową z dyrektorem 
Liceum Ogólnokształcącego La Menna-
is. 

Wszystkie zaprzyjaźnione szkoły 
partnerskie znajdują się na terenie mia
sta Ploermel. Dało to początek czemuś, 
co było bardzo ekscytujące - spotkaniu 
z rówieśnikiem obcej narodowości, ze
tknięciem się z językiem obcym, w któ
rym trzeba było się porozumieć. Nastą
piła intensywna wymiana grup uczniow
skich. Bardzo interesujące i cieszące się 
powodzeniem były praktyki zawodowe, 
szczególnie z Zespołu Szkół Rolni
czych w Weryni, u farmerów bretoó-
skich. Były to, moim zdaniem, najlep
sze lekcje poglądowe, umożliwiające 
poznanie wysokiej jakości rolnictwa 
francuskiego oraz wymianę opinii na 
ten temat. Grupy młodzieżowe, przyjeż
dżające do Kolbuszowej w ramach na
szej działalności, były zapoznawane 
z naszym krajem, regionem i miastem. 
Goszczeni w rodzinach poznawali życie 
codzienne polskiej rodziny, nawiązywa
ły się przyjaźnie. Bardzo dużym wkła
dem pracy w tej dziedzinie wykazali się 
nauczyciele. Doszliśmy do przekona
nia, że ucząc języków obcych, powinni
śmy również przekazywać uczniom 
ogólną wiedzę o kraju, którego języka 
się uczą. Dlatego w 1995r. zorganizowa
liśmy pierwszy konkurs wiedzy o Fran
cji, a w szczególności o Bretanii, gdzie 
znajduje się Ploermel. W latach 1995¬
2008 do konkursu przystąpiło 657 
uczniów, uczących się języka fran 



cuskiego w szkołach miasta, gminy 
i powiatu kolbuszowskiego. Z grupy tej 
wyłoniono 60 laureatów, którzy, w nagro
dę, wzięli udział w organizowanych wy
jazdach do Bretanii. Koszty transportu 
pokryły władze samorządowe, którym 
dane szkoły podlegają, a 10-dniowy po
byt zabezpieczyli Francuzi. 

Mając na celu nawiąza
nie bliższych kontaktów 
z kadrą nauczycielską, za
proponowaliśmy Komiteto
wi Współpracy w Ploermel 
wysyłanie naszych nauczy
cieli, znających język fran
cuski, w miesiącu paździer
niku, na 3-tygodniowy staż 
zawodowy. Staż taki, 
oprócz kontaktów personal
nych, wzbogaca naszą wie
dzę o strukturze oświaty 
francuskiej i metodach na
uczania w szkole. Każdy 
nauczyciel, biorący udział 
w stażu, ma również oka
zję mówić o naszej oświa
cie i naszych metodach na
uczania. Jest również możliwość przepro
wadzenia lekcji, której tematem jest 
nasz kraj, region i miasto. W latach 
1993-2008 na staż wyjechało 30 nauczy
cieli. Pełny koszt podróży i pobytu 
w Ploermel ponoszą Francuzi. Oprócz 
nauczycieli języka francuskiego 
w w/w stażu wzięli udział nauczyciele hi
storii, muzyki, matematyki i fizyki. 

Wspomnę również o organizowa
nych wyjazdach do Ploermel osób z na
szego terenu. Od 1990 do 2008 było ich 
10, nie licząc wyjazdów naszych biznes
menów oraz przedstawicieli władz samo
rządowych. Podejmowani byliśmy 
przez społeczeństwo Ploermel i okolic, 
tym samym rewanżowaliśmy się w cza
sie przyjazdu Bretończyków do nas. Do 
ważnych wydarzeń w pracy Komisji zali
czyć należy przyjęcie Rady Dziecięcej 
z Ploermel w 1994 roku, które w pew
nym stopniu zapoczątkowało myśl utwo
rzenia podobnej Rady w Kolbuszowej. 
W ramach promocji naszej kultury ludo
wej, w różnych uroczystościach organi
zowanych na terenie Ploermel, uczestni
czyły nasze zespoły ludowe: Kapela Wła
dysława Pogody, Widelanie oraz Zespół 
z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbu
szowej. Na festiwal muzyki, organizowa
ny przez Szkołę Muzyczną w Ploermel, 
została również zaproszona Orkiestra 
Młodzieżowa. W rewanżu gościliśmy ze
spół muzyczny z Bretanii. Przyjęliśmy 
również młodzieżowy zespół skrzypco
wy z Cobh (Irlandia). 
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Bardzo ważnym wydarzeniem było 
zorganizowanie w 2003 roku Eurofesty-
nu, w czasie którego odbyła się debata 
pomiędzy uczniami kolbuszowskich 
szkół średnich, a uczniami francuskimi 
i niemieckimi. Tematem debaty było 
„Być obywatelem Europy jutra". Dużą 
aktywnością w tym względzie wykazali 

I I I 

S 3 F 
Chór Gospel z Apensen zwiedza Kraków 

się nauczyciele. Na tą uroczystość zosta
li zaproszeni przedstawiciele władz sa
morządowych Ploermel, Cobh i Apen
sen. Wielkim wyróżnieniem dla naszej 
komisji było zaproszenie kolbuszow-
skiej delegacji, ze Zbigniewem Chmie-
lowcem na czele, na tzw. „Spotkania Eu
ropejskie " - France - Pologne w Rzeszo
wie, na które przybyli przedstawiciele 
Ambasady Francuskiej w Warszawie 
oraz Ambasady Polskiej w Paryżu. W ro
ku 2005, były Burmistrz Kolbuszowej, 
obecnie Poseł na Sejm RP, Zbigniew 
Chmielowiec został zaproszony, przez 
premiera Jean-Pierre Raffarin, na euro
pejskie spotkanie przedstawicieli miast 
bliźniaczych w Paryżu. 

W serdecznej atmosferze przebiega 
również współpraca z władzami miasta 
Apensen. W ubiegłym roku Kolbuszo
wa przyjęła grupę 8 osób, z Burmi
strzem Peterem Sommerem na czele. 
Rok 2008 okazał się bardzo obfity 
w kontakty z zagranicą. W miesiącu 
czerwcu wyjechała do Apensen, na za
proszenie Burmistrza Petera Sommera, 
grupa 8 osób. Następnie 35 osób z Kol
buszowej i okolic wzięło udział w lipco
wym wyjeździe do Ploermel. Grupa, 
w której większość stanowiła młodzież, 
spędziła 10 dni w Bretanii, goszczona 
przez tamtejsze rodziny. W drodze po
wrotnej, dzięki gościnności eurodeputo-
wanego Mieczysława Janowskiego, gru
pa miała możliwość zwiedzenia Parla
mentu Unii Europejskiej w Brukseli. 

W październiku mieliśmy przyjemność 
gościć 25 osobowy chór gospel „Happy 
Voices" z Apensen, który wykonał 2 i 
koncerty: w Kolbuszowskim MDK 
oraz w Kościele pw. św. Brata Alberta.! 
Przy takiej okazji staramy się wciągnąć 
do współpracy jak największą ilość 
osób, dlatego poprosiliśmy rodziny, aby 

I * zechciały przyjąć chó
rzystów w swoich do-j 
mach. W tym względzie" 
spotkaliśmy się z wiel
ką życzliwością. Wobec 
czego pozwolę sobie 
wymienić nazwiska 
tych rodzin i podzięko
wać im oficjalnie za ser
deczność i gościnność: 
Jan i Maria Barnatowie, 
Leszek i Sylwia Barna
towie, Barbara Boch-
niarz, Tomasz i Marta 
Chmielowcowie, An
drzej i Elżbieta Czacho-
rowie, Elżbieta Czerep-
kowska, Jerzy i Katarzy
na Jezuitowie, Broni

sław i Aleksandra Niezgodowie, Adam 
i Czesława Przybyłowie, Andrzej Sel-
wa, Jerzy i Marta Sitkowie, Maksymi
lian i Jadwiga Krudysz Starcowie, 
Adam i Kazimiera Stąporowie, Walde
mar i Elżbieta Syprowie, Krzysztof 
i Halina Wilkowie, Ludwik i Marta Zie
lińscy, Jan i Teresa Zubowie, Dariusz 
i Jolanta Zwolscy. 

W 2010 roku obchodzić będziemy 
10- lecie współpracy z Ploermel, 
w związku z tym zorganizowany będzie 
wyjazd do Bretanii. W pierwszej kolej
ności na liście znajdą się osoby 
z w/w rodzin, mające oczywiście ocho
tę wzięcia udziału w tych uroczysto
ściach. W miesiącu październiku wyje
chała do Apensen grupa 20 osób z gim
nazjum Nr 2 w Kolbuszowej, byli to 
uczniowie i ich opiekunowie, którzy 
w trakcie tygodniowego pobytu mieli 
okazję spotkać się ze swoimi niemiecki
mi rówieśnikami i być podejmowani 
w ich rodzinach. 

\W dniach 25.10-27.10.2008 prze
bywała w Kolbuszowej delegacja z mia
sta Cassino (Włochy). Burmistrz Cassi
no, Bruno Vincenzo Scitarelli oraz Se
kretarz Giovanni Lena byli podejmowa
ni przez władze samorządowe Kolbu
szowej. Gości zakwaterowano w hotelu 
na stadionie. W programie krótkiego po
bytu przewidziano zapoznanie się 
z miastem i powiatem kolbuszowskim 
oraz przeprowadzenie rozmów na 
temat ewentualnej przyszłej współ i+ 



pracy. W czasie pożegnalnego spo
tkania, które odbyło się w Miejskiej i Po¬

l wiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbu-
Iszowej, gości zapoznano z dotychczaso-
' wą współpracą naszego miasta z zagrani
cą. W wyniku rozmów wstępnie uzgod
niono, że uroczystość podpisania 
oficjalnej umowy o współpracy odbę-

[dzie się w dniu 15 marca 2009r., w mie-
Iście Cassino. 

Rok 2008 kończymy wysłaniem na 
staż zawodowy do Ploermel nauczyciel
ki języka francuskiego z Liceum Ogólno-
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kształcącego w Kolbuszowej. 
Kończąc, chciałabym dodać, że od 

roku 1998 Komisja podlega bezpośred
nio Burmistrzowi Kolbuszowej, a jej 
obecny skład jest następujący: Joanna 
Zioło - Przewodnicząca, emerytowana 
nauczycielka j . francuskiego, członko
wie: Marta Chmielowiec - pracownica 
MiPBP, Marek Gil - wiceburmistrz Kol
buszowej, Andrzej Jagodziński - dyrek
tor MiPBP, Jerzy Jezuit - inżynier infor
matyk, Jadwiga Krudysz-Starzec - le
karz, Beata Mierzwa - nauczycielka j . 

niemieckiego, Andrzej Selwa - pracow
nik WSK Rzeszów, Lucyna Stagraczyń-
ska - nauczycielka j . angielskiego, Elż
bieta Syper - prywatny przedsiębiorca, 
Krzysztof Wilk - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Teresa Zuba - nauczycielka j . 
francuskiego, Stanisław Zuber - Skarb
nik Kolbuszowej. Większość osób 
w Komisji wykazuje się znajomością ję
zyków obcych, co jest nieodzowne 
w jej działalności. 

JOANNA ZIOŁO 

POZNAJĄ KULTURĘ POPRZEZ TANIEC 
Od jakiegoś czasu w Polsce panuje moda na taniec. Można się o tym przekonać nie tylko włączając telewizję. 

W szkołach jak grzyby po deszczu powstają klasy taneczne, a domy kultury, świetlice i kluby pękają 
w szwach od osób chcących poznać kroki nowoczesnego tańca. Tymczasem w Kupnie dzieci i młodzież także 

poderwała się do tańca ale... ludowego. Niedawno powstał tu Zespół Pieśni i Tańca Lesianie. Pod okiem 
profesjonalisty młodzi ćwiczą kroki tańców ludowych. Na zajęcia przychodzą raz w tygodniu na dwie 

godziny. Robią to, bo lubią tańczyć, bo chcą poznać nowych ludzi czy po prostu zabić nudę. Chęci i zapału do 
pracy im nie brakuje. 

• tf W powiecie kolbuszowskim to nie 
pierwsza tego typu inicjatywa. Ludowe 
granie, tańce i śpiewanie w naszym re
gionie to już tradycja, którą pielęgnuje 
sporo dzieci, młodzieży i dorosłych 
w rozmaitej postaci - grupy muzyczne, 
kapele i zespoły taneczne. W Kupnie za
częło się od Zespołu Muzycznego Lesia
nie, który powstał w ubiegłym roku. Jak 
podkreśla Paweł Płudowski - od razu 
rozpoczęły się starania o utworzenie 
przy kapeli grupy tanecznej, nawiązują
cej do tradycji lasowiackich. W maju br. 
rozpoczął się nabór osób chętnych tań
czyć w ludowym Zespole Pieśni i Tańca 
Lesianie. Zainteresowanie dzieci i mło
dzieży przerosło oczekiwania inicjato
rów. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób. 
Dziś na zajęcia chodzi 8 par dziecię
cych i 6 młodzieżowych. Starsza grupa 
złożona jest głównie z gimnazjalistów, 
uczniów szkół średnich, a nawet studen
tów. 

Do pracy nie trzeba nikogo nama
wiać: - Zaczęliśmy od nauki rytmiki. Po 
każdej próbie jest coraz lepiej - opowia
da Piotr Drozd - choreograf Lesianów 
(18 lat tańczył w Zespole Pieśni i Tańca 
Rohy w Sędziszowie Małopolskim). -
Będziemy tańczyć głównie tańce laso-
wiackie, choć na pewno w naszym reper
tuarze znajdą się również układy tań
ców narodowych, np. polonez. Na efek
ty trzeba będzie z pewnością jeszcze po
czekać, jednak chęci i zapału do pracy ni
komu tu nie brakuje. Jeśli ci młodzi 
ludzie przychodzą na próby taneczne, 
bo wolą to od siedzenia przy kompute

rze, to dla mnie to już jest sukces - pod-

Próby odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny przy akopaniamencie skrzypiec.Fot 
S.Tęcza 

sumowuje Piotr Drozd. 
O tym, że taniec to super zajęcie, 

i nie tylko sposób na zabicie nudy, ale 
również poznanie nowych ludzi, można 
się przekonać zamieniając kilka słów 
z młodymi kursantami: - Lubię tań
czyć, nie przeszkadza mi że to folklor, 
chciałbym się kształcić w tym kierunku 
i jestem dobrej myśli - odpowiada 19 -
letni Andrzej. Dla 18 letniej Agaty to spo
sób na spotkania z ludźmi, ale również 
okazja do poznania kultury ludowej: -
Oczekuję częstych występów, nie tylko 
lokalnych - dodaje Agata. 

Grupa taneczna od początku może l i 
czyć na życzliwość i przychylność 
władz samorządu kolbuszowskiego: -
Do tej pory otrzymaliśmy wsparcie finan
sowe potrzebne do organizowania prób. 

Ponadto mam zapewnienie od burmi
strza Kolbuszowej, że w przyszłym ro
ku znajdą się również pieniądze na 
funkcjonowanie zespołu muzycznego 
i grupy tanecznej. Ponadto Miejski 
Dom Kultury w Kolbuszowej, przy po
mocy Urzędu Miejskiego, przygotowu
je wniosek do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o dofinanso
wanie na zakup strojów ludowych oraz 
instrumentów. Nie bez znaczenia jest 
dla nas przychylność Elżbiety Chmielo
wiec, dyrektor Zespołu Szkół w Kup
nie. W szkole, na Sali gimnastycznej, 
organizujemy próby - podkreśla Józef 
Jakubczyk, Radny Rady Miejskiej 
z Kupna. 

SYLWIA TĘCZA 
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Przyroda 
J 

KONKURS WIEDZY O OCHRONIE PRZYRODY 
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu 

Kolbuszowskiego został rozstrzygnięty 
27 października 2008 roku odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród w II I Po
wiatowym Konkursie Wiedzy o Ochro
nie Przyrody na terenie Powiatu Kolbu
szowskiego. Konkurs odbył się pod pa
tronatem Starosty Kolbuszowskiego Jó
zefa Kardysia i Nadleśniczego Nadleśnic
twa Kolbuszowa Kazimierza Krigera. 

Ochrona przyrody jest bardzo rozle
głą dziedziną wiedzy. Zgłębiamy ją już 
od pierwszych dzwonków w szkole. Wie
dza ta pomaga nam w życiu, uczy nas 
szacunku do świata i wrażliwości. Zdo
bywane wiadomości w prosty sposób 
można sprawdzić i ocenić. Dobrym spo
sobem na to jest udział w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody 
na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. 

Konkurs ten jest kierowany do mło
dzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu kolbu
szowskiego. Zapoczątkowano go 
w 2006 roku z inicjatywy Leśników 
z Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz pra
cowników Starostwa Kolbuszowskiego. 

Młodzież ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych przygotowywała 
się do konkursu od września. Ich nauczy
ciele, doświadczeni poprzednią rywaliza
cją, wraz ze swymi podopiecznymi do
kładnie wertowali książki z zakresu 
ochrony przyrody, ustawę o ochronie 
przyrody, ciekawostki przyrodnicze z te
renu powiatu kolbuszowskiego z czaso
pism i stron internetowych. Pytania testo
we, które rozwiązywali uczestnicy, oka
zały się trudne, gdyż na około 30% py
tań nie padły prawidłowe odpowiedzi. 

1! 

Świadczy to nie tylko 
o zawiłości testu, ale 
także o różnorodności 
form ochrony przyro
dy i walorów przyrod
niczych, których nie 
łatwo sobie przyswoić. 

Uczestnicy kon
kursu, zebrani w auli 
220 Starostwa Powia
towego, przed rozwią
zywaniem testu, ogląd
nęli film pt. „W lesie 
o każdej porze". Na
stępnie przystąpili do 
oczekiwanej z wielką 
ciekawością części te
stowej. Po jej zakoń
czeniu dr Zdzisław 
Bednarz - pracownik 
Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Rolni
czego im. H. Kołłątaja 
w Krakowie, Katedry 
Botaniki i Ochrony Przyrody, wygłosił 
referat na temat „Walorów przyrodni
czych Puszczy Sandomierskiej". Wykła
dowca bardzo ciekawie opowiadał o lo
kalnej przyrodzie, rzadkich siedliskach 
leśnych i nieleśnych. Przybliżył także 
uczestnikom wiadomości o „perełkach" 
wśród świata roślin i zwierząt, takich 
jak: wawrzynek główkowy, mącznica le
karska, biegacz urozmaicony czy kraska. 

Uwieńczeniem wspólnego spotka
nia było wręczenie nagród zwycięzcom 
tegorocznego konkursu, którego dokona-
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Uroczyste otwarcie III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochroni Przyrody 

Uczestnik konkursu podczas rozwiązywania testu 

i fundatorzy nagród - Starosta Kolbu
szowski Józef Kardyś i Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kolbuszowa Kazimierz 
Kriger. 

Klasyfikacja w kategorii szkół po
nadgimnazjalnych przedstawia się na
stępująco: 
I miejsce - Łukasz Bździkot z ZST 
w Kolbuszowej 
II miejsce - Justyna Twardowska 
zZSA-EwWeryni 
III miejsce - Małgorzata Futyma z LO 
w Kolbuszowej 

Klasyfikacja w kategorii szkół gim
nazjalnych przedstawia się następująco: 
I miejsce - Sławomir Sudak z Gimna
zjum nr 2 w Kolbuszowej 
II miejsce - Ilona Ozga z Gimnazjum 
w Woli Raniżowskiej 
III miejsce - Mirosława Skiba z Gimna
zjum w Niwiskach 
IV miejsce - Karolina Urban z Gimna
zjum w Niwiskach 
V miejsce - Krzysztof Ingram z Gimna
zjum nr 2 w Kolbuszowej 

Drużynowo najlepszy wynik w ka
tegorii szkół ponadgimnazjalnych zdo
był ZSA-E w Weryni, natomiast w kate
gorii szkół gimnazjalnych - Gimnazjum 
nr 2 w Kolbuszowej. 

Wszystkim uczestnikom i nagrodzo
nym gratuluję wiedzy, życząc dalszych 
sukcesów w jej pogłębianiu. 
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Z życia biblioteki 

W KRĘGU MROCZNEJ I NIEZNANEJ HISTORII . . . 
W ramach organizowanych spotkań autorskich 29 października br. w kolbuszowskiej bibliotece gościł już 

po raz drugi znany publicysta Zbigniew Święch. 
Prelegent to autor bestesllero-

k wego cyklu historycznego "Klą
twy, mikroby i uczeni", dotyczące-

I g o między innymi tak zwanej klą
twy Kazimierza Jagiellończyka. 

W Jest on również autorem tysięcy pu
blikacji, kilkuset różnego typu pro
gramów telewizyjnych a także 30 
filmów. Posiadając szeroki dostęp 
do archiwaliów wawelskich, 
w swojej twórczości zasłynął 
przede wszystkim, jako dokumenta
lista Zamku Królewskiego na Wa
welu, czemu poświęcona jest więk
szość jego publikacji oraz wykła
dów. 

Tematem spotkania było nawią
zanie do najnowszej książki Zbi
gniewa Święcha pt. „Trzy tajne do
kumenty". Autor przedstawił zgro
madzonym uczestnikom spotkania 
dzieje Unii zawieranych przez Pol
skę, poczynając od Ottona III i je
go wizyty u Bolesława Chrobrego aż po 
Unię Lubelską, udowadniając, że my Po
lacy zawieramy Unie już od setek lat 
a nasze przystąpienie do Unii Europej
skiej jest tylko kolejnym krokiem w łą
czeniu się państw, a nie czymś zupełnie 
nowym. Według autora te polskie do
świadczenia w zawieraniu Unii zostały 
skopiowane w innych państwach (Da
nia, Anglia), co pozwoliło funkcjono
wać wielu narodom w ramach jednego, 
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wspólnego państwa. Wszystkie te skom
plikowane dzieje, zostały przekazane słu
chaczom w sposób jasny, przystępny 
i z typową dla autora dozą humoru. 

Nie zabrakło również najciekawsze
go wątku z twórczości autora, tzn. 
mrocznych tajemnic grobów wawel
skich. W 1973 r. kard. Wojtyła pozwolił 
na otwarcie grobu Kazimierza Jagielloń
czyka. Rok później wielu badaczy biorą
cych udział w ekshumacji zmarło gwał
towną śmiercią. W ciągu dziesięciu lat 

ofiar "klątwy Jagiellończyka" było pięt
naście. Po latach okazało się, że win
nym jest mikrob, kropidlak żółty. Po 
ukazaniu się pierwszych rozdziałów 
książki „Klątwy, mikroby i uczeni: opo
wieść wawelska", korespondenci zagra
niczni ogłosili światu, iż autor publika
cji jest na tropie rozwiązania zagadki 
"klątwy faraona". 

Sam autor spotkania, to równie cie
kawa i tajemnicza postać jak jego twór
czość. Jest członkiem światowego "The 

Explorers Club" czyli "Klubu Od
krywców" w Nowym Jorku, do 
którego został zaproszony za "od
krycia historyczne z głębi dziejów 
Polski i Europy". Jest również 
"Honorowym Czytelnikiem Biblio
teki Jagiellońskiej nr 1", gdyż jako 
pierwszy odpowiedział na apel 
o pomoc finansową dla sławnej 
"Jagiellonki" i wystosował list do 
studentów (byłych i obecnych) 
oraz pracowników Uniwersytetu, 
aby wsparli rozwój Matki biblio
tek polskich. 

Często wykłada gościnnie na 
wielu uczelniach wyższych, zaś 
szczególnie ceni sobie Uniwersyte
ty Wieku Trzeciego, gdzie słucha
cze po wygłoszonym wykładzie 
spędzają jeszcze sporo czasu z pre
legentem, zadając mnóstwo pytań. 
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SPOTKANIE KLUBU T R Z E C I E G O W I E K U 
Zdjęcia ze spotkania Klubu Trzeciego Wieku, które odbyło się 13 listopada. Emeryci zebrani w sali odczytowej 

MiPBP w Kolbuszowej usłyszeli prelekcję Andrzeja Jagodzińskiego o 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 
obejrzeli film o historii Kolbuszowej. 
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