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Szanowni Państwo! 
Święta Bożego Narodzenia to dla nas szczególne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. 

Życzymy Państwu przeżycia tych wyjątkowych dni w radości, pokoju, miłości do 
najbliższych, wzajemnym zrozumieniu i szacunku. 

Nowy Rok niech będzie lepszy od minionych, 
szczęśliwy i pełen zrealizowanych marzeń, a ciepło 

i dobro wieczoru wigilijnego niech przeniosą się na wszystkie jego dni 

JAN ZUBA BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ ORAZ PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO 

Szanowni Państwo 
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Regionalne To

warzystwo Kultury Im. J .M. Goslara jako organizacja pożyt
ku publicznego, ma prawo do korzystania z dobrowolnych od
pisów od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych 
w wysokości l % . 

W tym roku uzyskaliśmy 5 774, 70 zł. Kwota ta zostanie 
przekazana na waloryzacje cmentarza oraz na pokrycie kosz
tów związanych z wydawnictwami Towarzystwa oraz wyda
niem Rocznika Kolbuszowskiego. 

W 2009 roku zdeklarowanie środków na rzecz Regio
nalnego Towarzystwa, będzie ułatwione. Wystarczy w zezna
niu podatkowym za 2008 rok dokonać następujących wpisów: 
- w pozycji 124 (nazwa organizacji pożytku publicznego): Re
gionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara 
- w pozycji 125 (nr KRS): 00001 09497 
- w pozycji 126 - deklarowaną wysokość odpisu w złotów
kach 
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Wydarzenia 
„NON OMNIS MORIAR" 

Wspomnienie.... 

Mgr Halina Felicja Dudzińska uro
dziła się 18 sierpnia 1927 roku w Kolbu
szowej. W 1939 roku ukończyła szkołą 
powszechną i została przyjęta do gimna
zjum w Kolbuszowej. Jednak wybuch 
wojny uniemożliwił Jej rozpoczęcie na
uki. W czasie okupacji niemieckiej 
uczęszczała do szkoły zawodowej. Od 
1943 roku rozpoczęła naukę na tajnych 
kompletach, prowadzonych przez prof. 
Zygmunta Żytkowskiego. Po przejściu 
frontu, w 1944 roku, kontynuowała na
ukę w Gimnazjum i Liceum w Kolbu
szowej. W1946 roku, po uzyskaniu świa
dectwa dojrzałości, rozpoczęła studia 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersy
tetu Jagiellońskiego w zakresie historii. 
30 października 1951 roku otrzymuła dy
plom ukończenia studiów wyższych ze 
stopniem magistra filozofii. W okresie 
studiów ukończyła Studium Pedagogicz
ne oraz studia I stopnia z zakresu geogra
fi i na Wydziale Matematyczno- Przyrod
niczym UJ. Od 1 września 1952 roku roz
poczęła pracę nauczyciela historii w L i 
ceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. 
W latach 1953 - 1957 pracowała w L i 
ceum Ogólnokształcącym w Rudniku 
nad Sanem. Od 1 września 1957 roku 
prof. H. Dudzińska powróciła do swo
jego rodzinnego miasta i przez 25 lat, 
do czasu przejścia na emeryturę 
w 1982, uczyła w kolbuszowskim L i 
ceum. Była także wychowawczynią w in
ternacie LO, opiekowała się kółkiem hi
storycznym, uczyła też dodatkowo w in
nych kolbuszowskich szkołach. 

Życiową pasją Pani Profesor była hi-
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storia. Jak sama pisała „wojenny czas 
i lekcje u prof. Z. Żytkowskiego rozbu
dziły we mnie zamiłowanie do historii". 
Tej miłości była wierna do końca życia. 
Historię postrzegała przez pryzmat roli 
i znaczenia wybitnych postaci w dzie
jach państw i narodów. Mogła godzina
mi opowiadać o losach i koligacjach ro
dzinnych wielkich rodów. W nauczaniu 
młodzieży nie było dla Niej „białych 
plam". Jej uczniowie na lekcjach histo
r i i dowiadywali się o znaczeniu dla Wol
nej Polski zwycięstwa w wojnie pol
sko - bolszewickiej 1920 roku, o losach 
polskich oficerów w Katyniu, o walce 
żołnierzy Armii Krajowej. 

Po powrocie do swojego rodzinne
go i ukochanego miasta Profesor Halina 
Dudzińska bez reszty poświęciła się ba
daniom jego dziejów. Zbierała źródła hi
storyczne, znajdujące się w archiwach 
i bibliotekach w Polsce, poszukiwała 
ich również w zbiorach rodzinnych, w re
lacjach świadków historii. 

Dla Niej każdy okres historii, każda 
ulica, każdy dom, każdy zaułek w Kolbu
szowej był wart poznania i opisania. Pra
cowała społecznie, szczególnie po przej
ściu na emeryturę, w Regionalnym To
warzystwie Kultury im. JM Goslara. 
Przez wiele kadencji pełniła funkcje se
kretarza a później wiceprezesa Towarzy
stwa. Niestrudzenie zbierała składki, któ
re przeznaczane były na regionalne wy
dawnictwa. Opiekowała się grobami za
służonych kolbuszowian na parafialnym 
cmentarzu. Wiele mogił przetrwało tyl
ko dzięki Jej zabiegom. Dla niej niedo
ścignionym wzorem regionalisty był 
dr Kazimierz Skowroński. Zabiegała o ta

blice pamiątkowe, na które zbierała fun
dusze, a kiedy pieniędzy brakowało, 
często dokładała z własnej skromnej 
emerytury. Publikowała swoje prace 
w „Roczniku Kolbuszowskim", Variach 
Kolbuszowskich, a artykuły w "Prze
glądzie Kolbuszowskim", „Ziemi Kol-
buszowskiej" i prasie regionalnej. Bar
dzo martwiło Ją , że nie zdąży opubli
kować tematów, które powinna, i do 
których zgromadziła materiały. 

Swoje sądy, opinie formułowała 
jednoznacznie, często emocjonalnie, 
z niektórymi można było polemizo
wać. W swoich przekonaniach była bez
kompromisowa. Była odważna w cza
sach kiedy innym często odwagi brako
wało. Pomimo choroby pisała właści
wie do końca, a w dzień w którym wy
bierała się na operację do szpitala, 
przyniosła do biblioteki artykuł do 
„Rocznika Kolbuszowskiego" nr 9, któ
rego publikacji już nie doczekała. 

Profesor Halina Dudzińska zmarła 
23 listopada 2008 roku, a trzy dni póź
niej odprowadzona przez rodzinę, licz
ne grono bliskich, przyjaciół, kolegów, 
młodzież i znajomych, spoczęła na kol
buszowskim cmentarzu. 

ANDRZEJ DOMINIK JAGODZIŃSKI 
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POZEGNIANIE PROFESOR HALINY DUDZIŃSKIEJ 
Mowy pożegnalne wygłoszone podczas pogrzebu 

Szanowna i Droga Pani Profesor 
Z żalem i smutkiem odprowadzamy Panią na miejsce wiecznego spoczynku. 
Już nigdy nie spotkamy się, aby jak zawsze porozmawiać o młodzieży, o wychowaniu i o szkole, której poświęciła Pani ca¬

. łe swoje życie. Po studiach odbytych w latach 1947 - 1951 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
skowie, pracowała Pani z młodzieżą licealną najpierw w Brzozowie, później w Rudniku a od 1 września 1957 r. w Kolbuszowej, 

jako instruktor kółka historycznego, wychowawca w internacie i przez wiele lat jako nauczycielka historii. 
Pani Profesor będzie nam brakowało Twoich opowieści, Twojego znawstwa Kolbuszowskich dziejów i zatroskania o spra

wy naszej szkoły. Przecież jednak nie całkiem umieramy. Tak i teraz wierzymy, że przeszła Pani Profesor tylko na drugą stronę 
życia - tak jak się przechodzi na drugą stronę ukochanej przez Panią historii. 

Śpij spokojnie, odbierając tam „w Górze" nagrodę za swoją autentyczną troskę o wychowanie młodzieży w duchu najwyż
szych wartości. 

Cześć Twojej pamięci. 
KRYSTYNA ZEMBROWSKA DYREKTOR LO W KOLBUSZOWEJ 

Świętej Pamięci Pani Profesor Halina Dudzińska po przejściu na emeryturę bardzo aktywnie działała w Regionalnym To
warzystwie Kultury. 

Pragnęła aby jej ukochane miasto było coraz piękniejsze, dbające o poznawanie i szanowanie swojej przeszłości. 
Niestrudzenie zbierała materiały źródłowe do historii regionu. Przywracała zbiorowej pamięci sylwetki Obywateli naszej 

ziemi, którzy walczyli i ginęli za wolną i suwerenną Ojczyznę. To dzięki Niej, znamy z nazwiska i imienia powstańców po
wstań narodowych, legionistów, żołnierzy września, Armii Krajowej, spoczywających również na kolbuszowskim cmentarzu. 

Była autorką kilku książek, kilkunastu opracowań naukowych i ponad 400 artykułów, publikowanych w prasie lokalnej i re
gionalnej. Była inicjatorką szeregu tablic pamiątkowych. Często ze swej niewielkiej emerytury, była również ich współfundato-
rem. 

To Jej odwadze i determinacji zawdzięczamy powstanie, w niełatwych czasach, symbolicznej Mogiły Katyńkiej. 
Pisała do ostatnich chwil swojego życia, była przekonana, że jest to winna pokoleniom, które odeszły i które przyjdą po 

Niej. Ten dorobek pozostanie na zawsze. Była Kolbuszowiankąnie tylko z urodzenia ale i wyboru. 
Żegnam Panią Profesor, Panią Prezes, w imieniu mieszkańców Kolbuszowej, w imieniu Regionalnego Towarzystwa Kultu

ry im. JM Goslara. 
Spoczywaj w pokoju, w ziemi, którą tak bardzo ukochałaś. 

JAN ZUBA BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Śp. Haliny Dudzińskiej 
Wiceprezes 

Regionalnego Towarzystwa 
Kultury w Kolbuszowej 

rodzinie zmarłej 
składa: 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury 
im. JM. Goslara w Kolbuszowej 

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

mgr Haliny Dudzińskiej 

Łącząc się w głębokim żalu 
Rodzinie Zmarłej 

składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

Ordynatorowi 
Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Powiatowego w 

Kolbuszowej 
Panu Andrzejowi Nodze 
oraz Panu dr Jarosławowi 

Raganowi 
Serdeczne podziękowania 

Za pomoc i opiekę w czasie choroby 
Haliny Dudzińskiej 

Składa Rodzina 

Ordynator 
Oddziału Paliatywnego 
Szpitala Powiatowego 

w Mielcu 
Pani 

Wiesławie Szypuła Krupa 
Serdeczne podziękowania 

Za opiekę w czasie 
choroby 

Haliny Dudzińskiej 
Składa Rodzina 

Wielebnemu Księdzu 
Stanisławowi Szcząchor 

Panu Burmistrzowi Janowi Zuba 
Pani Dyrektor Krystynie 

Zembrowskiej 
Oraz Wszystkim Przyjaciołom i 
Znajomym, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
Haliny Dudzińskiej 

Serdeczne podziękowania 
Składa Rodzina 



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

KOLBUSZOWA NA PLANIE FILMOWYM 
Wandering Daydreams - to tytuł filmu, który latem powstał na terenie Kolbuszowej. Film został 

wyreżyserowany i nakręcony przez ekipę studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy i 
Macieja Siesickiego. Kilkuminutowy materiał pomógł trójce młodyck żaków z wydzia łu reżyserii uzyskać 

stopień licencjata - nakręci l i go jako własną pracę l icencjacką. 

Scenariusz do tej specyficznej pra
cy licencjackiej, powstawał przez ok. 3 
miesiące. Młodzi adepci sztuki filmo
wej na cały ten czas zamieszkali w go
spodarstwie agroturystycznym „Pod L i 
pą" w Nowej Wsi. Tam również padło 
najwięcej klapsów do filmu. Część scen 
nakręcono w świerczowskim lesie oraz 
w kolbuszowskim skansenie. Ekipa, pra
cująca nad tą specyficzną pracą licencjac
ką, liczyła kilkanaście osób. Wszystkich 
urzekła wspaniała kolbuszowska natura. 
Stanowiła doskonałe tło do całej fabuły 
filmu: - Ekipa pracowała w Kolbuszo
wej ponad tydzień. Bohaterami filmiku 
jest dwójka młodych ludzi. W kilkuminu
towym materiale pokazane są głównie 
ich emocje, ponieważ aktorzy nie prowa
dzą żadnych dialogów. Każdy może zin
terpretować ten film na swój sposób -
podkreśla Paweł J., który w filmie za
grał kierowcę. 

Skąd studenci z Warszawy dowie
dzieli się o Kolbuszowej? Wszystko dzię
k i pewnemu znajomemu producentowi 
z Rzeszowa. Właściciel Agencji Rekla
mowej zrealizował wcześniej na terenie 
gospodarstwa agroturystycznego pod 
Kolbuszową reklamę mleka, emitowaną 
później m.in. na antenie lubelskiej Tele
wizji Polskiej. 

Nie ma wątpliwości - jedyne na tere
nie gminy Kolbuszowej gospodarstwo 
o statusie agroturystycznego, cieszy się 
ogromną popularnością. Rocznie odwie-

Daniele hodowane w gospodarstwie agroturystycznym "Pod Lipą" są doskonałymi obiektami dla 
fotografów. 

dza go bardzo dużo osób, chcących odpo
cząć na łonie natury. Jak podkreślają wła
ściciele, w swoich progach gościli oso
by niemalże z całego kraju, w tym z Wro
cławia czy Katowic, ale przybywają tu 
także zagraniczni goście, m.in. z Nie
miec czy Francji. Zdarza się, że na łonie 
kolbuszowskiej przyrody odpoczywają 
nawet wysocy urzędnicy państwowi: -
Myślę, że odnajdują tu ciszę, spokój 
i piękną naturę, do której czasami tęsk
nią, żyjąc w zatłoczonym mieście - infor
muje Barbara Jakubiec - właścicielka go
spodarstwa. 

Na terenie gospodarstwa agrotury
stycznego goście mają do dyspozycji 6 
- osobowy domek, pole do gry w siat

kówkę i organizacji rozmaitych zabaw 
sportowo - rekreacyjnych, jest również 
miejsce na rozbicie namiotów. Raj mają 
tu wędkarze, wielbiciele spacerów po le
sie czy jazdy konnej. Co ważne, mogą 
odpoczywać z czworonożnymi przyja
ciółmi. Atrakcją jest hodowla danieli. 
Wszystko w otoczeniu wspaniałej przy
rody. 

Gościnność i bogatą ofertę docenili 
organizatorzy plebiscytu na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne „Zielone 
Lato" 2008. W konkursie podkolbu-
szowscy właściciele domku „pod Lipą" 
otrzymali 3 miejsce. 

SYLWIA TĘCZA 

PRZEDSIĘBIORCO, SKORZYSTAJ Z INFORMACJI! 
Pojawiła s ię niepowtarzalna szan
sa dla tych, którzy chcą ubiegać 

s ię o dotacje z Regionalnego Pro
gramu Operacyjnego. Cennych 

wskazówek, jak skutecznie starać 
s ię o unijne dofinansowanie, udzie
lą im fachowcy z Punktów Konsul

tacyjnych. To ważna informacja 
dla przedsiębiorców i osób zamie
rzających uruchomić własną dzia
ła lność gospodarczą. To właśnie 
dla nich Gmina Kolbuszowa, we 

współpracy z Agencją Rozwoju Re
gionalnego „MARR" S.A. w Miel
cu, zorganizuje specjalne dyżury. 
Pierwsza okazja już 19 grudnia! 

Na mocy Porozumienia między Gmi
ną Kolbuszowa a Mielecką Agencją Roz

woju Regionalnego „MARR", pełniący 
dyżury Konsultanci RPK udzielać będą 
informacji osobom fizycznym oraz mi
kro, małym i średnim przedsiębior
stwom w zakresie: 
•możliwości uzyskania przez przedsię
biorców wsparcia ze środków publicz
nych, na realizację projektów w latach 
2007-2013, m.in. w ramach regional
nych programów operacyjnych, 
•konsultacji, wstępnej weryfikacji projek
tów 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 budynku Urzędu Miejskiego w Kol
buszowej, pokój nr 2 (parter) w godzi
nach od 9:00 do 13:00, w następują
cych terminach: 

2008r.: 
19 grudnia 

2009 rok: 
1.28 stycznia 2009r. 
2. 29 kwietnia 2009r. 
3. 27 maja 2009r. 
4. 26 sierpnia 2009r. 
5. 30 września 2009r. 
6. 22 grudnia 2009 r. 
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MALUCHY UCZĄ SIĘ ANGIELSKIEGO 
Przedszkolaki z Kolbuszowej rozpoczęły naukę języka angielskiego zupełnie za darmo. Za lekcje zapłaci 

Unia Europejska, która przygotowała na fen cel ponad 80 tysięcy złotych. Zajęcia obejmą dzieci 3, 4 i 
5-Iefnie. Z propozycji tej skorzysta blisko 300 przedszkolaków. Oprócz angielskiego dzieci będą miały 

możliwość uczestniczyć również w dodatkowych zajęciach rytmicznych. 

Do tej pory nie wszystkie dzieci, któ-
l re chciały poznać język angielski, miały 
Itaką szansę. Zajęcia były płatne, a nie 
Iwszystkich rodziców stać na tego rodza-
fju wydatek. Teraz w Kolbuszowej możli
wość rozwoju będą miały wszystkie 
przedszkolaki. Jak będą wyglądać lek
cje? - „Trzy i czterolatki będą się uczyć 
angielskiego przez 15 minut dwa razy 
w tygodniu. Lekcje u pięciolatków będą 
trwały po pół godziny - również dwa ra
zy w tygodniu. Podobnie z rytmiką - na
uczyciel będzie prowadził zajęcia mu
zyczne dwa razy w tygodniu po kilka
dziesiąt minut - informuje Monika Fry-
zeł z Referatu Pozyskiwania Funduszy 
i Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa. 

Przedszkolaki z Kolbuszowej Dolnej naukę języka. Angielskie stówka i 
piosenki będą ćwiczyć przy pomocy mini wieży. 

Pieniądze na na
uk? języka angiel
skiego i rytmiki po
chodzą z unijnego 
Sektorowego Progra
mu Operacyjnego -
Kapitał Ludzki w ra
mach priorytetu pn: 
„Rozwój wykształce
nia i kompetencji 
w regionach". Wnio
sek na realizację pro
jektu zatytułowane
go: „Idąc z rytmem 
w świat języków -
Przedszkole pierw
szym krokiem do sukcesu", opiewający 

na kwotę 81 ty
sięcy złotych, 
pracownicy 
UrzęduMiej skie-
go w Kolbuszo
wej jeszcze 
w marcu złożyli 
w Wojewódz
kim Urzędzie 
Pracy. Udało 
się. Komisja 
Oceny Projektu 
przyznała na
szej Gminie pie
niądze na realiza
cję projektu. 

Oprócz książek i mini wieży w zestawie zakupionym przez gminę z 
pieniędzy unijnych są jeszcze instrumenty do rytmiki. Jako pierwsze 
dostały je Przedszkolaki z "dwójki" 

Za pozyskane fundusze zakupiono 
już książki, mini wieże oraz zestawy 
muzyczno - dydaktyczne. Na początku 
grudnia przekazano je do wszystkich 
przedszkoli biorących udział w projek
cie. 

Za unijne pieniądze języka angiel
skiego będą się uczyć dzieci w 7 pu
blicznych przedszkolach. Jak podkreśla
j ą pracownicy urzędu, program ten po
wstał nie tylko po to, aby dzieci mogły 
obcować z językiem, ale również po to, 
aby od najmłodszego uczyły się inwe
stować siły w swój rozwój, a na doda
tek kojarzyły to z dobrą zabawą i satys
fakcją. 

SYLWIA TĘCZA a KAPITAŁ LUDZKI 
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

EUROPEJSKI 
RJKUKZ 5POŁEJC2HY 

NIE PATOLOGIOM! 
"Stop patologiom - razem bezpieczniej" - to nazwa nowego programu prewencyjnego Komendy Powiatowej 

Program adresowany jest do miesz
kańców powiatu kolbuszowskiego, wła
ścicieli i pracowników lokali gastrono
micznych, podających czy sprzedają
cych napoje alkoholowe lub wyroby tyto
niowe. 

Inicjatywa ta związana jest z ciągle 
dużym zagrożeniem patologiami w rodzi
nie, patologiami publicznymi oraz zagro
żeniami, które wynikają z przemocy 
w rodzinie i z nadużywania alkoholu. 

Realizację programu rozpoczęto we 
wrześniu 2008 r., a zakończenie przewi-

kduje się na grudzień 2011 r. Jego głów-
Łiym celem jest: ograniczenie zjawisk pa-

Policji w Kolbuszowej. 
tologicznych, zmniejszenie liczby prze
stępstw i wykroczeń, podniesienie pozio
mu bezpieczeństwa mieszkańców powia
tu kolbuszowskiego, zmniejszenie ich 
strachu przed staniem się ofiarą prze
stępstw, uświadomienie zagrożeń, jakie 
wynikają z faktu skorzystania z ofert wy
jazdu do pracy za granicę oraz poprawa 
świadomości prawno-wiktymologicznej 
społeczeństwa. 

Program za cel pośredni stawia: pro
mocję zdrowego stylu życia bez nało
gów, oddziaływanie prewencyjne na wła
ścicieli sklepów i lokali gastronomicz
nych, wywarcie pozytywnego wpływu 

na młodych mieszkańców powiatu oraz 
efektywne wykorzystanie sił i środków, 
by przeciwdziałać patologiom. 

Do wdrażania programu służą ulot
k i ostrzegawczo-informacyjne, poradni
k i dla sprzedawców oraz prezentacja 
multimedialna "Bezpieczny wyjazd". 

Podmiotami współuczestniczącymi 
w realizacji programu są: Starostwo, 
Urząd Miejski i Urzędy Gminne, miej
skie i gminne komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Powiatowy 
Urząd Pracy, Straż Miejska, szkoły oraz 
lokalne media. 
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ZATRZYMANO SPRAWCĘ KRADZIEŻY 
Czujność kierowniczki sklepu oraz działania Policji pozwoli ły na zatrzymanie sprawcy kradzieży 

28 listopada br., około godziny 
17.00, do jednego z kolbuszowskich skle
pów wszedł 45-letni Waldemar M . , 
mieszkaniec Żyrardowa. Jego zachowa
nie wydało się co najmniej dziwne, bo
wiem podchodził do kasy z koszykiem 
wypełnionym gumami, po czym odcho
dził, jakby rezygnował z zakupu. Kierow
niczka o nietypowym zachowaniu powia-

ZATRZYMANY Z 
NARKOTYKAMI 

7 listopada br., policjanci z Poste
runku Policji w Majdanie Królewskim, 
zatrzymali 20 letniego mieszkańca tej 
miejscowości, który posiadał przy sobie 
marihuanę. W czasie przeszukiwania je
go zabudowań, na strychu znaleźli susz 
tego narkotyku, który przechowywał 
w pojemniku oraz liście, które suszył 
rozłożone na styropianie. Prowadzone 
są dalsze czynności w tej sprawie. 

gum do żucia, 
domiła Policję. 

Wstępnie ustalono, że mężczyzna 
ten dokonał kradzieży gum do żucia i ta
bletek przeciwbólowych na kwotę 750 
zł. Nie był to jednak pierwszy sklep te
go dnia. W czasie wycieczki z Żyrardo
wa zdążył dokonać kradzieży tych sa
mych artykułów, najprawdopodobniej 
w sklepie w Radomiu i Ostrowcu Święto

krzyskim. 
Policjanci, w trakcie przeszukania 

samochodu, którym poruszał się spraw
ca, odzyskali skradziony towar o warto
ści około 2,5 tyś. zł. 

Czynności w tej sprawie nadal trwaJ, 
j ą a amator gum został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. 

UWAGA NA OSZUSTÓW 
Ofiarą złodziei, podających się za 

sprzedawców narzut, padło starsze mał
żeństwo w Ostrowach Baranowskich. 
Do kradzieży doszło 19 listopada br. Po
krzywdzeni wpuścili do mieszkania 
dwie kobiety i mężczyznę, prawdopo
dobnie narodowości romskiej, którzy 
przyszli pod pretekstem sprzedaży na
rzut. Przestępcy wykorzystali nieuwagę 
domowników i , po wyłamaniu zamka w 
drzwiach szafy, ukradli pieniądze w kwo
cie 10 000 zł. 

Według pokrzywdzonej, kradzieży 

dokonały osoby narodowości romskiej 
w wieku ok. 25 lat. Kobieta ubrana by
ła w jasnoniebieską koszulkę i miała na 
sobie dużą ilość biżuterii. 

Apelujemy o zachowanie dużej 
ostrożności przy otwieraniu drzwi i 
wpuszczaniu do mieszkań osób nie
znajomych, szczególnie kiedy jeste
śmy sami. Gdy zachowanie nieznajo
mych wydaje się podejrzane, prosimy 
dzwonić na numer telefonu 017 2275 
-310 lub 997. 

,Z ODBLASKIEM ŻYJE SIĘ DŁUŻEJ" 
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej włączyła s ię do akcji, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Droga 

i Bezpieczeństwo", inspirowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 

Polski Kodeks Drogowy (art. 43 
pkt. 2) nakazuje, aby dzieci do lat 15, 
znajdujące się po zmroku na drodze pu
blicznej poza terenem zabudowanym, 
wyposażone były w elementy odblasko
we. Jednak na naszych drogach dzieci, 
dorośli, rowerzyści masowo przemiesz
czają się w ciemności, nieświadomi swo
jego zagrożenia. 

Nie chronieni karoserią samochodu, 
pieszy bądź rowerzysta, w zderzeniu 
z pojazdem nie ma szans. Takie wypad
ki najczęściej kończą się ciężkimi obraże
niami ciała, kalectwem, a nawet śmier

cią. 
Nocą kierowca ma szansę zauwa

żyć pieszego lub rowerzystę, niewyposa-
żonego w żaden element odblaskowy, 
np. lampę, na ok. 20 - 30 metrów przed 
maską samochodu. Jeśli jedzie z prędko
ścią 100 km/h - pokona ten dystans w se
kundę. W tym czasie nie zdąży zareago
wać, nie zdąży nawet przenieść nogi na 
hamulec. Elementy odblaskowe, w któ
re powinien być wyposażony pieszy 
bądź rowerzysta, pozwalają go zauwa
żyć, na nieoświetlonej drodze, już z odle
głości 130 - 150 metrów, natomiast na 

światłach długich - nawet z odległości 
kilometra. 

Na terenie powiatu kolbuszowskie
go w 2008 roku zaistniało 47 wypad
ków drogowych, z których osiem było 
z udziałem pieszych. Połowa z nich zda
rzyła się wieczorem lub nocą. Aż 
w trzech przypadkach osoby piesze po
niosły śmierć. Być może, gdyby miały 
odblaski nadal by żyły? 

Pamiętaj! Dla własnego bezpie
czeństwa bądź widoczny na drodze!!! 

NIEWYPAŁ PRZY TORACH 
Pod koniec listopada w Kolbuszowej interweniowali sape

rzy. Pirotechnicy zostali wezwani, aby uporać się z nietypowym 
znaleziskiem, które odkopano przy torach w pobliżu przejazdu 
kolejowego w drodze do Zarębek. 

Niebezpieczny przedmiot leżał między rowem a torami. Zna
lazł go jeden z pracowników przedsiębiorstwa wykonującego pra
ce przy torach. Mężczyzna natychmiast powiadomił policję oraz 
gminne służby kryzysowe. Okazało się, że tajemniczy przedmiot 
to najprawdopodobniej przedwojenny pocisk artyleryjski. Powiado
miono pirotechników. Wojskowi z JW 3369 w Rzeszowie przyje
chali po pocisk na drugi dzień. Przez całą noc miejsca wybuchowe
go znaleziska pilnowała Straż Miejska oraz strażacy ochotnicy 
z Kolbuszowej Dolnej. 

S.T. 
Fot. K Matejek 
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SPORTOWE ZMAGANIA NAJMŁODSZYCH 
26 listopada 2008r., na hali sportowej Zespołu Szhół w Widełce , odbył s ię VI gminny turniej sportowy „Raz, 

dwa, trzy - poćwicz Ty". Jego celem było zrozumienie przez uczniów związhu ruchu ze zdrowiem, 
przyjmowanie sukcesów i porażek jako naturalnego następstwa w sporcie, uczenie współpracy na sukces 

drużyny. 

W turnieju wzięło udział 5 drużyn 
V z klas I I i I I I szkół podstawowych, po 

12 uczniów z każdej drużyny. Uczestni
ków, ze szkół w Bukowcu, Kolbuszo
wej Górnej, Weryni, Widełki i Zarębek, 

f oceniała komisja w składzie: Genowefa 
Frankiewicz - szkoła Kolbuszowa Gór
na, Danuta Michalska - Zarębki, Kazi
miera Warchoł - Werynia. Organizator
ki : Elżbieta Branach, Grażyna Cudo, Elż
bieta Fabińska i Marzena Jagodzińska, 
przygotowały 10 konkurencji sporto
wych. Zawodnicy pokonywali je bez pro
blemów, zdobywając wysoką punktację. 
Ostateczne miejsce ustaliła dogrywka. 
I miejsce zdobyli uczniowie z ZS w Wi
dełce. Każda drużyna otrzymała pamiąt
kowy puchar, ufundowany przez dyrekto
ra ZS w Widełce, Mirosława Karkuta, 
oraz dyplom uczestnictwa. Po ciepłym 
posiłku uczniowie, wraz z opiekunami, 

udali się do swoich szkół. 
Dyrekcja i organizatorzy dziękują 

Zespołowi Oświatowemu za dowóz dzie

ci i opiekunom drużyn za przygotowa
nie do turnieju i pracę w komisji. 

GRAŻYNA CUDO 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ SWEJ MŁODOŚCI" 
Te s łowa Jana Pawła I I by ły has łem pod którym, w dniu 27 listopada 2008 r., w Zespole Szhół im. Jana 

Pawła I I w Kupnie, uroczyście obchodzono pasowanie uczniów klas I gimnazjum. 

Na uroczystość przybyli zapro
szeni goście: Ks. Dziekan - Prałat 
Kazimierz Osak, Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Przewod
niczący Rady Miejskiej w Kolbu
szowej Krzysztof Wilk oraz Wice
przewodniczący Stanisław Rumak, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Wiceburmistrz Marek Gil, Radny 
Powiatu Adam Przybyło, Radni Ra
dy Miejskiej Marta Tendera, Julian 
Kłoda, Józef Jakubczyk, sołtysi -
Stanisław Czesnowski i Krzysztof 
Miazga. 

Uroczystość uświetnił swoim 
występem Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego - „Lesianie z Kupna". 
Zespół od maja 2008r. działa przy 
Gimnazjum w Kupnie - do grupy 
starszej należą uczniowie i absol
wenci gimnazjum, do grupy młod
szej uczniowie szkoły podstawo
wej. 

Pomysł utworzenia w Kupnie 
zespołu ludowego zainicjował Poseł Zbi
gniew Chmielowiec, a realizacją pomy
słu zajęli się Radni z Kupna i Burmistrz 
Jan Zuba wraz z Radą Miejską. Opieku
nem kapeli jest Paweł Płudowski, a ze-

v spół taneczny prowadzi Piotr Drozd. 
Uroczystość połączona była z po

święceniem i oddaniem dla uczniów no
wo powstałego Szkolnego Gabinetu Sto
matologicznego. Wyposażenie gabinetu 
(fotel stomatologiczny UNIT wraz z po
zostałymi urządzeniami i meblami) zaku
piono ze środków przeznaczonych 
ten cel przez Radę Miejską w Kolbuszo 

na 

wej. Poświęcenie gabinetu i wspólną 
modlitwę w intencji zgromadzonych go
ści, nauczycieli i uczniów z rodzicami 
poprowadził ks. Dziekan Kazimierz 
Osak. 

Gabinet prowadzić będzie, w ra
mach kontraktu z NFZ, lek. stom.. \ 



Wioletta Wojtanowska. Z usług gabi
netu uczniowie szkoły mogą korzy
stać w każdą środę w godz. 8.00¬
12.00. 

Gorące wyrazy podziękowania 
wszystkim przybyłym gościom za 
uświetnienie uroczystości oraz całej 
Radzie Miejskiej w Kolbuszowej za 
podjęcie decyzji o utworzeniu Gabi
netu Stomatologicznego w naszej 
szkole, rodzicom za pomoc w przy
gotowaniu uroczystości składają Dy
rektor, Rada Rodziców i Rada Peda
gogiczna Zespołu Szkół im. Jana 
w Kupnie. 

ELŻBIETA CHMIELOWIEC 

LOGO KOLBUSZOWEJ OCZAMI UCZNIÓW 
Uczniowski konkurs na logo Kolbuszowej już za nami. Mimo, że nie przyznano pierwszej nagrody, fo 

zdaniem organizatorów konkurs spe łn i ł najważniejszy cel - zainteresował uczniów, zmobil izował ich do 
kreatywnej pracy i u r u c h o m i ł wyobraźnię. Autorzy sześciu najciekawszych projektów otrzymali nagrody. 

Jury, oceniające prace, miało nie la
da orzech do zgryzienia. Komisja w skła
dzie: Marek Gil - wiceburmistrz, Miro
sław Kaczmarczyk - dyrektor ZS nr 2, 
Maksymilian Starzec - artysta plastyk, 
Joanna Zioło - przewodnicząca Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą Krystyna 
Styga - nauczyciel oraz Sylwia Tęcza 
z Urzędu Miejskiego, postanowiła nagro
dzić autorów sześciu najbardziej wyróż
niających się prac. Wyróżniono prace: 
Bartłomieja Pierzchały (Gim. Nr 2) - 2 
projekty, Bartosza i Miłosza Tarków 
(ZS nr 2) - 2 projekty, Katarzyny Gra
biec (SP nr 2) oraz Anny Białek (Gim. 
Nr 2). 

Motywem, najczęściej wykorzysty

wanym w uczniowskich pracach, była za
bytkowa studnia. Uczniowie używali 
również często Nilu i legendarnego kro
kodyla. Pojawiały się również elementy 
skansenu, a wszystko w kolbuszow
skich niebiesko - żółtych barwach. 

Swoje propozycje przysłało na kon
kurs ogółem 19 osób, uczniów SP i Gim
nazjum nr 2 w Kolbuszowej, SP w Kol
buszowej Górnej oraz SP w Weryni. Każ
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom i symboliczny podarunek. 

Komisja konkursowa, w wyborze 
najciekawszych prac, za najważniejsze 
kryterium przyjęła zawartość elemen
tów nawiązujących do specyfiki miasta, 
eksponujących jego unikalne walory, 

charakteryzujące go. Ponadto brała pod 
uwagę przejrzystość i czytelność infor
macji i oryginalność projektu. 

Wyróżnione prace zostaną wyko
rzystane w promocji Miasta i Gminy, 
poprzez umieszczenie ich m.in. na roz
maitych gadżetach promocyjnych (np. 
koszulkach). Organizatorami konkursu 
było Gimnazjum nr 2 oraz Urząd Miej
ski w Kolbuszowej. 

Wszystkie projekty będzie można 
zobaczyć już niebawem na wystawie 
w budynku Urzędu Miejskiego w Kol
buszowej. 

SYLWIA TĘCZA 

Projekty wyróżnione przez komisję konkursową 

Kiiiniis/iiwii 
myt ffij&tfe 

Barłomiej Pierzchała 
Barłomiej Pierzchała Bartosz i Miłosz Tarka 

OU3& 

Bartosz i Miłosz Tarka Katarzyna Grabiec Anna Białek 
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FESTIWAL W WIDEŁCE 
9 grudnia 2008 roku odbył s ię V I I I Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Widełce . Bierze w nim 

udział najzdolniejsza młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich. Cele konkursu to kreowanie nowych 
talentów artystycznych oraz rozwijanie zainteresowań językowych i muzycznych. Uczestnicy konkursu 

prezentują swoje umiejętności w dwóch kategoriach: zespoły muzyczne i soliści . 
W tegorocznej edycji konkursu wzię- W kategorii solistów nagrody otrzy- . 

ło udział 9 szkół z powiatu kolbuszow¬
i skiego: 6 gimnazjów i 3 szkoły średnie. 
Ijako pierwsze zaprezentowały się zespo
ł y , po nich soliści. Wykonano utwory 
Iw językach: angielskim, francuskim i nie
mieckim. 

Zaprezentowane występy zostały 
ocenione przez członków jury jako stoją
ce na wysokim poziomie muzycznym 
i językowym. Bardzo wyrównany po
ziom wszystkich uczestników sprawił, 
że przyznane zostały po 2 równorzędne 
nagrody, zarówno w kategorii zespołów 
jak i solistów. 

Biorąc pod uwagę opracowanie muzycz
ne, wykonanie oraz poprawność języko
wą śpiewanych tekstów, jury postanowi
ło w kategorii zespoły muzyczne przy
znać następujące nagrody: 
• I miejsce - zespół muzyczny z LO im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej w skła
dzie: Maja Strzelczyk, Anna Kwas; 
• I I miejsce - zespół muzyczny „Alegro" 
z Gimnazjum w Majdanie Królewskim 
w składzie: Aneta Rębisz, Dominika For
tuna, Maria Bak; 
• I I I miejsce - zespół muzyczny z Gmin
nego Gimnazjum w Raniżowie w skła
dzie: Katarzyna Jaworska, Karolina Ry-
czek, Paulina Dul, Kinga Łabuda; 
• I I I miejsce - zespół muzyczny z LO im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej w skła
dzie: Małgorzata Durak, Justyna Sera
fin, Aneta Blat. 

mali: 
• I miejsce - Agnieszka Watras 
z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej; 
• I I miejsce - Izabella Potocka 
z Gminnego Gimnazjum w Raniżo
wie; 
• I I miejsce - Dorota Reguła z Ze
społu Szkół Technicznych w Kolbu
szowej; 
• I I I miejsce - Edyta Hrycyszyn 
z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej; 
Wyróżnienie przyznano Natalii Kłos-
sowskiej z Gimnazjum w Majdanie 
Królewskim. 

Wszystkim laureatom konkursu 
składamy gratulacje. Zostali oni na
grodzeni cennymi nagrodami książ
kowymi, a wszyscy uczestnicy dy
plomami. Pragniemy jednocześnie 
podziękować tym, któ
rzy udzielili nam 
wsparcia finansowego 
i rzeczowego, a byli 
to: p. Świetlana Jaju-
ga, p. Joanna Gdowik, 
p. Agnieszka Wę
grzyn, Burmistrz Mia
sta i Gminy Kolbuszo
wa oraz Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu 
w Kolbuszowej. 

BEATA SUDOŁ 

Laureatka I miejsca 
Agnieszka Watras 

kategorii solistów 

JOANNA SIERACZYN-
SKA Laureatki I miejsca w kategorii zespoły - Maja Strzelczyk i Anna 

Kwas 

POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA 
Przedszkole Publiczne Nr 3 

w Kolbuszowej po raz kolejny obcho
dziło Międzynarodowe Święto Pluszo
wego Misia. 

Dzieci w tym dniu przyniosły do 
przedszkola swoje ukochane misie, aby 
razem z nimi tańczyć, bawić się 
i uczestniczyć w konkursach. Tego dnia 
wszystko było "misiowe". Dzieci do
wiedziały się jak powstał pierwszy plu
szowy miś i skąd się wzięła jego na
zwa, uczyły się matematyki ważąc i l i 
cząc swoje misie, śpiewały piosenki 
i recytowały wiersze o sympatycznych 
pluszakach. Nagrodą za uczestnictwo 
w zawodach i konkursach, przygotowa
nych przez nauczycielki przedszkola by
ło coś, co misie lubią najbardziej... 

ANETA KONEFAŁ 



Wesołych Su ią** 
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

i Nowy Rok, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. 

Serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń oraz 
błogosławieństwa Bożego 

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Kolbuszowskiego 
życzy Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec 

BOŻE NARODZENIE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE 
Boże Narodzenie, w tradycji chrześcijańskiej , to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 

liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia. Poprzedzone jest okresem czterotygodniowego 
oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

Świeci gwiazda na niebie, 
srebrna i staroświecka, 
Świeci wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 
Chwyć w garść jej promienie, 
trzymaj je z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

BOLESŁAW LEŚMIAN 

Boże Narodzenie to najważniejsze, 
zaraz po Wielkanocy, święto w roku. Jed
nak przez kilkaset lat po narodzeniu Jezu
sa święta Bożego Narodzenia nie były 
znane. Chrześcijanie świętowali naj
pierw fakt, że Jezus zmartwychwstał i ży
je, a dopiero od I V w. zaczęli świętować 
Boże Narodzenie. Wtedy też, z polece
nia cesarzowej Heleny, wzniesiono w Be
tlejem, w miejscu gdzie narodził się Je
zus, bazylikę Narodzenia Pańskiego. 
Z czasem powstał zwyczaj budowania 
stajenki, by upamiętnić fakt, że Jezus na
rodził się w stajni. Powstała również 
msza zwana pasterką, by upamiętnić w i 
zytę pasterzy w noc Bożego Narodzenia 
oraz wiele innych świątecznych zwycza
jów. 

Także nasze domy są pełne świątecz
nego klimatu. Zmieniają one swój wy
gląd, pojawia się choinka, ozdoby, świą
teczne wypieki i prezenty - wszystko 
po to, aby podkreślić magię tych świąt. 

Czas Bożego Narodzenia to dni peł
ne pięknych, starych zwyczajów. Już 
przed świętami myślimy o kartkach z ży
czeniami, kupujemy prezenty, a w do

mach trwają wielkie przygotowania do 
wieczerzy wigilijnej. W wigilię spotyka
my się z rodziną przy stole, składamy 
życzenia, śpiewamy kolędy, by potem, 
o północy, iść na pasterkę. 

Czasem jednak całkiem zapomina
my, co mają poszczególne zwyczaje 
oznaczać. 



P I E R W S Z A G W I A Z D K A 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejem

skiej, której pojawienie się towarzyszy
ło narodzinom Jezusa. Dzięki niej paste
rze oraz Trzej Królowie mogli dotrzeć 
do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś 
oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka po
jawi się na wigilijnym niebie. Dopiero 
gdy ona zabłyśnie możemy, według tra-

| dycji, siąść do stołu i podzielić się opłat
kiem. 

OPŁATEK 
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego 

słowa "oblatum" i znaczy tyle co dar 
ofiarny. Wigilijny zwyczaj łamania się 
opłatkiem należy do najtrwalszych i naj
żywszych tradycji Bożego Narodzenia. 
Dzielenie się opłatkiem, choć niekoniecz
nie w Wigilię, praktykowali już najwcze
śniejsi chrześcijanie - otrzymywali go 
ci, którzy nie byli na mszy. Od dawna, 
tuż przed wieczerzą łamano się opłat
kiem z członkami rodziny, służbą, kolęd
nikami i oczywiście duchami przodków. 
Nawet zwierzęta gospodarskie dostawa
ły opłatek od swego gospodarza. 

Nie ma solidnego studium, które 
wskazałoby kiedy i w jakich okoliczno
ściach ta tradycja zakorzeniła się w Pol
sce. Najstarsza wzmianka źródłowa po
chodzi z końca X V I I I wieku. Dzisiaj 
jest to już wyłącznie polski zwyczaj, któ
rego najważniejszym przesłaniem jest 
pojednanie. Dzieląc się opłatkiem składa
my sobie życzenia dobra wszelakiego, 
zapominamy o urazach, wybaczamy wi 
ny. 

W I E C Z E R Z A WIGILIJNA 
Wigilia jest dniem poprzedzającym 

Boże Narodzenie. Tradycyjnie wiecze
rza wigilijna rozpoczyna się wraz 
z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to 
symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Be
tlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezu-
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sa, którą wg Biblii na wschodniej stro
nie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Zgod
nie z polskim zwyczajem, potrawy wigi
lijne powinny być postne, czyli bezmię
sne i bez użycia tłuszczów zwierzęcych 
przy ich przygotowaniu. 

P A S T E R K A 
Tradycyjna msza, odprawiana o pół

nocy, w noc Bożego Narodzenia. Symbo
lizuje czuwanie pasterzy przy żłobku Je
zusa. Udział w tej szczególnej Euchary
stii całych rodzin jest najważniejszym 
elementem świętowania dnia przyjścia 
Jezusa na świat. Pasterka, odprawiana 
o północy, otwiera oktawę liturgicznych 
obchodów związanych z tajemnicą Wcie
lenia, czyli przyjęcia przez Syna Boże
go ludzkiej natury i przyjścia na świat. 

C H O I N K A 
Jednym ze zwyczajów najbardziej 

kojarzącym się nam ze świętami są cho
inki. Z tradycją drzewka świątecznego 
nieodłącznie były związane ozdoby. Im 
również nadawano głębszy sens. 
W X I X w. zaczęto na szczycie jodły 
umieszczać gwiazdę, która przypomina
ła o gwieździe betlejemskiej. W zawie
szonych jabłkach dopatrywano się nawią
zania do biblijnego owocu z raju, który 
skusił Adama i Ewę. W papierowych łań
cuchach rozpoznawano zniewolenie grze
chem. Oświetlenie choinkowe miało 
wskazywać na Chrystusa, który przy
szedł na świat jako "światło na oświece
nie pogan", również żywe, zielone drze
wo jodłowe miało symbolizować Chry
stusa - źródło wszelkiego życia. Drzew
ko powinno ubierać się w wieczór wigi
lijny. Aby jednak zapalić świeczki, 
trzeba poczekać na pojawienie się na nie
bie pierwszej gwiazdy. 

KOLĘDY 
Kolęda w Polsce oznacza przede 

wszystkim pieśń religijną, związaną te

matycznie z narodzinami Chrystusa. 
Najstarsza polska kolęda "Zdrów bądź 
królu anielski" pochodzi z 1424 roku, 
choć sam termin kolęda utrwalił się do
piero w X V I I w. W okresie tym powsta
wało wiele pastorałek i kolęd. Zrozu
miałe jest, że kolędy wypełnione były 
(i są) tematyką nawiązującą do biblij
nych opisów narodzin Chrystusa Pana, 
zwłaszcza do wydarzeń Nocy Betlejem
skiej, pokłonu pasterzy, klimatu groty 
czy stajenki, w której przyszedł na 
świat Zbawiciel. 

P R E Z E N T Y G W I A Z D K O W E 
Powszechna praktyka wzajemnego 

obdarowywania się prezentami (zwłasz
cza dzieci) związana była pierwotnie 
z kultem i życiorysem św. Mikołaja, bi
skupa diecezji Bari (Włochy), wielkie
go jałmużnika, żyjącego w IV wieku. 
Jego niezwykła hojność, troska o bied
nych, stały się symbolem i uosobieniem 
miłości każdego bliźniego. Właśnie 
w okresie świąt bożonarodzeniowych 
znalazła swoje logiczne uzasadnienie 
i to już w średniowieczu. Dzisiejszą tra
dycję wręczania świątecznych prezen
tów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, 
który w 1535 roku domagał się, aby 
protestanci zaniechali zwyczaju „św. 
Mikołaja", a prezenty dawali swoim 
dzieciom jako dar samego „Dzieciątka 
Jezus". Z czasem wszystkie kraje chrze
ścijańskie, także katolickie, przyjęły tę 
praktykę. Jednakże ślad dawnej tradycji 
biskupa - św. Mikołaja nadal rozpozna
jemy w postaci tzw. gwiazdora ubrane
go w szaty biskupie, z mitrą i pastora
łem, względnie nazywanego wprost 
Santa Claus (kraje anglosaskie) czy Sin-
terklaas (Holandia). To on w wigilię Bo
żego Narodzenia przynosi nadal prezen
ty, to dzieci nadal, ze swoją dziecięcą 
wiarą piszą do niego listy. 

WIOLETTA ZIELIŃSKA 

Rodzinie i Najbliższym Zmarłej 

Śp. Haliny Dudzińskiej 
Długoletniej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego 

w Kolbuszowej, 
wybitnej historyk i cenionego regionalisty 

wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Burmistrz Jan Zuba 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

Panu 
Bogdanowi BLAT 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają: 

Starosta, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 
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TURYSTYKA W PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ 
Obszar położony pomiędzy widłami Wis ły i Sanu jest urokliwym miejscem. Znajdują s ię fu nieprzebyte 

ostępy leśne - pozostałości po dawnej Puszczy Sandomierskiej - częściowo zmienione na skutek działalności 
człowieka. 

Prowadzona w dawnej Polsce inten
sywna gospodarka rolna spowodowała 
częściowe jej wylesienie, tworząc mozai
kę lasów i terenów rolniczych. Pola i la
sy poprzecinane są korytami prawobrzeż
nych dopływów Wisły - rzeki Trześniów-
ki i Łęgu z jej dopływami Przyrwą i Zy-
zogą, które w znacznej części zachowa
ły swój naturalny charakter. Ciekawym 
miejscem jest także kompleks znaturali-
zowanych stawów rybnych w miejscowo
ści Babule, Grębów oraz Wilczej Woli. 
Powierzchnia leśna Puszczy Sandomier
skiej wynosi około 120 tys. ha. 

To wszystko sprawiło, że dziś teren 
ten jest atrakcyjnym miejscem do upra
wianie turystyki. Ważnym ku temu argu
mentem jest także otwartość lasów dla 
wszystkich zwiedzających, co zawdzię
czamy przekazaniu mienia Skarbu Pań
stwa firmie Lasy Państwowe. Więk
szość puszczy stanowią lasy państwowe 
administrowane przez następujące nadle
śnictwa: Rozwadów, Nowa Dęba, i Rud
nik oraz Leżajsk, Kolbuszowa, Głogów 
Małopolski, Mielec i Tuszyma, które pro
wadzą nadzór i gospodarkę leśną. Osobli
wości świata roślin i zwierząt zachowa
ły się tu głównie dzięki zrównoważonej 
gospodarce leśnej prowadzonej przez le
śników. Ta grupa zawodowa także stara 
się uatrakcyjnić ofertę dla turystów i upo
rządkować ruch turystyczny. A wszyst
ko to z myślą o potrzebie zachowanie bo
gactwa przyrodniczego wraz z możliwo
ści uprawiania turystyki bez szkody dla 

lasu i jego mieszkańców. 
Ludność w ostatnich latach potrzebu

jąc odpoczynku od hałaśliwych ulic czy 
zgiełku w pracy coraz częściej wybiera 
się do lasu. Mieszkańcy pobliskich aglo
meracji miejskich Rzeszowa, Mielca, 
Stalowej Woli, Tarnobrzega, Niska i Kol
buszowej są stałymi turystami w lasach 
puszczańskich. Najczęściej spotykaną 
w ostatnim czasie formą uprawiania tury
styki jest turystyka wypoczynkowa 
i weekendowa. Stanowią j ą wycieczki 
rowerowe, spacery po ścieżkach przyrod
niczych, samotne piesze wyprawy przez 
nieznane ostępy wraz z amatorami zbie
raczy jagód i grzybów. 

Potrzeba odpoczynku i chęć spędza¬
nia wolnego czasu w ostępach le¬

I śnych spowodowała, że leśnicy 
zwrócili uwagę na pozaproduk
cyjne funkcje lasu. Spowodowa
ło to rozwój bazy turystycznej, 
którą stanowią ścieżki przyrodni
czo-edukacyjne, szlaki rowero
we, miejsca postoju pojazdów, 
zielone klasy czy parkingi leśne. 
Potencjalni turyści bez proble
mów mogą trafić do naszych 

I obiektów. Aktualnie na terenach 
' leśnych w Puszczy Sandomier

skiej jest 17 ścieżek edukacyj
nych wraz z zielonymi klasami 
oraz 12 parkingów leśnych. To 
stanowi bardzo dobre zaplecze 
dla turystów. 

Pisząc o rozwoju turystyki 
w regionie Puszczy Sandomier
skiej warto przytoczyć parę 
liczb. Bo przecież wartości licz

bowe, określające ilość turystów w da
nym okresie, mówią nie tylko o atrak
cyjności regionu lecz także o zapotrze
bowaniu społeczeństwa na wypoczy
nek, który dostarcza nam las.. 

Historia turystyki jest w naszym re
gionie bardzo rozległą kroniką. Jej roz
wój jest równoznaczny z rozwojem cy
wilizacji i transportu. Dopiero od nie
wielu lat przedkładana jest ona w licz
bach. Jednak nie do końca są one do
kładne, gdyż region ten nie został 
objęty dokładnymi badaniami naukowy
mi dotyczącymi rozwoju turystyki. 

Liczba turystów rok rocznie wzra
sta. Od 2000 roku, kiedy to Lasy Pań
stwowe zaczęły tworzyć ścieżki przy
rodnicze co roku zauważalnie wzrasta 
liczba zwiedzających. W 2006 roku 
przez tereny Puszczy Sandomierskiej 
„przewinęło się" około 30 tys. turystów. 
Około 8 tys. stanowili „grzybiarze" 
i ,jagodziarze". W 2007 roku odwiedzi
ło nas 32 tys. turystów. Trwający 2008 
rok przyciągnął 35 tys. zwiedzających. 

Puszcza Sandomierska przyciąga 
do siebie coraz liczniejszą rzeszę tury
stów. Dużą grupę stanowią dzieci i mło
dzież ze szkół, studenci częstokroć pro
wadzący prace badawcze, naukowcy, 
przyrodnicy, ludzie pobliskich aglome
racji miejskich, którzy szukają w lesie 
ciszy i spokoju, całe rodziny uprawiają
ce weekendową turystkę pieszą i rowe
rową. To wszystko sprawia, że obszar 
ten był, jest i będzie ważnym rejonem 
turystycznym Polski. 

NATALIA WRONA 
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Samorząd 
PRZEPISY W SAM RAZ NA ŚWIĘTA 

Projekt „Smaki Tradycji - Kuchnia Regionalna Szansą Zachowania Unikatowej Edukacji We Wspólnej 
Europie Pokoleń" to już . . . smaczna historia. Efektem realizacji projektu by ło opracowanie książki 

z przepisami na holbuszowshie dania. Książka, którą opublikowano pod koniec lata, cieszy s ię ogromnym 
zainteresowaniem i popularnością. Jest nie tylko wspaniałym przewodnikiem po kolbuszowskiej kuchni, ale 
również świetnym elementem promocyjnym gminy. Propozycje dań i sposoby na ich przygotowanie, mogą 

s ię okazać bardzo pomocne w każdej kuchni, szczególnie przed zbliżającymi s ię świętami. 
W książce kucharskiej znalazło się 

ogółem 157 przepisów na rozmaite da
nia kuchni typowej dla Kolbuszowej 
i okolic. Wcześniej gospodynie, z tere
nu gminy, prezentowały dania na szkole
niach kulinarnych w kolbuszowskim 
Skansenie. 

Celem projektu była edukacja kuli
narna oraz promocja tradycyjnego jadła. 
W ramach projektu, w maju i czerwcu 
2008r., 10 kół gospodyń wiejskich prze
prowadziło szkolenia kulinarne. Gotowa
nie, smażenie i pieczenie, które odbywa
ło się na terenie kolbuszowskiego Skan
senu obserwowały dzieci ze szkół gmi
ny Kolbuszowa. Podczas 10 spotkań go
spodynie przygotowywały potrawy 
charakterystyczne dla danej wsi. W coty
godniowych spotkaniach uczestniczyło 
ogółem ponad 100 gospodyń i około 
200 dzieci i młodzieży z poszczegól
nych sołectw. 

Na przeprowadzenie szkoleń kulinar
nych oraz opracowanie i wydanie książ
k i kucharskiej z potrawami regionalny
mi Gminie Kolbuszowa udało się pozy
skać środki unijne w kwocie 47 tyś zł. 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
- w ramach Sektorowego Programu Ope-

W książce Smaki Tradycji są również przepisy na zrobienie m.in. takich specjałów. Fot. S. 
Tęcza 

racyjnego - Kapitał Ludzki działanie 
9.5 o nazwie - „Oddolne inicjatywy edu
kacyjne na obszarach wiejskich" - przy
pomina opiekun projektu Marek Gil - za
stępca Burmistrza Kolbuszowej. Partne
rami projektu były: Muzeum Kultury Lu
dowej oraz Regionalne Towarzystwo 
Kultury im. J. M . Goslara w Kolbuszo
wej. 

Nowy kulinarny przewodnik po 
kolbuszowskiej kuchni trafił do szkół 
i bibliotek oraz instytucji współpracują
cych z gminą. Jest to wspaniała publika
cja, która promuje nasze miasto. Kilka
set sztuk rozdano podczas konferencji 
zorganizowanej na zakończenie progra
mu. 

SYLWIA TĘCZA 

KAPITAŁ LUDZKI 
N.iniiirjwi. \,rt/.iir,uk ^POJU^C. 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

EUROPEJSKI 

O G Ł O S Z E N I E 
Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej informuje, 

że w związku z podwyżką opłaty środowiskowej oraz opła
ty za składowanie odpadów w Kozodrzy, z dniem 1 stycznia 
2009 roku wzrastają ceny usługi za wywóz nieczystości sta
łych: 

1. Wywóz 1 szt. pojemnika 1101-11, 54 zł netto + VAT 
2. Wywóz 1 szt. pojemnika 1201 - 12, 59 zł netto + VAT 
3. Wywóz 1 szt. pojemnika 601 - 6. 30 zł netto + VAT 
4. Wywóz 1 szt. pojemnika 11001 - 115,40 zł netto + VAT 
5. Wywóz 1 szt. pojemnika KP - 7 210, 00 zł / tonę netto + 
VAT + 2, 83 zł /ki lometr 
ó.Oznakowany worek 1101 - 1 1 , 54 zł netto + VAT 

Odpady segregowane w dalszym ciągu będą odbierane 
[nieodpłatnie. 

I I I Wojewódzki Konkurs 
Kolędy i Pastorałki 

Obcojęzycznej 

20 stycznia 2009 r., o godzinie 9:00, w Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej, odbędzie się I I I Wojewódzki Kon
kurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej, organizowany 
przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara oraz Sta
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Weźmie w nim udział 
młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ce
lem tego konkursu jest zintegrowanie młodzieży przez 
wspólne kolędowanie. Poprzednia edycja w/w konkursu cie
szyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, 
nauczycieli, jak również widzów. Wszystkich chętnych do 
wspólnej zabawy, serdecznie zapraszamy. 
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Szanowni Państwo! 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy Kolbuszowa, jak 
również gościom odwiedzającym nasze miasto, składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten czas będzie dla Państwa okazją do spędzenia miłych chwil w gronie 
najbliższych, a Nowy 2009 Rok by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei. 

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

GOTOWI NA ZIMĘ 
Pługi , piaskarki, ciągniki , fony soli i piasku oraz łopaty do odśnieżania - z takimi narzędziami co roku 

Zakład Usług Komunalnych staje do walki z zimą. Usuwanie zalegającego śn iegu i lodu na chodnikach czy 
placach udostępnionych do użytku publicznego, a leżących bezpośrednio obok naszych posesji czy 

nieruchomości , to również obowiązek każdego z nas. 
Do trudnej i mozolnej, a czasami nie

równej walki ze śniegiem, wiatrem i mro
zem Zakład Usług Komunalnych ma sa
mochód Jelcz z tzw. pługiem ciężkim, 
trzy ciągniki z pługami odśnieżnymi, 
dwie piaskarki oraz dwa małe ciągniki, 
przystosowane do odśnieżania chodni
ków i 15 dużych łopat. W magazynach 
ZUK zebrano ponad 50 m3 mieszanki 
solnej oraz zapas soli przemysłowej. Na 
terenie miasta ustawione zostały skrzyn
ki na piasek z solą - poinformował dy
rektor ZUK Andrzej Andryś. 

Nikt nie powinien jednak zapomi
nać o tym, że zobowiązany jest do od
śnieżania chodnika przed swoją posesją. 
Tak stanowi prawo. Jeśli ktoś np. zła
mie sobie nogę na śliskim trakcie to od 
właściciela posesji, przy której doszło 
do wypadku, może żądać odszkodowa
nia 

Straż Miejska sporządziła specjalny 
komunikat. Ulotka trafiła już na wszyst
kie tablice i słupy ogłoszeniowe, a przy
pomina o tym, że do utrzymania czysto

ści i porządku zobowiązany jest każdy 
mieszkaniec! 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY 
K O L B U S Z O W A ! 

Zgodnie z przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz uchwały Rady Miej
skiej w Kolbuszowej Właściciele nieru
chomości oraz Przedsiębiorcy zobowią
zani są do uprzątania biota, śniegu, lo
du i innych zanieczyszczeń z części nie
ruchomości udostępnionej do użytku 
publicznego lub z wydzielonej części 
drogi publicznej, przeznaczonej dla ru
chu pieszego, położonej bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości, nie
zwłocznie po ich wystąpieniu, a także 
usuwania z dachu budynku śniegu i lo
du, sopli lodowych i nawisów śniegu, 
stwarzających zagrożenie dla przeby
wających w nich ludzi oraz przechod
niów, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

Naruszenie przepisów, o których 
mowa powyżej, podlega karze grzyw
ny przewidzianej w ustawie z 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
nr 12 poz. 114 ze zm.) 

STRAŻ MIEJSKA 

Kolbuszowski zakład komunalny 
zadba o ulice i drogi na terenie miasta 
i poza nim, których właścicielem jest 
gmina Kolbuszowa. Dodatkowo podpi
sał umowę z podwykonawcami w celu 
utrzymania dróg i chodników na terenie 
Kolbuszowej Górnej, Bukowca i Wideł
k i . Jak co roku, oprócz godzin robo
czych, w razie potrzeb będą pełnione 
dyżury w dni powszednie, wolne sobo
ty i święta. 

Dodajmy, że w pierwszej kolejno
ści odśnieżane przez ZUK będą dojaz
dy do szkół, przedszkoli, ośrodków 
zdrowia, instytucji, a w dalszej kolejno
ści gminne trakty, ścieżki i chodniki. 
Piaskarki i pługi dojadą wszędzie ale 
czasami trzeba będzie uzbroić się 
w większą cierpliwość. 

SYLWIA TĘCZA 
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Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 21 listopada br odbyła s ię X X X I sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił porządek posiedzenia, składający s ię z 22 

punktów roboczych 
żywiania" z któ-Działalność Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
W trakcie sesji Kierownik Miejsko-

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
Inęj, Małgorzata Hanasz, złożyła informa-
Icję dotyczącą działalności placówki. Wy¬
' jaśniła, że funkcjonowanie Ośrodka okre

śla statut, natomiast jego działalność re
guluje szereg ustaw, m.in. o pomocy spo
łecznej, świadczeniach rodzinnych, 
pomocy osobom uprawnionym do ali
mentów, przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, powszechnym ubezpiecze
niu w NFZ. Pani Kierownik poinformo
wała, że pomoc społeczna, świadczona 
przez Ośrodek, to przede wszystkim: 
przyznawanie i wypłacanie przewidzia
nych ustawą świadczeń, pracy socjalnej 
czyli działalności zawodowej, mającej 
na celu pomoc osobom potrzebującym, 
prowadzenie i rozwój infrastruktury so
cjalnej w gminie, analiza i ocena zja
wisk rodzących zapotrzebowanie na 
świadczenia pomocy społecznej, realiza
cja zadań wynikających z rozeznanych 
potrzeb społecznych. W okresie od stycz
nia do września 2008 r. M-GOPS przy
dzielił zasiłki stałe 116 osobom, w tym 
66 osobom samotnym, i 50 rodzinom, za
siłki okresowe przyznano 216 osobom, 
a składki zdrowotne 68 osobom. Wydat
k i na ten cel wyniosły łącznie 525.492 
zł. W sierpniu br Ośrodek sfinansował 
kolonię letnią dla 50-ciu dzieci w Poroni
nie, za kwotę 26.950 zł, a także opłacał 
dożywianie dzieci na półkoloniach let
nich, organizowanych przez Polski Ko
mitet Pomocy Społecznej. M-GOPS, 
w ramach swojej działalności, realizuje 
Ustawę „Pomoc państwa w zakresie do-

rej skorzystało 
łącznie 91 dzieci 
i młodzieży ze 
szkół podstawo
wych, gimnazjal
nych i średnich, 
a także dzieci 
w wieku przed
szkolnym. Ponad
to Ośrodek reali
zował pomoc 
w formie zasił
ków finanso
wych, z których 
skorzystało 70 
osób (na łączną Dyrektor Zakładu 
kwotę 23.014 zł) projekt uchwały w 
oraz paczek żyw- odprowadzanie ścieków 
nościowych, któ
re otrzymało 32 osoby (na kwotę 4.464 
zł). Od 30 września 2008 M-GOPS pro
wadzi sprawy w ramach Ustawy o postę
powaniu wobec dłużników alimentacyj
nych oraz zaliczce alimentacyjnej. Z te
go tytułu wypłacono 900 świadczeń na 
kwotę 187.450 zł. 

Rada Miejska w Kolbuszowej 
uchwal i ła 

Podczas bieżącej sesji radni podjęli 
uchwały w sprawie: 
- podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
zadanie „Przebudowa drogi gminnej We-
rynia-Kolonia", 
- przekazania zadania polegającego na 
podejmowaniu działań wobec dłużni
ków alimentacyjnych do Miejsko-Gmin
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- zmian w budżecie MiG Kolbuszowa, 

L Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Hariasz składa informację 
Łz działalności placówki 

Wodno-Kanalizacyjnego M. Skowron omawia 
1 sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i 

- uchwalenia rocznego programu współ
pracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2009 rok, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozu
mienia z Województwem Podkarpacki¬
m, na współfinansowanie kosztów dzia
łalności Zakładu Aktywności Zawodo
wej w Nowej Sarzynie, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie „Dobry Dom" 
w Woli Zarczyckiej, 
- udzielenia pomocy finansowej dla sa
morządu Powiatu Kolbuszowskiego 
w 2008 roku, 
- uchylenia uchwały własnej 
nr XXVI/222/08 Rady Miejskiej w Kol
buszowej, z dnia 30 czerwca 2008 roku, 
w sprawie zaciągnięcia kredytu prefe
rencyjnego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Coun-
terpart Fund" na finansowanie inwesty
cji pn. "Przebudowa drogi gminnej 
Kupno - Zagrody", 
- zmiany treści uchwały Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej, nr XXX/269/08 z dnia 
24 października 2008 roku, w sprawie 
podjęcia zobowiązania na rok 2009 na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sie
ci wodociągowej w miejscowości Porę
by Kupieńskie". 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro
wadzania ścieków. 
- ustalenia opłat targowych. 
- zatwierdzenia Planu Odnowy miejsco
wości Kolbuszowa Dolna, Kupno, Do-
matków, Widełka, 
- wyrażenia zgody na obciążenie służeb
nością gruntową nieruchomości własno
ści MiG Kolbuszowa położonej w Kol
buszowej przy ulicy Sokołowskiej. 
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OGŁOSZENIE 

Zaktad Wodno-Kanal izacyjny w Kolbuszowej 
ul. PHsudBkiEga 11 la, 3*6-100 Kolbuszowa 

ocjiaaze. ŁswokraaleticJ łna 1 etyczna cło 31 grudni £009 r.. ne wronę M^Bla I OmUy łftUbuezowo otowązule zatwlBrCtzona Uchwałą 
X?(?<i;291flB F&dy Mlelaklel w Kolbuszowaj zdnla 21 listopada HJD3 r., wprowadzona po<Js«w*: arl. Z4. uat 1 16 USIBWY zdnla F 

Cifirwfifl 2D01 r. O ZuidrAwyrri ZiC*«r£aniuwłw>dę i .:binnin™>rti iHtinwaLizaniu iCiekCwClKkal iedml V Oz U. hi 123'05 (Hlz £551 iraz 
raiparzaczcria Mfnalra Budownictwa z dnia 
38 cTErwca 2006 r w sprawie określania harjrtl. wzoru wińsku D za I W K rdzenia-la ryf oraz rodkzen u . zborome zaepairztnie •* wiodę i ibiD-
rqiW(HtJmjivarJtonie ScinHow IUI U IZ?**. p«z B86J 
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BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 

: 
• Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o sa-
• morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności po-
k żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 
; 873). z dniem 8 grudnia 2008r. ogłasza otwarty konkurs ofert na zada¬
. nia własne gminy w zakresie: 

••pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
'• sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na¬
W zwa zadana: 
" oZaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie po

mocy społecznej poprzez organizowanie czasu dla osób starszych i sa
motnych - Prowadzenie Popołudniowego Klubu Seniora pod nazwą 
"Klub starszych nastolatków". 
Na zadania przeznacza się kwotę 5 OOOzł 
oŁagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji ży
ciowej najuboższym mieszkańcom poprzez pozyskiwanie i rozdawnic
two artykułów żywnościowych, odzieży, środków chemicznych i artyku
łów przemysłowych. 
Na zadania przeznacza się kwotę 8 OOOzł 
oPomoc społeczna poprzez pomoc osobom starszym, nie mającym za
trudnienia oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin patologicz
nych, wielodzietnych, najuboższych wychowujących się w warunkach 
niekorzystnych dla ich rozwoju. 
Na zadania przeznacza się kwotę 60 OOOzł 
oPomoc społeczna w tym rodzinom ii osobom w trudnej sytuacji życio
wej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez realizację 
programy "Od bierności do aktywności - dodaj życia do lat". 
Na zadania przeznacza się kwotę 10 OOOzł 
oPomoc dla osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu mia
sta i gminy Kolbuszowa. 
Na zadania przeznacza się kwotę 13 OOOzł 
•upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nazwa zadania: 
oUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację za
wodów i treningów dla osób z gminy Kolbuszowa po 35 roku życia. 
Na zadania przeznacza się kwotę 13 OOOzł 
oPropagowanie kultury fizycznej oraz sportowego trybu życia bez na
łogów poprzez organizacją zajęć świetlicowych, zawodów i turniejów 
piłkarskich dla młodzieży. 
Na zadania przeznacza się kwotę 4 OOOzł 
oUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację za¬
jęć sportowych treningów i turniejów piłki nożnej prowadzenie druży
ny piłki nożnej. 
Na zadania przeznacza się kwotę 150 OOOzł 
oUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację za¬
jęć sportowych treningów i turniejów piłki siatkowej żeńskiej. 
Na zadania przeznacza się kwotę 15 OOOzł 
oUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację za¬
jęć sportowych treningów i turniejów piłki nożnej drużyn niezrzeszo-
nych i zrzeszonych. 
Na zadania przeznacza się kwotę 20 OOOzł 
oUpowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację im¬
prez sportowo - rekreacyjno - kulturalnych, festynów o charakterze 
masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizację imprez objętych 
kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gim
nazjów, nadzór nad ich bezpieczeństwem. 
Na zadania przeznacza się kwotę 464 700zł 
oUpowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez prowadzenie sek
cji piłki nożnej przez zespoły sportowe wiejskie z terenu gminy Kolbu
szowa. 
Na zadania przeznacza się kwotę 220 OOOzł 
oUpowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez prowadzenie sek
cji brydża sportowego dla osób z terenu gminy Kolbuszowa. 
Na zadania przeznacza się kwotę 3 OOOzł 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 9 
stycznia 2009r. od daty ogłoszenia konkursu, oferty zgodnej ze wzo
rem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecz
nej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zada
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 

. z 2005r., Nr 264, poz. 2207). 

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać: 
Bl)szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zada

nia zawierający opis planowanego działania, 
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, 
3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych za
pewniających realizację zadania, 
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo po
zyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, 
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego 
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym 
konkursie ofert. 

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

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: 
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez 
podmioty uprawnione, 
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość dzia
łania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony 
ma realizować zadanie, 
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów re
alizacji zadania, 
w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych 
albo pozyskanych 
z innych źródeł na realizację zadania, 
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi 
uprawnionemu 
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realiza
cję zadania. 

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

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczę
cia realizacji zadania umowy według wzoru określonego Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzo
ru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykona
nia tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207). 

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

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 stycznia 2009r. 
Termin realizacji zadania w okresie od 15 stycznia 2009r. do 31 
grudnia 2009r. 

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie, co do wymagane
go zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze 
względów formalnych. 
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„Przyjdź na świat 
By wyrównać rachunki strat, 

Żeby zająć wśród nas, 
Puste miejsce przy stole..." 

KOLĘDA DLA NIEOBECNYCH 

Święta Bożego Narodzenia, opłatek, zapach choinki, spadające cicho płatki śniegu, 
nadchodzący Nowy Rok. Piękne i głębokie treści naszych polskich kolęd. Czas 

rodzinnej radości, miłości, pokoju, pojednania i zgody. 
Czas darowania i obdarowywania. 

W takiej atmosferze i w takim nastroju pragniemy złożyć Czytelnikom życzenia: 
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym, szczęścia 

w życiu osobistym i rodzinnym, ludzkiej życzliwości i przyjaźni. 
Niech każdy dzień Nowego Roku spełnia wszelkie marzenia, niesie wiele pokoju 

i pogody ducha. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

Tadeusz Kopeć 

Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś 

0 -f 

UDAŁO SIĘ W I E L E ZROBIĆ 
Podsumowanie mijającego roku przez Posła Zbigniewa Chmielowca 

Panie Pośle. Mija rok od obecno
ści Pana w nowym Parlamencie. Jak 
Pan ocenia swoją pracę w obecnym 
Parlamencie na rzecz kraju oraz na
szego regionu? 
- Moja praca w obecnym Parlamencie 
jest trochę inna niż w ubiegłej kadencji. 
Związane jest to z ugrupowaniem, które 
reprezentuję, a które nie jest teraz w ko
alicji rządzącej. Niemniej jednak moje 
stosunki z Parlamentarzystami z obec
nej koalicji w dalszym ciągu pozostają 
bardzo dobre. Z niektórymi kolegami Po
słami bardzo serdeczne i dlatego ja więk
szej różnicy dla siebie nie widzę. Współ
pracujemy wspólnie na rzecz najważniej
szych inwestycji dla naszego regionu, 
nie mówiąc o inwestycjach krajowych, 
bo to są inne programy, inne szczegóły 
dotyczące naszej pracy. Przede wszyst

kim bardzo sobie ce
nię pracę z moimi ko
legami z Komisji In
frastruktury - z Panem 
Przewodniczącym ko
misji Zbigniewem Ry-
nasiewiczem i moim 
serdecznym kolegą Ja
nem Tomaką. Razem 
wspólnie zabiegamy 
o inwestycje infra
strukturalne na na
szym terenie, które 
tak bardzo interesują 
naszych mieszkań
ców. Przede wszyst
kim chodzi o budowę 
autostrady A4, o budo- Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Starosta Kolbuszowski 
wę drogi ekspresowej Józef Kardyś wspólnie sprawdzają na jakim etapie są prowadzone 
SI9, o bardzo oczeki- prace na kolbuszowskim odcinku torów. Fot. A. Jarosz 



waną przez społeczeństwo naszego woje-
k wództwa budowę portu lotniczego na Ja

sionce oraz połączenie kolejowe Rze-
• szów-Kolbuszowa-Ocice przez Skarży¬

sko-Kamienną do Warszawy. W ubiegły 
W piątek, w nocy, uchwaliliśmy budżet pań¬
' stwa. Praktycznie wszystkie te inwesty-
k cje znalazły się na liście programów, któ

re będą dofinansowane w roku przy-
Bszłym. Dla nas, jeśli chodzi o Kolbuszo-
• w ę , najważniejsza jest dalsza kontynu-
• acja rewitalizacji l inii kolejowej. Na 

dzień dzisiejszy w budżecie państwa na 
ten cel jest przeznaczona kwota 50 min 
zł. Żałuję, że nie 70 min zł, ale większej 
kwoty nie udało się wywalczyć. Nadmie
nię, że kończą się prace nad studium wy
konalności. Na części trasy będziemy je
chali z prędkością 120 km/h do Warsza
wy, na innej 160 km/h, czyli łączny czas 
przyjazdu z Rzeszowa do Warszawy, 
z przystankiem w Kolbuszowej, zajmie 
3 godziny i 20 minut. 

Panie Pośle. Od pewnego czasu 
trwa realizacja dużych inwestycji tj. 
rewitalizacja kolbuszowskiej linii kole¬
jowej, regulacja rzeki Nil. Nnależy 
również przypomnieć o środkach pozy
skanych na modernizacje dróg powia
towych i gminnych. Inwestycje te za
wdzięczamy przede wszystkim Pana 
osobie. Czy na obecnym etapie jest 
Pan zadowolony z przebiegu tych 
prac? 
- Nie chciałbym tutaj przeceniać absolut
nie mojej osoby. Z tego względu, że 
w bardzo wielu przypadkach wynika to 
z mojej współpracy z kolegami Parla
mentarzystami, bo człowiek sam w poje
dynkę niewiele może. Zostałem wybra
ny przez społeczeństwo naszego Powia
tu, aby zabiegać o inwestycje, które reali
zowane są na naszym terenie i oczywi
ście nie tylko. Jestem bardzo 
zadowolony z trzech inwestycji, które 
są w tej chwili w budowie lub są na 
ukończeniu. Przede wszystkim chodzi 
mi o rewitalizację linii kolejowej z Rze
szowa do Warszawy. Wszyscy Państwo, 
którzy byliście na stacji kolejowej w Kol-

Efekty prac związanych z regulacją rzeki Nil już możemy podziwiać. 
\Fot. A. Jarosz 
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buszowej widzicie jak 
ona się diametralnie 
zmieniła. Budowy przej
ścia podziemnego za
zdroszczą mi inni kole
dzy samorządow
cy, m.in. Pan Prezydent 
Tarnobrzega Jan Dziu
biński. Osobiście od 
wielu lat marzyłem o re
gulacji rzeki N i l . W koń
cu długo oczekiwana in
westycja się realizuje. 
W tym roku w budżecie Trwają prace nad 
państwa przeznaczone 
jest 8 min 300 tyś. zł na ten cel. Mam ta
ką nadzieję, że w połowie przyszłego ro
ku mieszkańcy zobaczą już jak pięknie 
będzie wyglądała nasza uregulowana rze
ka. Rzeka, która moim zdaniem nie bę
dzie w przyszłości przysparzała kłopo
tów podczas ewentualnych ulewnych 
deszczy. Cieszę się z realizacji kolejnej 
inwestycji, a mianowicie modernizacji 
drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszo
wa od Kolbuszowej do Kupna. W tym ro
ku jest na ten cel przeznaczone ok. 
20 min zł. W przyszłym roku będziemy 
czynić starania, aby ta inwestycja po
szła dalej w kierunku miejscowości Wi-
dełka. Najprawdopodobniej mieszkańcy 
Widełki w końcu doczekają się długo 
oczekiwanego przejścia pod wiaduktem 
kolejowym w swojej miejscowości. 
W tej chwili trwają wstępne prace projek
towe. Generalna Dyrekcja Dróg i Auto
strad wyraziła zgodę na finansowanie 
w perspektywie tej inwestycji. Chodzi tu
taj przede wszystkim o bezpieczeństwo 
mieszkańców wsi Widełka. Kolejna in
westycja to remont drogi wojewódzkiej 
z Kolbuszowej w kierunku Sędziszowa. 
W ciągu ostatnich 3 lat wydano na ten 
cel blisko 7 min zł. Od dawna władze sa
morządowe Powiatu Kolbuszowskiego, 
Gminy Kolbuszowa, mieszkańcy Kup
na, Bukowca, Przedborza zabiegali o re
mont tej drogi i wszyscy, którzy w tej 
chwili z niej korzystają mogą stwier
dzić, że prace przebiegają powoli, ale 

systematycznie. 
Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku 
ta droga w całości 
zostanie zmoderni
zowana. 

Panie Pośle. 
Co Pan może 
w kończącym się 
roku powiedzieć 
o współpracy Pa
na jako Posła 
z władzami powia
towymi i gminny-

budową przejścia podziemnego. Fot. A. Jarosz 

mi? 
-Bardzo cenię sobie pracę ze wszystki
mi samorządami, szczególnie z Panami 
Starostami Józefem Kardysiem i Walde
marem Machetą. Dla Powiatu są możli
wości ściągania środków z ze
wnątrz, m.in. z Warszawy, czego Gmi
ny nie posiadają. Jest to 10% rezerwa 
w Ministerstwie mfrastruktury oraz 
środki popowodziowe. Wszystkie Gmi
ny, wchodzące w skład naszego powia
tu, skorzystały z tych dodatkowych 
środków, o które zabiegał Powiat, przy 
moim skromnym wsparciu. Wspólnym 
naszym staraniem z Panią Poseł Elżbie
tą Łukacijewską Szpital Powiatowy 
w Kolbuszowej otrzymał 400 tys. zł na 
ucyfrowienie rentgena. Jako wiceprze
wodniczący Parlamentarnego Zespołu 
Strażaków bardzo blisko współpracuję 
z jednostkami Ochotniczej Straży Po
żarnej z naszego terenu. W tym roku ze 
środków zewnętrznych skorzystały 
dwie jednostki: Niwiska i Lipnica. Na 
terenie naszego Powiatu jest bardzo 
wiele kościołów zabytkowych. Tu, we 
współpracy z Wójtami, z Proboszczami 
i lokalnymi społecznościami, udało się 
zdobyć dodatkowe środki na remont 
dwóch zabytkowych kościołów w Dzi
kowcu i Ostrowach Tuszowskich. Cie
szy mnie również, że dobiegają końco
wi prace związane z budową boiska ze 
sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 1 
w Kolbuszowej. Mogą Państwo zoba
czyć piękną zieloną sztuczną trawę. Kie
dy byłem Burmistrzem Kolbuszowej 
nie udało mi się tego zrealizować, ale 
dzisiaj, przy pomocy środków z Mini
sterstwa Kultury Fizycznej i Sportu, 
wspólnie z Burmistrzem Kolbuszowej 
Janem Zubą i samorządem Gminy uda
ło się tą inwestycję skończyć i ściągnąć 
dodatkowe 200 tyś. zł. 

Panie Pośle. Czego życzyłby Pan 
sobie, swojej miejscowości i społecz
ności Powiatu kolbuszowskiego 
w nadchodzącym Nowym Roku? 
- Stary rok powoli dobiega końca. Nie 
był to rok dla naszej ojczyzny najgor-
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szy, podobnie jak dla mieszkańców na
szego Powiatu i naszej Gminy. Sytu
acja, w jakiej w tej chwili znalazła się ca
ła gospodarka światowa będzie odbijała 
się na tym co będzie w naszym Powie
cie i Gminie. Mam nadzieję, że nie do
tknie naszego kraju kryzys gospodarczy, 
chociaż większość ekonomistów wróży, 
że może do tego dojść. Ja mam cichą na
dzieję, że będzie tylko to spowolnienie 
gospodarcze. Czytając systematycznie 
naszą regionalną prasę jestem bardzo za

niepokojony dużymi zwolnieniami w nie
których zakładach pracy na terenie nasze
go województwa. Moim marzeniem 
jest, aby społeczeństwo naszego Powia
tu, wszystkich naszych Gmin wchodzą
cych w jego skład, to spowolnienie go
spodarcze dotknęło w najmniejszym 
stopniu, by uniknąć ewentualnych więk
szych zwolnień grupowych na naszym te
renie. Wszystkim w Nowym Roku 
chciałbym życzyć, aby był to rok nie gor
szy od roku, który w tej chwili mija. Tra

dycyjnie dla wszystkich rodzin dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, a sa
morządowcom Powiatu, z poszczegól-j 
nych Gmin, Panom Starostom, Panil 
Wójt, Kolegom Wójtom, Panom Burmi-1 
strzom, aby nasz Powiat, nasze Gminy' 
rozwijały się jak najlepiej, jak najszyb
ciej, ku zadowoleniu wszystkich miesz
kańców. 

W imieniu czytelników dziękuję! 
za rozmowę. 

ANNA JAROSZ* 

RENOWACJA KAPLICY TYSZKIEWICZÓW 
W dniu 20 listopada 2008r. nastąpiło zakończenie I etapu prac renowacyjnych kaplicy Tyszkiewiczów 

w Weryni. Kaplica z 1873 roku stała przez wiele laf jakby niezauważana. Obecnie staraniem władz powiatu 
kolbuszowskiego, dyrekcji Zespołu Szkół Agrofechniczno - Ekonomicznych i parafii w Weryni odzyskała 

częściowo pierwotny wygląd. 
Kaplica poświęcona Najświętszej 

Marii Pannie Niepokalanie Poczętej usy
tuowana jest na terenie Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w We
ryni. Została ufundowana w 1873 roku 
przez hrabiego Tyszkiewicza. Znajduje 
się po północnej stronie drogi Kolbuszo
wa - Dzikowiec. Jest zwrócona frontem 
na północny wschód. Zbudowana z ce
gły w stylu neogotyckim mimo, że jest 
niewielka to zachwyca swoim pięknem. 
Zbudowana została na rzucie prostoką
ta, z półkolista absydą. Fasada zwieńczo
na trójkątnym szczytem. W swej pierwot
nej wersji kaplica była kryta dachówką 
która przed I I wojną światową została 
wymieniona na blachę. Od tamtego cza
su minęło około 70 lat i dach wymagał 
remontu. Jednocześnie zwieńczenia fasa
dy odpadały kawałki cegieł, co groziło 
niebezpieczeństwem dla uczniów szkoły. 
W okresie poprzedniego systemu kapli
ca przy szkole nie była postrzegana pozy
tywnie. Stała przez wiele lat jakby nie
zauważana. Była wówczas dla władz bu
dynkiem, który należało zburzyć i prze
nieś w inne miejsce. Od 31 maja 1978 ro
ku jest wpisana do rejestru zabytków. 
Wnętrze kaplicy jest w obecnej chwili 
pomalowane na biało. Ale jak wspomina
j ą mieszkańcy kaplica była we wnętrzu 
pomalowana na niebieski kolor a sklepie
nie było ozdobione złocistymi gwiazda
mi. 

Obserwując niszczenie kaplicy dy
rektor Stanisław Olszówka wspólnie 
z ks. Arturem Progorowiczem rozpoczę
l i staranie o pozyskanie środków na reno
wację. Przed tym krokiem został opraco
wany projekt renowacji. Kolejne działa
nia skierowane były na pozyskanie środ
ków finansowych. Dużą pomocą wyka
zał się Samorząd Powiatowy, na czele 
z Starostą Kolbuszowskim Józefem Kar-
dysiem, który przekazał 57 tyś. zł. na re

mont. Kolejna kwota 25 tyś 
zł. pozyskana została 
z Urzędu Marszałkowskie
go, dzięki wsparciu Radne
go Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Bogdana 
Romaniuka. 

W dniu 20 październi
ka 2008r. nastąpił odbiór 
prac zrealizowanych przez 
wykonawcę. 

Renowacja kaplicy spo
tkała się z dużym zaintere
sowaniem mieszkańców 
Weryni, uczniów oraz ab
solwentów szkoły. Ten re
mont pozwolił rozpocząć 
powrót kaplicy do czasów 
świetności. W miarę pozy
skania dalszych środków f i 
nansowych prowadzona bę
dzie renowacja fundamen
tów, stolarki oraz wnętrza. 

Niestety po wojnie całe 
wyposażenie kaplicy zosta
ło zniszczone lub zrabowa
ne. 

Kaplica jest jednym z zabytków po
wiatu kolbuszowskiego, która często 
jest odwiedzana również przez tury
stów. Korzystają z niej uczniowie Zespo
łu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz
nych w Weryni, którzy na lekcjach reli
gii jak również w drodze do szkoły wstę
pują na chwilę modlitwy. Szkoła w Wery
ni jest jedną z nielicznych szkół 
publicznych w Polsce mającą na swoim 
terenie taki obiekt. 

Z kaplicą związani są również stu
denci Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla 
których odprawiana jest w niedzielę 
msza św. Kaplica jest otwarta od godz. 
7.30 do późnych godzin wieczornych 
a dzięki opiece pani Zofii Maciąg ołtarz 
jest zawsze pięknie przystrojony. 

Przy odbiorze pierwszego etapu prac obecni byli m. in. 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Adam Tarnowski, przedstawiciele Urzędu 
Ochrony Zabytków Grażyna Pieniądz i Beata Witowska, 
Kierownik BOJSP Bogusława Bryk, przedstawiciele ZSA-E 
w Weryni. Fot. W. Cesarz 

Ks. Biskup Kazimierz Górny, w pi
śmie skierowanym do dyrektora Stani
sława Olszówki, dziękuje mu za podję
tą inicjatywę rewitalizacji kaplicy dwor
skiej. Udostępnienie tego obiektu dla ce
lów kultu, dla którego powstał i przez 
długie lata pełnił taką funkcję, oprócz 
waloru formacyjno - religijnego, uczy 
młodzież szacunku i wrażliwości na do
bra kultury narodowej. 

Takie działanie uczy młodzież miło
ści do Boga oraz szacunku dla historii 
naszych Małych Ojczyzn. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do przeprowadze
nia I etapu rewitalizacji kaplicy, jak pi
sze ks. Biskup, niech Maryja Niepokala
na, patronka kaplicy wyprasza wielu po
trzebnych łask. 

WITOLD CESARZ 



Z I E M I A 
KDLdlJL- iL- .S !.•:." 

DARZ BOR! 
Uroczystość kolbuszowskich obchodów 85-lecia powstania Polskiego Związku Łowickiego, połączona z 

poświęceniem Kapliczki Św. Huberta oraz promocją książki „Dzieje Koła Łowieckiego Borek", rozpoczęła s ię 
od Mszy Św. w intencji myś l iwych i ich rodzin w Kościele w Niwiskach. 

Uroczystość zaszczycili swą obecno
ścią m. in. Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, sekretarz Okręgowej Ra-

idy Łowieckiej w Rzeszowie Kazimierz 
I Kriger, przewodniczący Zarządu Okręgo-
fwego Zdzisław Ziobrowski, członek Za
rządu Okręgowego Mieczysław Strózik, 
członek władz Okręgowych Polskiego 
Związku Łowieckiego w Lublinie Piotr 
Zając, Starosta Kolbuszowski Józef Kar
dyś oraz Wiceburmistrz Kolbuszowej 
Marek Gil. Obecne były również poczty 
sztandarowe, na czele z pocztem Okręgo
wej Rady Łowieckiej w Rzeszowie. Nie 
zabrakło także kół łowieckich. Na uro
czystość przybyły koła: Koło Łowieckie 
Towarzystwa Myśliwych Darz Bór ze 
Świerczowa, Knieja Majdan, Jedność So
kół z Sokołowa Małopolskiego, Pono-
wa Chorzelów, Knieja Mielec oraz oczy
wiście Koło Łowieckie Borek. 

Znaczącym punktem obchodów by
ło uroczyste osadzenie płaskorzeźby św. 
Huberta w kapliczce, znajdującej się 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś składa życzenia i gratulacje Zarządowi Koła Łowieckiego 
„Borek" w Kolbuszowej. Fot. A. Jarosz 

w Trześni. Tam też nastąpiło ślubowa
nie myśliwych. Oficjalne obchody odby
ły się w Miejskim Domu Kultury w Kol
buszowej, połączone z promocją książki 

pt. „Dzieje Koła Łowickiego „Borek", 
autorstwa Ryszarda Szilera. Podczas 
uroczystości przyznano także odznacze
nia poszczególnym członkom kół. 

NOWE DROGI W MAJDANIE KRÓLEWSKIM 
Dnia 20 listopada br. odbyła s ię uroczystość przekazania do użytku wyremontowanego odcinka drogi 

powiatowej w Klatkach oraz zmodernizowanej drogi gminnej Podrusinów - Agronomówka i Stawisko -
Konefały. Wymienione drogi położone są na terenie Brzosfowej Góry i Krząfki. 

Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodni
czący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego Adam Przyby
ło, Wójt Gminy Majdan Królewski Je
rzy Wilk - pełniący rolę gospodarza, 
oraz przedstawiciele firm MOLTER Sp. 
z o.o. i POLDIM Sp. z o.o., realizują-

I 
UDtwarcia dróg przez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonują zaproszeni goście. Fot. A. Jarosz 

cych powyższe inwestycje. Poświęce
nia nowo oddanych odcinków dróg do
konał Ks. Kanonik Stanisław Jagustyn -
proboszcz parafii Krzątka. 

Starosta Kolbuszowski podkreślił, 
że współpraca Samorządów z Powia
tem, w zakresie modernizacji dróg, jest 
bardzo dobra. Oddana droga powiatowa 
powstała dzięki kwocie 250 tyś. zł z Sa
morządu Majdanu Królewskiego oraz 
125 tyś. zł, które przekazał na ten cel 
Powiat Kolbuszowski. 

Oddając do użytku nową drogę lo
kalnemu środowisku i wszystkim, któ
rzy będą z niej korzystali, Starosta Kol
buszowski życzył „aby robili to w spo
sób rozważny i bezpieczny" i „aby każ
dy jadący tą drogą dotarł do zamierzo
nego celu". 

I r j F n F?M A-C.. I F 
O W I A T O W 

mr.w,„ 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

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

mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Kulinaria 

WIGILIJNE ZWYCZAJE 
OWOCE NA WIGILINYM STOLE I W ŚWIĄTECZNYCH 

WYPIEKACH 
Boże Narodzenie w naszym kraju kojarzy s ię g łównie z choinką, 

prezentami no i oczywiście z wieczerzą wigilijną. W naszym regionie 
zwana „wilyją" bądź postnikiem „pośnikiem". 

Mówiąc czy pisząc o wigil i i , dla 
podkreślenia wyjątkowości tego posił
ku, spożywanego w tym dniu, używamy 
często słowa wieczerza wigilijna. Do 
dziś jest to nazwa podniosła, bowiem sto
sowana jest chyba tylko w dwóch połą
czeniach: Wieczerza Wigilijna i Ostat
nia Wieczerza. Od niepamiętnych cza
sów „postnik" składał się z postnych po
traw. Zwyczaj niejadania mięsa odziedzi
czony po naszych przodkach, związany 
był z prastarym wierzeniem, że czło
wiek i zwierzę stanowią jedna rodzinę. 
W wieczór wigilijny przemawiano do 
zwierząt domowych, częstowano je po
trawami wigilijnymi. Gospodarz po kola
cji zanosił zwierzętom opłatek, który 
był zwykle kolorowy (różowy, żółty, zie
lony). Panowało też powszechne przeko
nanie, że tej szczególnej nocy zwierzęta 
mówią ludzkim głosem. 

Wierzono również, że w ten niezwy
kły wieczór wigilijny spożycie symbo
licznych potraw zapewni domownikom 
zdrowie, zaś w gospodarstwie obfite plo
ny. Aby uniknąć klęsk głodu, na stole w i 
gilijnym nie mogło zabraknąć potraw 
przygotowanych z płodów pól, lasów, 
ogrodów, sadów, rzek i stawów. 

Stąd przygotowywano wiele potraw 
z produktów wytwarzanych w gospodar
stwie. Duża liczba dań wróżyła dobro
byt w nadchodzącym roku. Wierzono 
również, że aby nie zaznać głodu w nad
chodzącym nowym roku nie należy zja
dać potraw wigilijnych do końca. Pozo
stawione po wieczerzy okruchy i reszt
ki , skrupulatnie zbierano i zanoszono 
zwierzętom domowym bądź leśnym. 

Wszystkim wigilijnym daniom przy
pisywano jakieś znaczenie. 

Opłatek symbolizuje zgodę i jed
ność. Przełamując i dzieląc się opłat
kiem cieszymy się chwilą w radosnym 
spokoju i miłości. Dzieląc się opłatkiem 
uważniej popatrzymy sobie w oczy. 
Niech do każdego z nas dotrze sens ukry
ty w zwrocie „magia świąt Bożego Naro
dzenia", zaczarowany tym, co najlepsze 
w nas, a na co dzień pozostaje w cieniu 
zwykłych spraw. 

Chleb to symbol dobrobytu i począ
tek nowego życia. Ziarno zbóż oraz wy

pieki z mąki mają zapewnić pomyśl
ność w nadchodzącym roku. Samo zbo
że uznawane było i jest za źródło życio
dajnej mocy i plenności. 

Rybom przypisywano przede 
wszystkim znaczenie religijne; przypomi
nają o chrzcie, zmartwychwstaniu i nie
śmiertelności. Były też symbolem płod
ności i odradzania się życia. 

Kapustę w wieczerzy wigilijnej wią
zano z życiodajną siłą sprawiającą że 
po zimowym uśpieniu, cała przyroda po
nownie odrodzi się na wiosnę. 

Groch - przypisywano mu ochro
nę, uważano, że chronił przed choroba
mi a zwłaszcza świerzbem, łuszczycą. 
Zaś w połączeniu z kapustą zapewniał 
urodzaj. 

Grzyby według wierzeń ludowych 
ułatwiały nawiązanie kontaktu ze świa
tem zmarłych. 

Mak był symbolem płodności. 
Potrawy z dodatkiem miodu mia

ły zapewniać spożywającym je, przychyl
ność sił nadprzyrodzonych. 

Jabłko zjedzone podczas postnika 
miało chronić gardło, a orzechy elimino
wać ból zębów i wpływać miały na 
„zdrowy rozum". 

Dawniej o owocach, głównie suszo
nych przypominano sobie zimą na Boże 
Narodzenie. W tym dniu na wigilijnych 
stołach królowały owoce. Suszonymi 
owocami doprawiano prawie wszystkie 
dania na postniku. Były to: kapusta z su
szonymi owocami i grzybami, pęczak 
lub kasza z suszonymi śliwkami i grusz
kami, fasola ze śliwkami, pamuła z ziem
niakami. Pierogi nadziewano jabłkami, 
suszonymi śliwkami itp. To w noc wigi
lijną wnet po północy gospodarz szedł 
do sadu i potrząsał drzewami owocowy
mi by się obudziły i śpiewał „Nie śpij 
drzewko nie śpij, tylko rośnij. Bo Pan Je
zusek się rodzi i do nas przychodzi" 
i okrywał słomą pnie drzew przed mro
zem. 

Szczególnym poważaniem cieszyła 
się leszczyna, nie tylko dlatego, że rodzi
ła smaczne i zdrowe orzechy, lecz wg 
wierzeń chroniła przed piorunami. Po
noć schowany człowiek pod leszczyną 
nigdy w historii ludzkości nie zginął od 

m 
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pioruna. A wzięło się to z czasów gdy 
Najświętsza Panienka uciekała z Dzie
ciątkiem do Egiptu na osiołku. Gdy 
schowała się przed prześladowcami 
pod spróchniałą wierzbą ta stękała jak
by bolał j ą brzuch. Gdy schroniła się 
pod osiką ta trzęsła się ze strachu list
kami. Dopiero leszczyna przygarnęła j ą 
do siebie i otuliła gałązkami tak szczel
nie, że prześladowcy przebiegli obok 
i Panienki z Dzieciątkiem nie zobaczy
l i . Stąd z gałązek leszczyny wyplata się 
wianki a leszczynowymi witkami prze
gania się zło. 

Symbolika produktów spożywa
nych w Wigilię, wywodząca się często 
z bardzo odległej przeszłości wynikała 
przede wszystkim z walki o przetrwa
nie. Przyrządzając z nich potrawy na 
święta Bożego Narodzenia człowiek 
próbował zapewnić sobie nie tylko do
statek żywności, ale również dobrobyt 
i szczęście osobiste na cały nadchodzą
cy rok. Dziś już nie przywiązujemy tak 
dużej wagi do ilości dań, bo inny jest 
nasz stosunek do staropolskich wierzeń 
i zwyczajów. Obecnie o doniosłości 
i uroku świąt decyduje atmosfera rado
ści, miłości, przystrojenie domu, ubrana 
choinka i uroda stołu, przy którym spę
dzimy kilka szczęśliwych godzin. 

Nugat 
Tradycyjny bożonarodzeniowy przy
smak. 
20 dag cukru, 25 dag miodu sztucznego 
lub naturalnego, 6 białek, łyżeczka octu 
łub soku cytrynowego, szklanka wody, 
30 dag orzechów włoskich lub lasko
wych, ewentualnie migdałów. Cukier 
waniliowy lub olejek migdałowy, 2 wa
fle. 
Orzechy drobno pokroić, rozgrzać. 
Z cukru, wody i skoku cytrynowego lub 
octu przygotować syrop. Do syropu do
dać miód. Z białek ubić pianę i wlać do 
piany cienkim strumieniem syrop i ubi
jać. Naczynie z tą masą ustawić na pa
rze i ubijać tak długo, aż masa zgęstnie-i 
je. Następnie masę wystudzić ubijając! 
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dodawać porcjami posiekane drobniut-
. ko orzechy i aromat i dokładnie wymie-
i szać. Masę wyłożyć na wafel, rozsmaro-
Iwać i przykryć drugim waflem. Posta-
Iwić w chłodnym miejscu do stężenia, 
r Wafle ułożone na płycie przycisnąć de

ską i pozostawić na 24 godziny. 

L Delikatny biszkoptowy makowiec 
ICżasfo: 4 jajka, % szkl cukru, 1 szkl mą-
mki tortowej, 1 płaska łyżeczka proszku 

do pieczenia. Masa: 30 dag maku, 1 
' szkl cukru, 1 kostka masła, 3 jajka, ole
jek migdałowy, bakaliefrodzynki, migda
ły, orzechy, suszona żurawina). Polewa 
czekoladowa i płatki migdałowe. 
Jajka ubić z cukrem, aż powstanie masa 
0 konsystencji gęstej śmietany, delikat
nie wsypać partiami mąkę przesianą 
z proszkiem do pieczenia i delikatnie wy
mieszać, wlewać do formy wyłożonej pa
pierem do pieczenia i upiec biszkopt 
w temp. 180° C i piec ok. 30 min. 
Mak sparzyć, zemleć trzykrotnie w ma
szynce do mięsa, wymieszać z jajkami. 
Masło wymieszać z cukrem i zagoto
wać, dodać zmielony mak, chwilę pogo-
tować, dodać olejek i bakalie, wymie
szać. Biszkopt przekroić na dwie części 
1 każdą nasączyć (np. osłodzoną esencją 
herbacianą z kieliszkiem wódki). Na jed
ną część biszkopta nałożyć połowę ma
sy, przykryć drugą częścią ciasta, a na 
to wyłożyć pozostałą część masy mako
wej i rozsmarować. Polać polewą czeko
ladową i posypać płatkami migdałowy
mi. 

Ciasta świąteczne: makowce, mio-
downiki, orzechowce 

Niegdyś we wszystkich krajach sło
wiańskich potrawy z maku jadano tylko 
raz w roku - w Święta Bożego Narodze
nia. Wierzono, że mak w wigilijnych po
trawach zapewnia dostatek na cały rok. 
Nie powinno go więc zabraknąć na na
szym stole. 

Ciasto bia łkowo - makowe 
1 szkl białek, 1 szkl cukru pudru, 1 szkl 
mąki i 1 szkl maku, 'A kostki margaryny 
lub masła, 2 łyżeczki proszku do piecze
nia, olejek migdałowy. 
Białka ubić na sztywną pianę, pod ko
niec ubijania dodawać stopniowo cu
kier. Do ubitej piany partiami dodawać 
przesianą mąkę i proszek do pieczenia 
(stale ubijając). Następnie dodać mak (u¬
przednio starannie wypłukany i obsuszo-
ny), olejek migdałowy i rozpuszczone 
letnie masło lub margarynę, starannie 
ale delikatnie wymieszać. Wylać ciasto 
do formy wysmarowanej masłem i posy
panej przesianą tartą bułką wstawić do 

i piekarnika nagrzanego do 180° C i piec 
lok . 30 min. Ciasto można polukrować 

lub posmarować polewą czekoladowa. 

Makowo - miodowe ciasteczka 
50 dag mąki, 10 dag miodu, 10 dag ma
sła, 10 dag maku, 10 dag cukru, 4 żółt
ka, szczypta soli. 
Mak wypłukać na sicie, sparzyć wrząt
kiem, wysuszyć. Mąkę przesiekać z ma
słem, dodać stopiony i ostudzony miód, 
mak, cukier, żółtka i sól. Zagnieść gład
kie i lśniące ciasto. Rozwałkować na po
sypanej mąką stolnicy, wycinać ciastecz
ka i układać na wysmarowanej masłem 
blasze, lekko ponakłuwać widelcem 
1 wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200 °C, piec ok 15 minut, aż lekko się 
zarumienią 

Piernik wylewany 
3szkl mąki, 'A kostki masła, 1 szkl cukru, 
2 jajka, 1 słoik dżemu lub powidła śliw
kowego, 1 opakowanie przyprawy do 
pierników, 3 łyżeczki sody oczyszczonej, 
2 łyżki kakao, 1 szkl mleka. 
Masło, jajka i cukier utrzeć. Mąkę, przy
prawę do pierników, sodę i kakao wymie
szać. Do utartego masła, jaj i cukru doda
wać partiami sypkie składniki i miesza
jąc stopniowo dolewać mleko i łyżkę 
dżemu. Ciasto dobrze utrzeć i wylać na 
blachę. Gdy się upiecze, można polać po
lewą czekoladową i posypać zmielony
mi migdałami. 

Wigilijna kapusta z suszonymi 
owocami i orzechami 

1 kg kapusty kiszonej, 'A główki; kapu
sty białej i 'A kapusty włoskiej (średniej 
wielkości), l'A kostki masła, 1 jabłko, 
15 dag suszonych jabłek, 15 dag suszo
nych śliwek, 15 dag suszonych gruszek, 
10 dag suszonych moreli, 2 liście lauro
we, 1 łyżka nasion kminku, 1 łyżeczka na
sion kolendry (2-3 ziarenka nasion karda-
monu) 2-3 łyżki koncentratu pomidoro
wego, 20 dag posiekanych orzechów wło
skich lub laskowych, 2-3 łyżki miodu, 
pieprz, sól do smaku. Można dodać 'A 
szkl wódki „Żołądkowej Gorzkiej". 
Kapustę kiszoną posiekać i podsmażyć 
na maśle(l/2 kostki) aż się porządnie 
przyrumieni. Kapustę białą i włoską po
kroić lub zszatkować, przełożyć do garn
ka, dodać starte jabłko i pokrojone w pa
ski suszone owoce (uprzednio starannie 
wypłukane). Wlać szklankę wrzącej wo
dy i Vi kostki masła, gotować na wol
nym ogniu. Gdy słodkie kapusty zmięk
ną dodać do nich kapustę kiszoną kmi
nek, liście laurowe, kolendrę, karda-
mon. Następnie dusić wszystkie te skład
niki jeszcze ok 1 godziny. Odstawić 
w chłodne miejsce. W następnym dniu 
kapustę odgrzać, dodać koncentrat pomi
dorowy, uprażone na maśle (Vi kostki) 
oraz miód i ewentualnie wódkę. Dopra-

wić do smaku sola, pieprzem, można 
jeszcze dodać zmieloną kolendrę i kar-
damon. 

Łasowiackie pierogi „tatarcoki" 
25 dag kaszy gryczanej, 25 dag sera 
twarogowego, 1 duża cebula, 2 łyżki 
masła, 1 jajko, sól, pieprz (przyprawy 
według uznania i upodobania). Ciasto: 
'A kg mąki pszennej, 1 łyżka oleju, 1 jaj
ko, 1 łyżeczka soli. 
Kaszę gryczaną ugotować na sypko, 
ostudzić i zemleć razem z twarogiem. 
Cebulę obrać, drobniutko posiekać i ze
szklić na maśle, dodać do farszu, wbić 
jajko, doprawić do smaku solą pie
przem i dokładnie wymieszać. Przygo
tować ciasto (najlepiej najpierw w więk
szej misce) wymieszać mąkę z solą i za
parzyć niewielką ilość wrzątku (Vi szkl) 
wymieszać, dodać jajko i ok Vi szkl wo
dy ciepłej, wymieszanej z olejem. Za
gnieść ciasto, wyłożyć na podsypana 
mąką stolnicę i jeszcze przez chwilę wy
gniatać rękami aż ciasto nabierze sprę
żystości. Uformować kulę, zawinąć 
w ścierkę, lub przykryć miską aby cia
sto nie obsychało. 
Ciasto porcjami cienko rozwałkowy-
wać na stolnicy oproszonej mąką Wyci
nać szklanką krążki, na środku każde
go, nakładać łyżeczką farsz. Mocno zle
pić brzegi. Zagotować wodę z dodat
kiem soli i 1 łyżki oleju. Do gotującej 
się wody wkładać pierogi partiami, za
mieszać i przykryć. Gdy pierogi wypły
n ą gotować jeszcze 2-3 minuty(zmniej-
szyć ogień). Pierogi wyjmować łyżką 
cedzakową na durszlak i przelewać cie
płą wodą. Podawać polane śmietaną wy
mieszaną z solą lub roztopionym ma
słem. Smakują popijane czerwonym 
barszczykiem lub bulionem. 

Piernik świąteczny - pieczony 
w adwencie 

50 dag mąki pszennej, 25 dag cukru, 25 
dag miodu pszczelego (może być rów
nież pół na pół ze sztucznym miodem) 
1 kostka masła, 6 jajek, 2 łyżki karmelu, 
1 opakowanie przyprawy do piernika, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej. Po 10 
dag rodzynek, orzechów włoskich, la
skowych, suszonych śliwek i suszonych 
moreli. 
Karmel - na rozgrzaną patelnię wsypać 
3 łyżki cukru, gdy zbrązowieje, wlać 3 
łyżki wrzącej wody i wymieszać. 
Ciasto - żółtka utrzeć z cukrem, dodać 
miód, sodę oczyszczoną przyprawy ko
rzenne, karmel i ucierać pałką w maku-
trze lub mikserem. Ucierając wsypywać 
porcjami mąkę. W połowie wsypywa
nia maki dodać roztopione masło. Na
stępnie pozostałą mąkę wymieszaną 
z bakaliami i wymieszać. Na koniec do-
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dać ubitą na sztywno pianę z białek i de
likatnie, ale starannie wymieszać wszyst
kie składniki ciasta. Ciasto wlać do 
dwóch „keksówek" wyłożonych papie
rem do pieczenia (ciemnym). Piec oko
ło 1 godziny w temperaturze 180 °C. 
Piernik upiec na dwa tygodnie przed 
świętami i przechowywać zawinięty w 
lnianą serwetkę lub ściereczkę w chłod
nym miejscu. (Jeśli dodamy do tego pier
nika miód gryczany, to jego smak bę
dzie niebanalny). Piernik można polukro-
wać, lub posmarować polewą czekolado
wą posypaną zmielonymi orzechami lub 
migdałami. 

Wigilijny barszczyk z buraków 
1 kg buraków, 'A selera, 2 marchewki, 2 
pietruszki, 1 średnia cebula, 1 por, 10 ka
peluszy suszonych grzybów (najlepiej bo
rowików) 2-3 łyżki octu jabłkowego lub 
sok z dwu cytryn, 1 łyżka miodu, sól, cu
kier, pieprz do smaku, 1 główka czosn
ku, 2 liście laurowe. 
Warzywa obrać, umyć. Grzyby opłukać, 
namoczyć i ugotować, wyjąć z wywaru, 
a na wywarze z grzybów ugotować wa
rzywa, po czym również je wyjąć z wy
waru. 
Buraki starannie wyszorować, odciąć 
ogonki (nie obierać) i zetrzeć na tarce o 
dużych oczkach, zalać w garnku niewiel
ką ilością zimnej wody i podgrzewać na 
małym ogniu. Następnie przecedzić, do
dać sól, ocet jabłkowy lub sok z cytryny 
(albo kwasek cytrynowy). Połączyć wy
war z buraczków z wywarem grzybowo 
- warzywnym. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Wyrównać smak cukrem i 
miodem. (Czosnek i liście laurowe do
dać pod koniec gotowania aby smak i 
aromat był intensywniejszy). Barszczyk 
podawać z uszkami faszerowanymi grzy
bami ugotowanymi w wywarze na 

barszcz. Lub z pierogami nadziewanymi 
farszem z kaszy gryczanej i sera. 

Sałatka świąteczna 
6 ziemniaków, 3 jajka, 2 jabłka, 1 łyżka 
soku z cytryny (lub octu jabłkowego) 8¬
10 orzechów włoskich, natka zielonej pie
truszki lub koperku, sól, cukier do sma
ku. Sos musztardowo - śmietanowy: 2 
łyżki musztardy, 1 łyżka cukru, 3-4 łyżki 
oleju, 3 łyżki śmietany, jogurtu lub ser
ka „Bielucha". 
Ziemniaki obrać, wrzucić do osolonego 
wrzątku i ugotować. Odcedzić, ostu
dzić i pokroić w grubą (1 cm) kostkę. Jaj
ka ugotować na twardo, ostudzić, obrać 
za skorupek i pokroić w ćwiartki. Orze
chy wyłuskać z łupinek, zrumienić 1-2 
minuty na rozgrzanej suchej patelni. Jabł
ka obrać, pokroić w kosteczkę, skropić 
sokiem z cytryny. Przygotować sos. 
(Wszystkie składniki winny mieć jedna
kową temperaturę) Musztardę wymie
szać cukrem po chwili dodawać porcja
mi olej nie przerywając ucierania, a na
stępnie śmietanę lub jogurt. Doprawić 
sos solą pieprzem (można dodać odrobi
nę ostrej papryki, lub 1-2 pomidorowe
go przecieru lub keczupu). Ziemniaki, 
jabłka i pokrojone, zarumienione orze
chy wyłożyć do salaterki i delikatnie wy
mieszać. Na wierzch sałatki ułożyć 
ćwiarteczki jajek, polać sosem i posy
pać posiekaną zieleniną. (Można dodać 
wcześniej do wymieszania część sosu, a 
resztą polać wierzch sałatki, następnie 
ułożyć ćwiartki jajek i posypać zieleni
ną.) Do tej sałatki można dodać 2 łyżki 
pokrojonej w kosteczkę papryki maryno
wanej. 

Świąteczny zawijaniec z orzechami 
Vi kg mąki, 1 kostka margaryny lub ma
sła, 5 łyżeczek proszku do pieczenia, 7 
płaskich łyżek cukru, 25 dag serka homo-

Historia 

HISTORYCZNA POSTAĆ JULIANA 
MACIEJA GOSLARA 

Część 1 
Historiografia 

W związku z tym, że dawniej - To
warzystwo Opieki nad Zabytkami Przy
rody i Kultury, a obecnie - Regionalne 
Towarzystwo Kultury nosi nazwę im. Ju
liana Macieja Goslara w Kolbuszowej, 
przyszło mi na myśl zebranie dostępnej 
literatury charakteryzującej postać histo
ryczną tej osoby, co pozwoliło na podję
cie decyzji bliższego - jeszcze raz po 
wielu latach - zapoznania się z tą intere
sującą postacią. Do tej pory ukazało się 
szereg artykułów i opracowań nauko

wych napisanych przez wielu znakomi
tych historyków polskich takich, jak: Ste
fan Kieniewicz, Marian Turowicz czy ro
syjskich i ukraińskich, jak: J.S.Millera, 
I .M. Niefiedowa i Włodzimierza Borysa 
ze Lwowa. Wspomniany już M . Turo
wicz opracował specjalną monografię 
pod tytułem „Julian Maciej Goslar" czy 
szkic pod tytułem w „Wizerunkach 
sprzed stulecia". 

Trzeba stwierdzić, że historiografia 
sprzed 1939 r. potępiała J..M. Goslara 
na równi z Edwardem Dembowskim 

genizowanego („Bieluch") 1 jajko. 
Masa orzechowa: 4 białka, 15 dag cu
kru pudru, 18 - 20 dag orzechów zmie
lonych (ewentualnie kilka kropelek olej-\ 
ku migdałowego). 
Margarynę zetrzeć do miski na tarce o 
dużych oczkach, dodać mąkę wymiesza
ną z proszkiem do pieczenia, cukier, jaj
ko i serek homogenizowany. Wymię-, 
szać mikserem lub utrzeć pałką w makuJ 
trze. Następnie wyjąć z miski ciasto,! 
wyłożyć na stolnicę podsypaną mąką i 
zagnieść aż ciasto stanie się sprężyste i 
gładkie. 
Podzielić ciasto na pół i rozwałkować 
na dwa kwadraty 40 x 40 cm podsypu-
jąc mąką. Rozprowadzić nadzienie orze
chowe lub makowe na całej powierzch
ni placka zostawiając 2-3 cm bez na
dzienia. Można ułożyć suszone śliwki, 
morele (uprzednio namoczone) wzdłuż 
brzegu, od którego będziemy zwijać cia
sto. Zwinięte ciasto przełożyć do dwu 
„keksówek" tak by zawinięty brzeg był 
na spodzie blaszki. (Najlepiej piec, 
uprzednio uformowany zawijaniec na 
papierze do pieczenia) Wstawić do pie
karnika nagrzanego do 180° C i piec 
ok. 50 min. Po wyjęciu z blaszek moż
na zawijaniec polukrować. 

Niech c iepło Bożego Narodzenia 
s ięga g ł ęboko w nas, aż do naj
skrytszych zakamarków duszy. 

Niech pod bielutkim obrusem sze
leści sianko, na choince niech mi

gocą kolorowe światełka. Niech 
by choć część tego ciepła pozosta
ł a z nami przez ca ły rok i każde
mu z nas dodawało optymizmu. 

JANINA OLSZOWY 

Marian Piórek 
i Piotrem Ściegiennym „za naukę teorii 
komunistycznych i przedstawicielstwa 
ludów", za spiski i burzenie przeciw 
szlachcie, za poglądy radykalne i dzia
łalność w duchu społecznej i narodowej 
rewolucji. Pamiętnikarze mu współcze-i 

I 
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śni, a wśród nich poeta Wincenty Pol pi
sał: „fanatyk i anarchista", „komunista 

l najczystszej wody i rewolucjonista", 
I „wariat demagogiczny", „Goslar to praw-
f dziwa trucizna". 

Natomiast powojenna historiografia 
odpierała z oburzeniem tę opinię, nazy
wając J. M . Goslara, który „ (...) szedł 

\w lud, nawołując go do powstania prze-
I ciw ciemiężycielom - panom i zaborcy, 
[sługą sług rewolucji (...) szarym czło
wiekiem jej podziemia (...) nieznanym 
żołnierzem Wiosny Ludów w stopniu 
szeregowca, a z zapałem apostoła prze
wrotu", „pokrewną duszą Edwarda Dem
bowskiego, , jedną z naj
piękniejszych obok Dem
bowskiego, postaci, jakie 
wydał okres walk narodo
wowyzwoleńczych Polski 
i Europy", „najbardziej za
ufanym towarzyszem spi
sku Dembowskiego" itp. 

Głównym miejscem po
bytu jego i rodziny oraz 
działalności bohatera była, 
jak częściowo przyznają za
równo polscy, jak i rosyjscy czy Ukraiń
cy historycy miejscowość Kolbuszowa 
i jej najbliższe okolice (M. Turowicz, S. 
Kieniewicz, B. Włodzimierz). 

Pochodzenie 
Fakt pochodzenia J. M . Goslara zna

ny jest historykom w małym stopniu. Te
mu problemowi w większym stopniu po
święcają historycy ukraińscy w oparciu 
o źródła pochodzące z archiwum lwow
skiego. Wszyscy piszący o nim bez wy
jątku wywodzą go z rodziny niemiec
kich kolonistów, którzy napłynęli w okre
sie reform józefińskich do Galicji, uwa
żając go za potomka niemieckich wło
ścian, który odczuwał mocno swą 
przynależność do ludu. Podobnie czynił 
to K. Skowroński - miejscowy historyk. 
Moim zdaniem jest to nieprawda. 
W pierwszych latach po pierwszym roz
biorze na tereny Galicji napłynęło wielu 
Austriaków i Czechów, którzy zasilili ka
drowo wiele nowopowstających instytu
cji zaborczych. 

Niektórzy historycy, jak np. M . Turo
wicz uznają ojca Juliana, Macieja Gosla
ra - Jana za niskiej rangi urzędnika au
striackiego, nadstrażnika skarbowego, 
a następnie mandatariusza, który umiera
jąc w Tarnowie, jako starszy urzędnik zo
stawił rodzinie w nędzy. Jego matka, 
o której historycy jeszcze mniej wiedzą 
prawdopodobnie pracowała jako gospo-

i dyni dworska. Jej nazwisko panieńskie 
Ibrzmiało Maria Bogdalik. Siostra Marii, 

również Maria wyszła za Skąpskiego -
leśniczego w Kolbuszowej, gdzie dotąd 
znajduje się jej grób, a która po śmierci 
męża Jana wyszła ponownie za mąż za 
Ludwika Sobotę, powstańca z 1831 ro
ku i członka straży skarbowej w Tarno
wie. S. Kieniewicz twierdził, że Maria 
była jej córką i siostrą Goslara, zmarła 
w Niwiskich. Za mąż za Sobotę wyszła 
nie ona, lecz matka A. Mańkowskiego 
z Dubasu k/Zarębek. W tym przypadku 
wynikają pewne nieścisłości, a głównie, 
jeśli chodzi o rodzeństwo Goslara. 

Innego zdania był K. Skowroński -
tutejszy historyk i regionalista, który ba

dając akta parafialne 
w Kolbuszowej napo
tkał na wzmianki w me
trykach, a szczególnie 
z lat 1806 i 1813 o ojcu 
Juliana Macieja - Janie 
i twierdził, że był rodem 
z Wiednia, skąd przybył 
ok. roku 1780, a matka 
zaś z Kolbuszowej z ro
dziny Margańskich (za
pis błędny „Mariań

ski"). Informacje te potwierdza M . Turo
wicz w kolejnej wydanej książce o Go-
slarze. Nazwisko „Margański"- (milites-
żołnierz) pojawiło się w Kolbuszowej 
na dworze Sanguszków w latach 40-
tych X V I I I w. Dlatego zdaniem tego hi
storyka była miejscem dłuższego za
mieszkania obojga rodziców, ich kolej
nych zgonów i pochówku na kolbuszow
skim cmentarzu, a nie w Tarnowie. 

10 września 1831 roku umiera na 
cholerę „Johannes Goslar lat 50", zaś 
w święto Nowego Roku „Wiosny Lu
dów" - 1848 r. jego matka, nieznana z oj
ca, a wywodząca się z Kolbuszowej. 

J. M . Goslar był synem podoficera, 
Austriaka, wywodzącego się ze zuboża
łej szlachty urzędniczej z Wiednia, na
stępnie oficera, dowódcy garnizonu stra
ży granicznej w Kolbuszowej i matki 
chłopki w dworskiej służbie w tym mia
steczku. 

Rodzina 
Julian Maciej Goslar urodził się we 

Lwowie 24 lutego 1820 r. Odziedziczył 
po ojcu bystrą inteligencję, znajomość ję
zyka i kultury Niemiec, talent organiza-
cyjno-wojskowy i przyszłe kontakty ze 
sferami wojskowymi w Galicji i w Wied
niu. Po matce odziedziczył zaś typ sło
wiański, hart ciała i umysłu, znajomość 
ludu i gwary lasowiackiej, świadomość 
przynależności do niego i zdecydowaną 
polskość. Te zadatki dziedziczne rozwi
nięte zostały przez wpływ otoczenia, 

w którym przebywał, jak: gorąca atmos
fera rodzinnego domu, poznanie kraju 
podczas służbowych, obowiązkowych 
wędrówek ojca, nędza rodziny po jego 
śmierci, klimat szkoły w Tarnowie i je
go kolegów, studia manifestów wyda
wanych przez „Wielką Emigrację". Za
pewne duży wpływ na jego przyszłe po
glądy miały modne wówczas teorie filo
zofii Hegla i socjalizmu utopijnego. 

Częste przenosiny służbowe ojca, 
oficera, były skutkiem represji za kon
takt z Polakami (z Rzeszowa do Lwo
wa, Wadowic, Tarnowa). Ostatecznie 
jednak zostały zakończone awansem 
w 1828 r. na stanowisko komendanta 
garnizonu straży skarbowo-granicznej 
w Kolbuszowej. 

Dzieciństwo i wczesne lata młodo
ści przebiegały w towarzystwie liczne
go rodzeństwa - trzech sióstr: Anny, 
Marii, Antoniny i dwóch braci: Jana 
i Antoniego. Te szczęśliwe lata prze
rwał tragiczny zgon ojca latem 1831 ro
ku, u schyłku powstania listopadowego. 
Pogorszyła się sytuacja materialna ro
dziny. W celu utrzymania dzieci ich 
matka, zostawszy gospodynią - kluczni-
c ą tułała się po dworach, zarabiając na 
ich utrzymanie. 

Nauka 
Syn Julian Maciej - nadzieja rodzi

ny - otarłszy się w Kolbuszowej o echa 
powstania listopadowego i nieudane po
wstanie chłopskie J. Zaliwskiego, od ro
ku 1832 podjął naukę jako stypendysta 
w gimnazjum w Tarnowie. Tam konty
nuował naukę i zetknął się z kółkami sa-
moksztaceniowymi i organizacjami nie
podległościowymi: Stowarzyszeniem 
Ludu Polskiego i Konfederacją Narodu 
Polskiego - Związkiem Maurów. Waż
ne uczestnictwo w sprzysiężeniu miej
scowych studentów doprowadziło wio
sną 1839 r. do wydalenia Goslara z tar
nowskiego i wszystkich gimnazjów 
w Galicji. Dla utrzymania siebie i rodzi
ny jako agent Sprzysiężenia Demokra
tów Polskich początkowo pod kierun
kiem głównego szefa akcji galicyjskiej 
Franciszka Wiesiołowskiego, po jego 
wędrówkach w Tarnowskiem i na Pod
halu, gdzie poznał przyszłych autorów 
powstania chochołowskiego, z nową fa
lą konspiracji po roku 1842 wrócił 
w okolice Kolbuszowej. 

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE 
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Kultura 

TURYSTYCZNE ŚPIEWANIE Z SALAMANDRĄ 
W dniu 5 grudnia, w gośc innych progach Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, odbył s ię V 

Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej. Udział w nim wzię ło 33 uczestników w 5 kategoriach 
wiekowych, podzielonych na solistów i zespoły (łącznie ponad 100 osób). Uczestnicy pochodzili z 

Kolbuszowej, Niwisk, Trześni, Cmolasu, Majdanu Królewskiego, Wolicy Piaskowej, Pruchnika, Trzciany, 
Kupna, Zarzecza k. Jarosławia, Rzeszowa, Leska, Przemyśla, Radymna. 

Po prawie 5 godzinnych przesłucha
niach Jury, w składzie: Jarosław Mazur 
- przewodniczący, Katarzyna Maziarz 
i Paulina Paśko, wyłoniło laureatów, 
przyznając także nagrodę Grand Prix. 
Otrzymała j ą Symonida Modras, z Gmin
nego Centrum Kultury w Pruchniku, za 
wspaniały występ i cudowne, aktorskie 
niemal wykonanie piosenek. 

W kategorii szkoły podstawowe 
- soliści: I miejsce Anna Płudowska, I I 
miejsce Greta Łakoma, I I I miejsce Kata
rzyna Krawczyk, wszystkie z SP nr 2 
w Kolbuszowej. 
- zespoły: I miejsce dla Zespołu z IV 
Drużyny Harcerskiej „Ogniki" z SP 
w Trześni, I I miejsce zespół „Przy wolic-
kim dębie" z SP w Wolicy Piaskowej, 
I I I miejsce dla dziewczęcego trio z ZS 
w Trzcianie. 

W kategorii szkół gimnazjalnych 
- soliści: I miejsce dla Justyny Woło
wiec z ZS w Kupnie, I I miejsce dla 
Agnieszki Watras, I I I miejsce dla Micha
ła Korzępy - oboje z Gimnazjum nr 2 
w Kolbuszowej. 
- zespoły: I miejsce zespół Allegro 
z GOK w Majdanie Królewskim, I I miej
sce dla Zespołu X I I I Drużyny Starszohar-
cerskiej im. Orłowicza z Gimnazjum Pu
blicznego w Niwiskach, I I I miejsce dla 
zespołu ze Stowarzyszenia Profilaktyki 
i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzie
ci i Młodzieży „Wzrastanie" z Przemy
śla. 

W kategorii szkół średnich 
- soliści: Gabriela Sitko z LO w Kolbu
szowej, I I miejsce Magdalena Miziołek 
z I I I LO w Rzeszowie, I I I miejsce dla 
Anny Kwas z LO w Kolbuszowej. 
- zespoły: I miejsce zespół „Bemol" 
z Kolbuszowej, I I miejsce ex equo dla 
Zespołu muzycznego z LO z Leska oraz 
zespołu „Przyjaciółki Salamandry" 
z Kolbuszowskiego Klubu Turystyczne
go „Salamandra", miejsce I I I dla Trio 
„Brylant" z Zarzecza. 

W kategorii studentów, wystąpiło 
dwóch studentów. I miejsce zajął Mar
cin Miziołek z Uniwersytetu Rzeszow
skiego, I I miejsce Maciej Czachor z Kol

buszowej, student Uniwersytetu Pedago
gicznego w Krakowie. 

Jak dobrze bawili się uczestnicy 
Przeglądu, niech świadczy przerwa 
w przesłuchaniach, kiedy to, oczekując 
na wyniki, część uczestników urządziło 
prawdziwe Jam sesion" śpiewając 
wspólnie, bawiąc przy tym zebraną pu
bliczność. W tej, prawie rodzinnej, at
mosferze doczekaliśmy się wyników. 
Jury podkreśliło wysoki poziom, rosną
cy z roku na rok, podkreślając jednak, 
że nie wszyscy uczestnicy właściwie do
brali repertuar do formuły konkursu. V 
Wojewódzki Przegląd Piosenki Tury
stycznej zakończył koncert laureatów 
oraz koncert zespołu „Hudacy", który 
przeniósł nas w magiczną krainę Łem-
kowszczyzny. 

Organizatorami Przeglądu byli: 
Kolbuszowski Klub Turystyczny „Sala
mandra", Urząd Miejski w Kolbuszo
wej, ZS nr 2 w Kolbuszowej. Nagrody 
dla uczestników ufundowali Urząd 
Miejski w Kolbuszowej i Nadleśnictwo 
Kolbuszowa. 

Serdecznie zapraszamy na V I Woje
wódzki Przegląd Piosenki Turystycznej, 
który odbędzie się już za rok, na przeło
mie października i listopada. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
PAWEŁ MICHNO 

PREZES KKT „SALAMANDRA" 
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BADANIA TERENOWE W LEŻAJSKIEM - PODSUMOWANIE 
Dobiega końca projekt pf. Dokumentacja zachowanych zjawisk kultury ludowej w Puszczy Sandomierskiej -
region leżajski, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej, w ramach Programu Operacyjnego: Edukacja kulturalna i upowszechnianie 
kultury. Priorytet I I : Ochrona dziedzictwa kultury ludowej 

Zakończyły się już prowadzone od 
1 maja 2008 r. badania terenowe w po¬

lwiecie leżajskim. Region ten jest jed-
Inym z najsłabiej udokumentowanych źró-
[dłowo, a specyficznym terenem - ze 
względu na przenikanie się elementów 
tradycyjnej kultury wsi polskiej i za
mieszkałych tu do pocz. X X w. Rusi
nów, Żydów, Niemców. Ich przejawy od
naleźć można do dziś w krajobrazie wsi 
(np. cerkwie w Kuryłówce-Tarnawcu, 
Dąbrowicy), a także w pamięci jej miesz
kańców. 

Badania terenowe przeprowadzało 
4 etnologów, etnomuzykolog i folklory
sta (pracownicy Muzeum Etnograficzne
go w Rzeszowie, WDK w Rzeszowie 
i M K L w Kolbuszowej). Zgromadzono 
obszerny materiał foniczny i wizualny 
na podstawie 78 wywiadów w 24 miej
scowościach, w gminach: Leżajsk, Kury
łówka, Grodzisko i Nowa Sarzyna. 
Oprócz bogatej dokumentacji tradycyjne
go rzemiosła np. kowalstwa, zabawkar-
stwa, plecionkarstwa (fot.1) udało się ze
brać cenne przekazy uczestników kultu
ry ludowej m. in. wierzeń, folkloru oraz 

wspomnienia dawnego życia na wsi. 
Badania potwierdziły występowa

nie dużej ilości dobrze zachowanej archi
tektury drewnianej. Jednym z najciekaw
szych rezultatów jest odnalezienie w Ku
ryłówce zagrody pokrytej strzechą 
(fot.2) i świetnie zachowanej w całości, 
w jej pierwotnym kształcie (prawdopo
dobną datą jej budowy jest oznaczenie 
na drzwiach stodoły - 1.X.1836). Nato
miast w Grodzisku Dolnym istnieje do 
tej pory kilka zagród typu okólnego 
oraz wiele ciekawych zabytków małej ar
chitektury (fot.3). Stamtąd pocho
dzi m.in. Jan Matuszek - rzemieślnik, 
który razem ze swoim ojcem zajmował 
się od wczesnej młodości budową drew
nianych chałup. Oprócz znajomości tra
dycyjnej ciesiołki, trudnił się także: koło
dziej stwem, stolarstwem, bednarstwem 
i wyrobem narzędzi. Rzemiosła drzew
ne występowały we wsiach puszczań
skich masowo ze względu na dostatek su
rowca, a na ich ślad można natrafić 
w wielu z badanych miejscowości. 

W przekazach ustnych widoczna 
jest także pamięć o kłusownictwie i je¬

go najbardziej archaicz
nych technikach. Mimo 
otoczki tajemniczości towa
rzyszącej temu procedero
wi udało się pozyskać kilka 
ciekawych relacji. Na tere
nach dawnej Puszczy Sando
mierskiej występowało po
wszechnie bartnictwo, które
go echem jest obecnie sil
nie rozwinięte pszczelar
stwo. Z wywiadów 
z pszczelarzami warto wy

mienić rozmowę z Antonim Busztą -
pszczelarzem z Brzozy Stadnickiej, po
siadającym wzorową pasiekę pod la
sem, stosującym tradycyjne techniki ho
dowli (również leczenie pszczół zioła
mi) i pozyskiwania miodu, który z wiel
ką pasją i emocjonalnym zaangażowa
niem opowiadał o życiu pszczół. 

Pozyskano również dużą liczbę ma
teriałów z dziedziny folkloru, m.in. pie
śni maryjne (Maria Żółtobrzuch-Wnuk 
z Kuryłówki), dożynkowe, pogrzebowe 
(Alfred Grabarz z Brzozy Królewskiej 
i Weronika Śliwa z Gwizdowa), archa
iczne kolędy życzące oraz kilkanaście 
pieśni ukraińskich, poza tym wiersze 
Cecylii Czerwonki z Grodziska Dolne
go. Nagrano też filmy dotyczące plasty
ki obrzędowej (Albina Giża z Przychoj-
ca - wyrób pająków, Stanisława Różyc
ka z Wólki Grodziskiej - wyrób kwia
tów z papieru) oraz wywiad ze star
szym „Turkiem" ze Straży Grobowej 
w Wólce Grodziskiej (Tadeusz Różyc¬
ki). 

Ostatecznym wynikiem badań bę
dą: teksty wywiadów, pieśni i melodii 
ludowych, a także zarchiwizowane na 
nośnikach cyfrowych wywiady i filmy, 
które zadiustują specjaliści: dr Krzysz
tof Ruszel (Muzeum Etnograficzne 
w Rzeszowie), prof. dr hab. Antoni Zo-
ła (Instytut Muzykologii KUL), 
prof. dr hab. Jan Adamowski (Zakład 
Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie), 
trafią one do Archiwum Etnograficzne
go M K L . 

MAŁGORZATA WOJTOWICZ 

JUSTYNA NIEPOKÓJ 

Ę&jm£r* Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Pani 
Barbarze Tereszkiewicz 

Ę&jm£r* Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Śp. Haliny Dudzińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Rodzinie Zmarłej Syna 

składa: składają 
Poseł Zbigniew Chmielowiec Koleżanki z Przedszkoli Publicznych 
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Zdrowie 

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW I KOŚCI 
Choroba zwyrodnieniowa hości i stawów (osteoarthrosis) jest stanem chorobowym stawów polegającym na 

przedwczesnym zużywaniu s ię chrząstki stawowej proces niezapalny) z jednoczesnym kościotworzeniem około
stawowym. U 80% chorych powyżej 55 roku życia, w obrazie rtg hości, widoczne są zmiany zwyrodnieniowe. 

Czynniki usposabiające: 
Zaburzenia zborności stawów np. kośla
wość, zmniejszenie kontaktu powierzch
ni stawowych (np. podwichnięcie w prze
biegu wrodzonego zwichnięcia biodra), 
złamania wewnątrzstawowe, obecność 
w stawie ciał obcych, uszkodzenie łęko-
tek, uszkodzenie chrząstki stawowej 
w przebiegu bakteryjnego zapalenia sta
wu, neuropathie. 

Zmiany anatomopatologiczne: 
We wczesnym okresie ma miejsce plu-
szowacenie chrząstki, potem dochodzi 
do jej zniszczenia i odsłonięcia warstwy 
podchrzęstej kości (wtedy pojawia się 
ból przy ruchu w danym stawie). Obna
żona z chrząstki kość ulega pogrubieniu 
oraz stwardnieniu i staje się biała (upo
dabnia się do kości słoniowej). Guzko
we kościotworzenie okołostawowe nosi 
nazwę osteofitów. 

Zmiany radiologiczne: 
1. Zwężenie szpary stawowej. 
2. Sklerotyzacja podchrzęstna (widocz
ne zgrubienie tkanki podchrzęstnej). 
3. Okołostawowe wyrośla kostne. 

Objawy kliniczne: 
Staw ulega początkowo nieznacznemu 
pogrubieniu. Objawy zapalne (obrzęk, 
zaczerwienienie i ból) występują tylko 

u części przypadków. Przy badaniu ru
chomości mogą występować słyszalne 
trzeszczenia. Potem ma miejsce trwałe 
zniekształcenie stawu. W przypadku ob
jęcia procesem chorobowym rak zmia
ny są większe w dalszych stawach mię-
dzypaliczkowych. Obrzęki tych stawów 
nazywane są mianem guzków Heberde-
na. Nie stwierdza się obecności w krwi 
czynnika reumatologicznego. OB jest 
w normie. 

Leczenie ogólne. 
Celem leczenia jest zmniejszenie bólu 
i upośledzenia funkcji stawu. Stosowa
nie niesteroidowych leków przeciwzapal
nych (Voltaren, Olfen, Dicloberl, Napro-
xen, Majamil, itp.) skutecznie łagodzi 
ból. Przy długotrwałym stosowaniu 
tych leków trzeba pamiętać o lekach 
osłaniających żołądek (np. Ranigast czy 
Ortanol). Radzę z dużą ostrożnością sto
sować leki wzmacniające i odbudowują
ce chrząstkę stawową. Jest tylko kilka 
preparatów wspomagających leczenie 
w tej chorobie, większość to „ siła re
klam", - dlatego radzę zasięgać o nich 
porady lekarskiej. Ulgę w tej chorobie 
przynosi stosowanie ciepła. W przypad
ku zajęcia stawów lokomocyjnych (bio
drowy, kolanowy, skokowy) ulgę przyno
si redukcja masy ciała. Zabiegi fizykote
rapeutyczne polepszają funkcję stawów, 

zmniejszają dolegliwości bólowe (zaży- i 
warny mniej leków). Powinny być sto-J 
sowane 2 x w roku. W przypadkach sil-l 
nych dolegliwości, czy znacznego upo-l 
śledzenia funkcji stawu, istnieją wska-' 
zania do leczenia operacyjnego. 

Leczenie operacyjne. 
1. Najczęściej wykonywana jest wymia
na stawu biodrowego. 
2. W innych dużych stawach (kolano
wy, barkowy) w pierwszej kolejności 
wykonuje się artroskopowe czyszczenie 
powierzchni stawowych, niekiedy poda
wanie leków odnawiających powierzch
nię stawową usuniecie uszkodzonych 
elementów (np. łękotek). W przypad
kach bardziej zaawansowanych lub wo
bec braku poprawy po artroskopii wy
miana stawu. 
3. W przypadku małych stawów (np. 
palców rąk, nóg) wykonuje się plastykę 
stawu lub jego unieruchomienie na sta
łe (arfhrodesi). 

Ilość operacji wymiany stawów biodro
wych, kolanowych, łokciowych i barko
wych w bardzo szybkim tempie wzrasta 
na świecie i w Polsce, w dużym stopniu 
poprawiając komfort życia pacjentów 
z zaawansowanym zwyrodnieniem sta
wów. 

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN 

ZMIANY ZASAD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ REHABILITACJI L E C Z N I C Z E J 
W niniejszym artykule postaram się przedstawić szanownym czytelnikom zmiany zasad udzielania świadczeń 

rehabilitacji leczniczej, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku. 
W najnowszym zarządzeniu prezesa Na

rodowego Funduszu Zdrowia widnieją nastę
pujące zmiany: w warunkach ambulatoryj
nych (czyli udzielanych przez Dział Rehabili
tacji SP ZOZ Kolbuszowa) Fundusz finansu
je do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 4 za
biegi dziennie. W przypadku schorzenia 
przewlekłego długość cyklu może ulec zwięk
szeniu do 15 dni zabiegowych, pod warun
kiem dokonania przez lekarza kierującego od
powiedniej adnotacji na skierowaniu, mówią
cej o rodzaju schorzenia. Jest to najważniej
sza zmiana, która bezpośrednio dotyczy pa
cjentów. Jak należy ją rozumieć. Otóż -
należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jeden 
odrębny zabieg to także pojedyncze ćwicze
nia, jak np. ćwiczenia w odciążeniu. Często 
zdarzają się pacjenci, którzy mają zalecone 
3, a nawet 4 różne rodzaje ćwiczeń. Rów
nież pacjent musi zdawać sobie sprawę z te

go, iż zabieg dotyczy jednej okolicy ciała 
np. stawu kolanowego. Jeżeli lekarz zaleci 
np. zabieg laseroterapii na dwa stawy kolano
we, to będzie to rozpatrywane jako dwa róż
ne zabiegi. Taka sytuacja dotyczy każdego in
dywidualnego zabiegu. 

Bardzo ważnym szczegółem, o którym 
chciałbym poinformować pacjentów, jest 
fakt, iż masaż leczniczy całego kręgosłupa 
jest zabiegiem dwu okolicowym, ponieważ 
dotyczy kilku odcinków, dlatego również 
traktowany jest jako dwa zabiegi. W prakty
ce będzie wyglądało to tak, że lekarz będzie 
miał do dyspozycji o wiele węższy zakres 
możliwości usprawniania fizjoterapeutyczne
go. Pacjent, z dysfunkcjami związanymi z kil
koma okolicami ciała, będzie musiał liczyć 
się z ograniczeniem zabiegowym. Limit ten 
bardzo negatywnie odbije się na tej grupie lu
dzi, która rzeczywiście wymaga komplekso

wej rehabilitacji. Co prawda przepisy i usta
wy w dzisiejszych czasach zmieniają się 
w zaskakującym tempie i być może, że te, 
na dziś obowiązujące, ulegną pewnym zmia
nom na korzyść osób najbardziej potrzebują
cych. 

Przykro mi pisać o takich rzeczach 
w obliczu zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, jednak uważam, iż jest duża po
trzeba takiego uświadomienia. 

Pozostaje mi teraz życzyć Państwu du
żo, dużo zdrowia w nadchodzącym nowym, 
trudnym roku oraz pełnych refleksji, rodzin
nych i wesołych Świąt. 

ŁUKASZ STAGRACZYŃSKI 

MGR FIZJOTERAPII 

KIEROWNIK DZIAŁU REHABILITACJI 

SP ZOZ KOLBUSZOWA . 
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Sport 
K K S KOLBUSZOWIANKA - SEZON 2008/2009 

Podsumowanie rundy jesiennej. 
Piłkarze Kolbuszowianki, porażką w meczu z Czarnymi Jasło, zakończyli rundę jes i enną sezonu 2008/2009. 

Spotkanie rozegrano w Jaśle 8 listopada, 
>a wynik, po ostatnim gwizdku sędziego, 
Ibrzmiał 3:1 na korzyść gospodarzy. Rezultat 
Iten w znacznym stopniu ograniczył szanse na 
'awans do I I I l igi, ponieważ główni konkurenci 
odnieśli zwycięstwa i powiększyli przewagę 
punktową. W obecnym sezonie o dwa miejsca 
premiowane walczą: Stal Sanok, Polonia Prze
myśl, Siarka Tarnobrzeg i Kolbuszowianka. 

W przerwie letniej, poprzedzającej właśnie 
zakończoną rundę, nastąpiło kilka zmian kadro
wych. Z zespołu odeszli: Adam Fabiński i Da
mian Skała do Orła Przeworsk, Waldemar 
Śledź zasilił Siarkę Tarnobrzeg, a Robert M i 
cek przeszedł do Unii Nowa Sarzyna. Znaczą
cym wzmocnieniem było natomiast pozyska
nie z Resovii obrońcy Damiana Polaka oraz 
uzupełnienie kadry młodzieżowcami: Tom
kiem Selwą z Sokoła Kolbuszowa Dolna i j u 
niorami. 

Piłkarze KKs-u rozpoczęli rozgrywki rewe
lacyjnie, odnosząc w pierwszych pięciu me
czach komplet zwycięstw. Potem już nie było 
tak dobrze. Kolbuszowianka zanotowała kilka 
wpadek z niżej notowanymi zespołami (1:0 
z JKS Jarosław, 2:1 z Żurawianką czy 3:1 
z Czarnymi Jasło), które chluby nie przynoszą. 
Kilka remisów i kolejna porażka, tym razem 
z liderem Stalą Sanok, spowodowała spadek 
drużyny na czwarte miejsce w tabeli. 

W chwili obecnej zespół Kolbuszowianki przechodzi tzw. stycznia 2009r. 
okres roztrenowania. Piłkarze grają w turnieju halowym oraz Czy dojdzie do kolejnych zmian personalnych dowiemy 
trenują dwa razy w tygodniu. Przygotowania do rundy wiosen- się już niebawem. 
nej rozpoczną się najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu WALDEMAR MAZUREK 

L p INaziła Punkty 

1. St^ l Sanok 15 35 

j Polonia Przemyśl 15 33 

3. Siarka Tarnobrzeg 15 29 

4. Kttłbuszwian ta Ko l&iiizowa 15 11 

5- JKS I909jaroslaw a\ 23 

fi. Igloopol l>ębica is j 23 

7. Błękitni Ropczyc* (B) 15 23 

Ł Stiumyk Malawa(B) 1? 21 

9. Pogoń Leżajsk 15 u 
10. Zryw Dzikcnftiec 15 19 

11, Rafineria/Czarni Jasio {5) 15 19 

12 Rzemieślnik" Pilzno L j | n 
B . ZuM^iiLii l iLi Żurawica "1 U 

14. Czuwaj Przemyśl (B) 

15. SokóJ Nisko (E) 15 11 

Ifi , Lechia Sędziszów Mtp, 15| s 

KOLBUSZOWA NAJLEPSZA W „HALÓWCE" 
Reprezentacja Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa zwyciężyła V Samorządowy Turniej w halowej pi łce 

nożnej o puchar wójta gminy Majdan Królewski - Jerzego Wilka. W nagrodę kolbuszowscy samorządowcy 
otrzymali p iękny dyplom, okazały puchar i . . . satysfakcję. 

Turniej obył się w ubiegłą niedzie
l n a hali sportowej Liceum Ogólno
kształcącego w Kolbuszowej. W piłkę za
grało osiem drużyn. Wystawiły je urzę
dy gmin powiatu kolbuszowskiego oraz 
starostwo powiatowe. W turnieju udział 
wzięła również reprezentacja Podkarpac
kiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Mecze rozegrano w systemie „każ
dy z każdym". Drużyny zostały podzielo
ne w wyniku losowania na dwie grupy. 
Końcowa klasyfikacja: 
I miejsce: Drużyna Urzędu Miasta i Gmi
ny Kolbuszowa. 

LII miejsce: Drużyna Urzędu Gminy Dzi

kowiec. 
I I I miejsce: Drużyna Starostwa Powiato
wego w Kolbuszowej. 
IV miejsce: Drużyna Urzędu Gminy Maj
dan Królewski. 
V miejsce: Drużyna Urzędu Gminy Rani
żów. 
V I miejsce: Drużyna Sejmiku Wojewódz
twa Podkarpackiego. 
V I I miejsce: Drużyna Urzędu Gminy 
Cmolas. 
V I I I miejsce: Drużyna Urzędu Gminy 
Niwiska. 

Najlepszym bramkarzem uznano za
wodnika Starostwa Powiatowego w Kol
buszowej - Witolda Cesarza, najlep

szym strzelcem został reprezentant dru
żyny Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszo
wa Jacek Cieśla. Najstarszym uczestni
kiem turnieju był Wojciech Juszczak 
z drużyny Urzędu Gminy w Niwiskach. 

Samorządowy turniej na stałe wpi
sał się do kalendarza piłkarskich rozgry
wek samorządowców. Ideą rozgrywek 
jest szerzenie rekreacji wśród pracowni
ków samorządowych oraz dążenie do 
umocnienia sportowej współpracy po
między samorządami. 

Za rok organizacją samorządowych 
zmagań na hali sportowej zajmie się 
gmina Niwiska. 

SYLWIA TĘCZA 



„Zrodzony na sianie w półmroku stajenki 
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki 
Świętą noc złocistą gwiazda opromienia, 

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym szczęśliwym. 

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym" 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom Gminy Majdan Królewski i Powiatu 

Kolbuszowskiego. 
Niech blask betlejemskiej stajenki będzie źródłem wielu łask Bożych, pokoju, 

ciepła, miłości 
i wzajemnej życzliwości płynącej z tajemnicy narodzin Chrystusa. 

Niech nadchodzący Nowy 2009 Rok będzie rokiem szczęścia spełnienia 
zamierzeń, 

a wkładane wysiłki przyniosą satysfakcję z dokonań. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Majdan Królewski 

Jan Fryc 

Wójt Gminy 
Majdan Królewski 

Jerzy Wilk 
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Sieć Sklepów 

O R Z E C H 
www. sklepy .orzech .com .pl 

CENTRUM HANDLOWE ORZECH 
Kolbuszowa ul. 11 Listopada 3 

Wszystkim Naszym Klientom, Przyjaciołom 
i Partnerom 

Życzymy, aby czas Bożego Narodzenia był pełen 
Wyjątkowych przeżyć, głębokich uczuć 

Przepełnionych miłością i światłem nadziei 
A Nowy Rok 2009 stał się czasem 

Twórczych pomysłów i spełnionych marzeń. 
ta 

Zarząd oraz Pracownicy Firmy ORZECH. 


