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Dziękuje; wszystkim, klńrzy wzięli udział 
w wyborach parlamentarnych 21 października. 
Serdeczne podziękowania kieruję do tych 
z Państwa, którzy oddali na mnie swój głos. 

Mieczysław Maziarz 

Szanowny ran Poseł Zbigniew Chmielowiec 

Redakcja Ziemi Kolbuszow&kiej oraz Zarząd 
Regionalnego Towarzystwa Kultury irtL 
LM.Goslara składa Panu serdeczne gratulacje 
z okazji ponownego wyboru na Posta RP. Życzymy 
realizacji założonych celów i pozostajemy 
z nadzieja* że pozostaną bliskie Panu problemy 
naszej Małej Ojczyzny. 
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Wydarzenia 

ZŁOTY JUBILEUSZ TOWARZYSTWA 
13 października w Miejskim Domu Kultury odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Regionalnego Towarzystwa 
Kultury, działającego nieprzerwanie od pół wieku. Stowarzyszenie należy do najstarszych organizacji w powiecie 

kolbuszowskim, powstało na fali popaździernikowej odwilży 1956 roku. Jego założyciele za podstawowy cel przyjęli 
ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, zarówno przyrodniczego, materialnego jak i duchowego. 

Od samego początku rozpoczęto gro
madzenie zabytków historycznych i etno
graficznych, co umożliwiło powołanie 
Muzeum Regionalne. Zgromadzono po
kaźną bibliotekę, organizowano wysta
wy, ukazujące życie i kulturę przede 
wszystkim grupy etnograficznej Lasowia-
ków. Zaczęto wydawać Biuletyny, które 
umożliwiały publikowanie prac regionali
stów. W sumie ukazało się ich jedena
ście, obecnie są także dostępne w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej 
www.rtk.kolbuszowa.pl. 

Staraniem działaczy Towarzystwa 
wyremontowano kolbuszowską synago
gę, która stała się miejscem gromadze
nia, przechowywania i ekspozycji muze
aliów oraz siedzibą organizacji. Rozrasta
jące się zbiory oraz pojawienie się no
wych możliwości skłoniło działaczy do 
podjęcia starań o upaństwowienie Mu
zeum. Na początku lat 70- tych udało się 
osiągnąć ten cel, powstaje Muzeum Kul
tury Ludowej. Towarzystwo przekazuje 
zgromadzoną kolekcję eksponatów, bi
bliotekę, siedzibę, cały swój dotychczaso
wy dorobek, państwowej placówce, któ
ra dynamicznie się rozwija i na stałe wpi
sując się w kulturalną panoramę regionu. 

Towarzystwo wspierając nową pla
cówkę muzealną koncentruje się na dzia
łalności propagującej przeszłość „Małej 
Ojczyzny", organizuje odczyty, spotka
nia skierowane przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży. Tworzy nowy perio
dyk „Rocznik Kolbuszowski", dotych
czas ukazało się osiem numerów. Od 
1999 wydaje też miesięcznik „Ziemia 
Kolbuszowską". Staje się inicjatorem 
i współorganizatorem rocznic związa
nych z historią regionu. Należy tu, cho
ciażby przypomnieć obchody 300- lecia 
Kolbuszowej, w roku 2000. 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego 
wieku i początek XXI wieku to kolejny 
okres w działalności Towarzystwa. Orga
nizacja uzyskuje status organizacji pożyt
ku publicznego. Z powodzeniem zabie
ga o pozyskanie środków unijnych. Włą
cza się w przeciwdziałanie bezrobociu. 
Jest instytucją prowadzącą Kolbuszow
ski Inkubator Przedsiębiorczości i Cen
trum Wspierania Przedsiębiorczości, or
ganizuje szkolenia dla poszukujących pra

cę. Po powstaniu Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskie-
go „Nil", Towarzystwo przekazuje no
wej organizacji tą sferę działalności. 

Z determinacją zabiega o przywróce
nie meblarstwa kolbuszowskiego organi
zując warsztaty dla stolarzy, prowadzo
ne przez prof. dr hab. Irenę Swaczynę, 
pracownika naukowego SGGW w War
szawie. Wydaje reprint książki Stefana 
Sienickiego, Meble kolbuszowskie, 
w Urzędzie Patentowym zastrzega znak 
towarowy „Meble Kolbuszowskie". 

Przywraca zbiorowej pamięci sylwet
ki wybitnych Kolbuszowian. W roku 
2006 przypomniano postać ks. Ludwika 
Ruczkę - Ojca Sybiraków. Staraniem 
RTK wykonano także nowy nagrobek na 
mogile Tego zasłużonego społecznika 
i Duszpasterza. 

Jubileusz stowarzyszenia zbiegł się 
ze 100-leciem urodzin doktora Kazimie
rza Skowrońskiego, pierwszego i długo
letniego Prezesa Towarzystwa, wybitne
go Kolbuszowianina. 

Staraniem Zarządu RTK Gmina Kol
buszowa ufundowała tablicę poświęconą 
Jego pamięci, której odsłonięcia dokona
l i ; poseł Zbigniew Chmielowiec, bur
mistrz Jan Zuba oraz wicestarosta Walde
mar Macheta a poświęcenia, proboszcz 
Kolegiaty Kolbuszowskiej ks. Jan Gut 
w asyście ks. Sławomira Zycha. 

Po tej wzruszającej uroczystości syl
wetkę Doktora oraz Jego zasługi dla Kol-
buszowszczyzny przypomnieli między in
nymi; Halina Dudzińska, Maciej Skow
roński, Franciszek Batory, Janina Olszo
wa, która w swoim wystąpieniu mówiła 
,J)r Kazimierz Skowroński nie dbał nig
dy o to, by być osobistością, za to nieza
przeczalnie jest osobowością tej Ziemi. 
Niejednego zaraził bakcylem miłości do 
historii, szczególnie do rodzimej prze
szłości, do tradycji, obyczajów tego ubo
giego regionu puszczańskiego, gdzie las 
byl żywicielem, odziewał, ogrzewał To 
tu, na tych piaszczystych nieurodzaj
nych glebach trzeba było mieć ogromny 
hart ducha by przetrwać. Dlatego nie 
złamała Lasowiaków żadna żywiołów 
i dziejów zawierucha. 

Dr Kazimierz Skowroński w swoich 
wypowiedziach podkreślał, że jest dum

ny ze swego lasowiackiego pochodze
nia. Często mawiał - Były łasy, są łasy 
i niech będą łasy po wsze czasy, bo 
„Las to ojciec nasz, a my dzieci jego 
chodźmy do niego". 

Prezes Towarzystwa w imieniu Za
rządu złożył sprawozdanie z dwóch lat 
pracy. Podsumował między innymi za
kończony, półtoraroczny program, bez
płatnej nauki języka angielskiego dla 
120 osób z powiatu kolbuszowskiego, 
zrealizowany ze środków UE. Mówił 
o nowych wyzwaniach, przed którymi 
stoi RTK. Następnie inż. Wilhelm Hry-
cyszyna poinformował o zamierzeniach 
powstałej sekcji waloryzacji cmentarza 
kolbuszowskiego. 

Zaproszeni goście w swoich wystą
pieniach podkreślali osiągnięcia Towa
rzystwa i życzyli dalszych sukcesów na 
kolejne półwiecze. W sposób szczegól
ny wyróżniono zasłużonych, najstar
szych działaczy RTK; Halinę Dudziń
ską Macieja Skowrońskiego, Józefa 
Niezgodę, Józefa Sudoła. 

Wspólnie zdmuchnięto 50 świec na 
jubileuszowym torcie, wypowiadając ży
czenia dla Towarzystwa na kolejne dzie
sięciolecia. 

BARBARA SZAFRANIEC 
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Podziękowanie dla członków RTK za pra
cę na rzecz rozwoju i promocji naszego re
gionu od Wojewody Podkarpackiego Ewy 
Draus 

http://www.rtk.kolbuszowa.pl
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Wywiad z nowym dyrektorem Zespołu Szkol Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej, Ryszardem 
Zielińskim 

NOWY DYREKTOR 

Redakcja: Od 1 września pełni 
Pan funkcję Dyrektora ZST w Kolbu
szowej. Co skłoniło Pana do wzięcia 
udziału w konkursie na to stanowisko? 
Dyr. ZST: Od 1 września oficjalnie, 
a nieoficjalnie od dnia w którym został 
rozstrzygnięty konkurs, szkoła stała się 
moim drugim domem. Muszę powie
dzieć, że bardzo długo zastanawiałem 
się czy przystąpić do konkursu na to sta
nowisko, ponieważ decydując się na ten 
krok musiałem zrezygnować z kilku swo
ich życiowych pasji, m.in. z aktywnego 
uprawiania sportu, pracy z młodzieżą 
w takim wymiarze jak do tej pory i maj
sterkowania. Jednak widziałem jeszcze 
duże możliwości jakie drzemią w tej 
szkole i jej pracownikach, dlatego posta
nowiłem spróbować coś w niej zmienić. 
W ostatnich latach nasza placówka prze
żywała kryzys. Z roku na rok przychodzi
ło do niej coraz mniej młodzieży. Wraz 
z naprawdę dobrym gronem pedagogicz
nym chciałbym to zmienić, tworząc no
we, ciekawe kierunki kształcenia zgodne 
z potrzebami rynku pracy i atmosferę, 
która będzie sprzyjała podniesieniu pozio
mu nauczania i odzyskaniu dawnej reno
my. 

Red: W ostatnim czasie zmienił 
się wygląd budynku, poprawiła się in
frastruktura. Co udało się już wyre
montować, a jakie są dalsze zamierze
nia inwestycyjne? 
Dyr. ZST: Trzeba powiedzieć, że wy
gląd szkoły zmienił się w zasadniczy spo
sób i będzie się zmieniał w dalszym cią
gu. Jest to zasługa przede wszystkim or
ganu prowadzącego szkołę, czyli Powia
tu Kolbuszowskiego na czele z Panem 
Starostą Józefem Kardysiem, który nie 
tylko zauważa potrzeby naszej szkoły 
ale i pomaga w zdobyciu środków na nie
zbędne prace. Szkoła która ma już 40 lat 
przechodzi dopiero teraz pierwsze poważ
niejsze remonty. Za mojego poprzednika 
zostały wyremontowane sanitariaty i sa
la gimnastyczna. Na wakacjach udało 
się nam ocieplić i odnowić elewację, 
wejście do szkoły i wymienić okna na 
piętrze od strony ul. Bytnara. Obecnie 
trwają prace przy przebudowie i ocieple
niu kolejnych dachów. W tym roku pla
nujemy jeszcze wymianę starych okien 
na sali gimnastycznej od strony północ
nej z ociepleniem elewacji. Kolejną waż
ną inwestycją którą będziemy mogli roz
począć jeszcze w tym roku, dzięki nasze
mu przedstawicielowi w Parlamencie Pa
nu Posłowi Zbigniewowi Chmielowco-

wi, jest modernizacja i wymiana 
instalacji elektrycznej. W ostatnich 
dniach została też wykonana nowa na
wierzchnia na boisku do piłki ręcznej, 
co mnie szczególnie cieszy, gdyż znacz
nie poprawi się bezpieczeństwo ćwiczą
cych. Planowanych prac związanych 
z modernizacją i remontami w naszej 
szkole jest jeszcze wiele, bo potrzeby po 
tylu latach eksploatacji są olbrzymie. Wy
mienię tu kilka najbardziej niezbędnych: 
wymiana ok. 80 sztuk starych drewnia
nych okien, wymiana starej liczącej 40 
lat instalacji wodnej i ciepłowniczej, ter-
moizolacja pozostałych ścian budynku. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że koszty 
tych inwestycji są ogromne i trudne do 
udźwignięcia przez nasz Powiat w krót
kim okresie czasu, ale mam też nadzieję, 
że nakłady poniesione na naszą szkołę 
zwrócą się w postaci dobrze wyszkolo
nej kadry fachowców opuszczających na
sze mury i przyczynią się do rozwoju na
szej Małej Ojczyzny. 

Red: ZST kształci młodzież w róż
nych typach szkół. Szkoła jest zespo
łem zrzeszającym Licea Profilowane, 
Technika, Szkołę Zasadniczą. W ja
kich kierunkach obecnie kształci się 
młodzież, a jakie chciałby Pan otwo
rzyć w przyszłości, aby lepiej odpowia
dać na zapotrzebowanie rynku pracy? 
Dyr. ZST: Na pewno powoli będziemy 
musieli zmieniać profile kształcenia w na
szej szkole. Na dzień dzisiejszy mamy 
w liceum następujące profile: zarządza
nie informacją ekonomiczno - admini

stracyjny i usługowo - gospodarczy. 
W technikum kształcimy w zawodach: 
technik informatyk, technik mechanik 
0 specjalności - obróbka skrawaniem, 
technik technologii drewna o specjalno
ści - meblarstwo. W zasadniczej szkole 
zawodowej kształcimy w zawodach: 
sprzedawca, posadzkarz, stolarz oraz 
mechanik monter maszyn i urządzeń. 
W niedalekiej przyszłości chciałbym, 
aby powstały nowe kierunki, szczegól
nie w technikum, kształcące w zawo
dach: technik mechanik o specjalizacji -
obróbka skrawaniem z obsługą obrabia
rek sterowanych numerycznie, technik 
budownictwa w zakresie konstrukcji 
1 instalacji budowlanych, projektowania 
i utrzymywania zasobów budowlanych. 
Nie zapomnimy też o kierunku dla 
dziewcząt. Będziemy ponawiać nabór 
w zawodzie: technik technologii odzie
ży, który w ostatnim czasie był zaniecha
ny a na który jest olbrzymie zapotrzebo
wanie na rynku pracy. W zasadniczej 
szkole zawodowej nowym zawodem 
może być: operator obrabiarek skrawają
cych a w zawodzie mechanik monter 
maszyn i urządzeń chciałbym dołożyć 
specjalizację - spawacz. Na pewno nie 
będziemy otwierać kierunków konkuren
cyjnych dla Zespołu Szkół w Weryni. 
Bo nie chodzi nam aby podbierać sobie 
uczniów i stwarzać atmosferę niezdro
wej rywalizacji, tylko o to, aby szkolić 
na jak najwyższym poziomie w zawo
dach i kierunkach, do których posiada 
się odpowiednio wykształconą kadrę 
i dobrze wyposażoną bazę. W interesie 



wszystkich szkół ponadgimnazjalnych le
ży to, aby młodzież z powiatu kolbuszow
skiego kształciła się w naszych szko
łach. Trzeba tylko wznieść się ponad po
działy i chcieć współpracować. 

Red: Obecnie mówi się o narastają
cym zjawisku przemocy i agresji 
wśród młodzieży. Jakie podejmuje i po
dejmie Pan działania, aby poprawić 
funkcjonowanie szkoły w zakresie re
alizacji funkcji wychowawczej, aby po
prawić stan bezpieczeństwa uczniów? 
Dyr. ZST: W tej sferze zostało już bar
dzo dużo zrobione. Dzięki wstawiennic
twu Pana Posła Z. Chmielowca i kilku 
przychylnych nam osób został przyzna
ny naszej szkole monitoring wizyjny. Do
szliśmy do porozumienia z Radą Rodzi
ców w sprawie potrzeby zatrudnienia 
agenta ochrony i ustaliliśmy wysokość 
składki. W momencie uzbierania odpo
wiedniej kwoty podpiszemy stosowną 
umowę. Nie robimy tego aby szkołę za
mykać, robimy to właśnie po to aby na
sza szkoła była otwarta dla petentów 
i aby osoby w niej przebywające czuły 
się bezpiecznie. Wymaga tego od nas usy
tuowanie w centrum miasta. Do realiza
cji funkcji wychowawczej w naszej szko
le podchodzimy bardzo poważnie. Chce
my wychowywać nie tylko słowem ale 
przede wszystkim pokazem i przykła
dem. W związku z tym zaplanowaliśmy 
szereg wycieczek do różnych miejsc, któ-
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re mam taką nadzieję pozostaną na dłu
go w pamięci i dadzą dużo do myślenia. 
Są to m. in. domy dziecka, domy pomo
cy społecznej, domy spokojnej starości, 
szkoły specjalne a nawet więzienie. Chce
my naszej młodzieży pokazać życie nie 
tylko z tej radosnej strony, ale i od stro
ny od której się często izolujemy, a mia
nowicie ludzkich trosk i tragedii. 

Red: Szkoły średnie przygotowują 
do zdania egzaminu maturalnego, któ
ry jest szczególnie trudny dla uczniów 
z pańskiej szkoły. Uczniowie techni
kum mają często przedmioty zawodo
we, zajęcia na warsztatach szkolnych, 
co ogranicza ilość godzin poświęco
nych na przedmioty ogólnokształcące, 
które zdaje się na egzaminie matural
nym. Jakie pańska szkoła podejmuje 
działania, aby pomóc młodzieży przy
gotować się do tego najważniejszego 
w ich życiu egzaminu? 
Dyr. ZST: Pomysł zdawania takiego sa
mego egzaminu maturalnego w różnych 
typach szkół był nie do końca przemyśla
ny przez osoby wprowadzające reformę 
oświaty. Licea profilowane mają rów
nież przedmioty kierunkowe (zawodo
we), które nie dają zawodu a zabierają 
bardzo dużo godzin z przedmiotów ogól
nokształcących. W technikach sytuacja 
wygląda jeszcze gorzej, bo oprócz przed
miotów zawodowych są jeszcze obowiąz
kowe zajęcia praktyczne i bardzo trudny 

egzamin zawodowy. Więc ocenianie 
wszystkich według tych samych kryte
riów jest krzywdzące dla tych typów 
szkół. Odpowiadając na drugą część py
tania dotyczącą przygotowania uczniów 
naszej szkoły do matury to muszę po
wiedzieć, że pierwsze kroki zostały już 
poczynione. Nasza szkoła została zgło
szona do dodatkowego próbnego egza
minu maturalnego, który odbędzie się 5, 
6 i 7 grudnia. Będzie to egzamin pisem
ny: 5. grudnia - j . Polski. 6 grudnia - j . 
Angielski, j . Francuski, j . Niemiecki 
(poziom podstawowy i rozszerzony). 7 
grudnia - WOS, geografia, biologia, hi
storia i matematyka. Ma to pozwolić 
uczniom i nauczycielom na diagnozę 
wiadomości i pozwoli na podjęcie odpo
wiednich kroków w celu jak najlepsze
go przygotowania do właściwego egza
minu próbnego w miesiącu marcu i ma
jowej matury. Już zostały wprowadzone 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przez 
niektórych nauczycieli, a jeśli zajdzie ta
ka potrzeba i będą chętni rozszerzymy 
ich zakres i ilość godzin. Dodam, że są 
to zajęcia prowadzone społecznie przez 
nauczycieli. Dodatkowym bodźcem do 
bardziej wytężonej pracy jest fakt, że w 
tym roku nie obowiązuje amnestia matu
ralna. 

Red: Dziękujmy za rozmowę i ży
czymy sukcesów w dalszej pracy. 

BHBOPH B yKPAIHI 
W dniu 30 września 2007 roku na Ukra

inie odbyły się przedterminowe wybory do 
parlamentu. W wyborach startowało 21 pod
miotów politycznych w skład, których wcho
dzą 43 partie polityczne ze 141 zarejestrowa
nych 

Najbardziej liczące się to: Partia Regio
nów (PR) obecnie najsilniejsza partia poli
tyczna Ukrainy, reprezentująca wielkich 
przedsiębiorców Zagłębia Donieckiego 
i Charkowa z liderem partii Wiktorem Janu-
kowyczem. 

W wyborach uzyskała największe popar
cie 34,37% głosów, bardzo popularna w połu
dniowej i wschodniej części kraju, gdzie uzy
skała decyduj ącą przewagę. 

Blok Julii Tymoszenko (BJuT), drugie 
pod względem siły i potencjału ugrupowanie 
polityczne Ukrainy, skupione wokół chary
zmatycznej przywódczyni. 

Uzyskała duże poparcie w centralnej i za
chodniej części Ukrainy, a w skali całego kra
ju wynik 30,71% głosów. 

Blok „Nasza Ukraina - Ludowa Samo
obrona" (NU-LS), blok skupiony wokół obec
nego prezydenta Wiktora Juszczenki, złożo

ny z ugrupowań o roz
bieżnych programach, 
skupia licznych urzędni
ków państwowych, a tak
że przedsiębiorców popie
rających prezydenta, 
w wyborach uzyskał trze
ci wynik z 14,15% gło
sów. 

Do parlamentu we
szły także Komunistyczna Partia Ukrainy 
z 5,39%, a także Blok Łytwyna 3,96%, trze
ba dodać, iż na Ukrainie istnieje 3% próg wy
borczy. 

Przedterminowe wybory do parlamentu 
na Ukrainie 30 września 2007 przebiegały 
bez większych zakłóceń, zgodnie z prawem 
i zachowaniem standardów demokratyczno-
ści. 

W ramach misji OBWE czy Rządu RP 
wyjechało wielu obserwatorów z Polski, spo
tkali się oni z miłym przyjęciem ze strony ko
misji wyborczych, dało to także wyborcom 
poczucie uczciwości wyborów i zaintereso
wania sprawami demokracji przez inne pań
stwa. 

Młoda ukraińska demokracja zaczyna 
się umacniać, obywatele widzą iż zaczynają 
mieć realny wpływ na kształt swojego pań
stwa i prowadzonej polityki, choć jak sami 
mówi idzie to bardzo małymi kroczkami. 

ANDRZEJ SELWA 
AUTOR BYŁ OBSERWATOREM WYBORÓW 
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DZIEŃ 
NAUCZYCIELA 

W W I D E L C E 
Dnia 13 października, w Zespo
le Szkół w Widelce, odbył się 
Dzień Edukacji Narodowej. Go
ścili tam nauczyciele i pracowni
cy oświaty z gminy Kolbuszo
wa, przedstawiciele władz samo
rządowych oraz zaproszeni go
ście. 

Zdaniem uczestników przyjęcie od
było się w królewskim stylu. W przeno
śni i dosłownie. Patronem szkoły jest 
królowa Jadwiga. Święto edukacji, w po
łączeniu ze świętem szkoły, przeniosło 
gości w czasy jagiellońskie. Królowa Ja
dwiga wraz z królem i całym orszakiem 
uświetniła swoim wystąpieniem część 
artystyczną. 

Rolę gospodarza pełnił dyrektor Ze
społu Szkół w Widelce pan Mirosław 
Karkut. Podczas tej uroczystości osiem
nastu pedagogów z gminy Kolbuszowa 
otrzymało nagrodę burmistrza Kolbuszo
wej. Królowa wręczyła im również statu
etkę Jadwisi oraz certyfikat zasłużonego 
nauczyciela, napisany w pięknym, staro
polskim języku. Co roku patronka szko
ły rozdaje Jadwisię wszystkim, którzy 
zaangażowaniem i swoją pracą wspiera
ją Zespół Szkół w Widelce. Do tej pory 
tym wyróżnieniem uhonorowano posła 
ziemi kolbuszowskiej Zbigniewa Chmie-
lowca, skarbnika Stanisława Żubra, Zo
fię Białek - dyrektorkę Gimnazjum 
w Widelce i Stanisława Rumaka - sołty
sa wsi Widełka. W tym roku wyróżnieni 
zostali państwo Agnieszka i Witold Wę
grzyn oraz Zenon i Urszula Samojedni, 
którzy bardzo ofiarnie wspomagają szko
łę. Życzenia wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty z okazji ich 
święta przekazali: żona senatora Mieczy
sława Maziarza - Maria Maziarz, Bur
mistrz Kolbuszowej - Jan Zuba, poseł 
na sejm - Zbigniew Chmielowec, Prezes 
Zarządu Oddziału Związku Nauczyciel
stwa Polskiego w Kolbuszowej - Bog
dan Blat. Wszyscy wyrażali się 
z wdzięcznością i uznaniem o pracy na
uczyciela, życząc im coraz lepszych wa
runków pracy i wielu sukcesów. 

Część artystyczną uświetniła swoim 
śpiewem absolwentka Zespołu Szkół 
w Widelce, Katarzyna Liszcz. Przy 
dźwiękach muzyki i suto zastawionych 
stołach goście bawili się do późnych go
dzin wieczornych. 

GRAŻYNA CUDO 

Z i E H U L 

PRZEDSZKOLAKI Z KOLBUSZOWEJ DOLNEJ NA 
WYCIECZCE 

W bieżącym roku szkolnym skoncentrowałyśmy swoje działania wychowawczo-
dydaktyczne na zagadnieniu kształtowania wśród dzieci właściwych postaw 

proekologicznych. Starałyśmy się uwrażliwić przedszkolaków na otaczające nas 
środowisko przyrodnicze oraz wyzwolić poczucie odpowiedzialności za jego stan 
i pomnażanie. Potrzebą chwili okazało się stworzenie programu ekologicznego, 

który stał się drogowskazem wszystkich naszych działań dydaktyczno-
wychowawczych. W ramach realizacji działań, związanych z poznawaniem 

przyrody, postanowiłyśmy zorganizować dzieciom wycieczkę do lasu. 

Każda wycieczka to ogromne przeży
cie dla wszystkich, dlatego bardzo do
kładnie przygotowaliśmy się na spotka
nie wielkiej przygody. W lesie było na
prawdę pięknie. Dopisała nam pogoda 
i humory. Szalonym zabawom na łonie 
natury nie było końca. 

Ale nie tylko zabawa była nam 
w głowach. Taka wyprawa to świetna 
okazja do tego, aby poznać tajemnice 
przyrody. Poza liśćmi i szyszkami, ku na
szemu zdziwieniu i ogromnej radości 
udało się nam znaleźć również grzyby. 
Oczywiście tylko te jadalne zabraliśmy 
do przedszkola. 

Aby nie zabrakło nam sił na te har

ce, koniecznie trzeba było coś zjeść. 
W samym sercu lasu, na przepięknej po
lanie, na dywanie z kolorowych liści za
jadaliśmy się kiełbaskami pieczonymi 
na ognisku. 

Wycieczka dostarczyła naszym wy
chowankom wiele pozytywnych wra
żeń, sprawiła im wiele radości i zadowo
lenia. Kontakt z ciekawym środowi
skiem pozwolił im dostrzec piękno i uro
ki przyrody. Najważniejsze, że dzieci 
były zadowolone i uśmiechnięte, a o to 
przecież nam chodziło. Radość 
i uśmiech na ich twarzach był dla nas 
największą nagrodą. 

BEATA WESOŁOWSKA 

KWESTA NA CMENTARZU 
Regionalne Towarzystwo Kultury im. 
Juliana Macieja Goslara jest instytu
cją, przy której powstała Sekcja Walo
ryzacji Cmentarza Parafialnego w Kol
buszowej. Inicjatorem i jednocześnie 
Prezesem Sekcji jest Pan Wilhelm Hry-
cyszyn. Do zarządu należą także 
Adam Kardyś, Maciej Skowroński, Do
rian Pik i Paweł Michno. 

Zadaniem Sekcji jest m.in. odnowie
nie kaplicy cmentarnej, poprawa i budo
wa głównych traktów komunikacyj
nych, przebudowa ogrodzenia, szczegól
nie od strony ulicy Narutowicza, restaura
cja zabytkowych nagrobków, budowa no
wych ujęć wody. Do tych celów 
niezbędne są środki finansowe, które są 
powoli pozyskiwane. Źródłami finanso
wania będą także fundusze pozyskane 
z Unii Europejskiej. 

Dnia 1 listopada, w Święto Zmar
łych, od godzin porannych, na kolbu-
szowskim cmentarzu parafialnym miała 
miejsce kwesta, dochód z której zasilił 
konto Sekcji. Kwestę przeprowadziła 
młodzież Szkolnego Koła „Caritas" przy 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła I I , pod 
opieką nauczycieli. 

W wyniku kwesty do puszek wolon
tariuszy zebrano kwotę ponad 7.073,14 
zł. To pierwszy, ważny krok zmierzający 
do poprawy stanu naszego cmentarza. Ze
brana kwota, to kropla w morzu potrzeb, 
ale jak bardzo ważna. 

Zarząd Sekcji Waloryzacji Cmenta
rza Parafialnego składa podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Kolbuszowej, 
którzy wsparli naszą akcję. Zebrane pie
niądze pozwolą na rozpoczęcie pierw
szych prac na cmentarzu. 

Przypominamy, że naszą akcję moż
na wspierać przez cały rok, a pieniądze 
można wpłacać na konto Regionalnego 
Towarzystwa Kultury im. J.M.Goslara, 
z dopiskiem: „Waloryzacja kolbuszow
skiego cmentarza". 

NUMER KONTA 
21 91800008 2001 0000 0039 0001 
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ZROBILIŚMY COŚ POŻYTECZNEGO DLA ŚRODOWISKA 
Dnia 4 października młodzież 

z Gimnazjum nr 1 im. 11 Listopada 
w Kolbuszowej wybrała się do Nowej 
Wsi, na ścieżkę przyrodniczo - eduka
cyjną „Białkówka", by uczestniczyć 
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie 
świata". Wszyscy, zaopatrzeni w folio
we worki na śmieci i gumowe rękawicz
ki, pod czujnym okiem pana leśnicze
go i pracowników Nadleśnictwa Kolbu
szowa, wyruszyli do lasu. 

Było chłodno i mokro, maszerowali
śmy wśród lekkiej mgły i kolorowych l i 
ści. Las był przepiękny, drzewa nabiera
ły jesiennych barw, niektórzy zbierali 
grzyby, gdyż było ich mnóstwo. Nieste
ty już wkrótce dotarliśmy do miejsc, 
gdzie nie było tak pięknie, znajdowały 
się bowiem małe, a także duże wysypi
ska śmieci. Widok był przerażający -

szklane i plastikowe butelki, puszki, ubra
nia, buty, itp. Młodzież porządkowała te
ren, słychać było stąpania po liściach 
i pouczenia pana leśniczego - uważać na 
szkło. Sprzątanie „dzikich wysypisk" 
trwało kilka godzin - zmęczeni, ale zado
woleni z udanej akcji, udaliśmy się w dro
gę powrotną. Był to prawdziwy relaks 
i ciekawa lekcja biologii - pan leśniczy 
dzielnie odpowiadał na wszystkie pyta
nia nurtujące młodzież dotyczące roślin, 
zwierzyny leśnej itp. Następnie odpoczę
liśmy przy ognisku zorganizowanym 
przez Leśnictwo Nowa Wieś, czekając 
na posiłek. Niektórzy jeszcze zbierali 
grzyby, inni grali w piłkę. 

Zapytani co sądzą o akcji „Sprząta
nie świata" odpowiadali: 

„ Cieszą się, że mogłam coś dobrego 
zrobić dla mojego środowiska". 

„ Uważam, że tego typu akcje sąprzy-

jazne środowisku i przy okazji uczą nas, 
że nie należy, a nawet nie można zaśmie
cać lasu ". 

„Las to miejsce, do którego chodzi
my się wyciszyć, a nie deptać po śmie
ciach ". 

„To nie był dzień bez lekcji, robili
śmy coś pożytecznego ". 

„Dla innych spacery będą przyjem
niejsze". 

„Ta akcja jest ważna dla przyrody 
i człowieka ". 

Uczniowie wraz z opiekunami skła
dają podziękowania pracownikom Nad
leśnictwa Kolbuszowa, leśniczemu Janu
szowi Posłusznemu, stażystom Natalii 
Wrona, Bartłomiejowi Sumara oraz pani 
Bogusławie Gazda za przygotowanie 
ogniska, pamiątkowe kalendarzyki i ser
deczną atmosferę. 

BOGUMIŁA PUZIO 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W MAJDANIE KRÓLEWSKIM 
9 listopada 2007 r. został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku budynek Posterunku Policji 

w Majdanie Królewskim. 
W uroczystości uczestniczył poseł 

na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Pod
karpacki Komendant Wojewódzki Poli
cji w Rzeszowie podinsp. Jarosław Szym
czyk, starosta kolbuszowski Józef Kar-
dyś, przedstawiciele samorządu Gminy 
Majdan Królewski z przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Frycem i wójtem Je
rzym Wilkiem, przedstawiciele Komen
dy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
oraz policjanci Komendy Powiatowej Po
licji w Kolbuszowej i Posterunku Policji 
w Majdanie Królewskim z Komendan
tem Powiatowym Policji nadkom. Mie
czysławem Margańskim. Budynek po
święcili ks. dziekan Władysław Włodar
czyk oraz duszpasterz podkarpackich po
licjantów ks. Bogusław Przeklasa. 

Jeszcze w pierwszym półroczu poli
cjanci Posterunku Policji w Majdanie 
Królewskim korzystali z gościnności tam
tejszego Urzędu Gminy, zajmując przez 
kilka lat trzy pomieszczenia w majdań-
skim ratuszu. Obecnie, dzięki życzliwo
ści i aktywnej pomocy przedstawicieli 
władz samorządowych, z wójtem Je
rzym Wilkiem i przewodniczącym Rady 
Gminy Janem Frycem na czele, przedsta
wicieli Podkarpackiego Komendanta Wo
jewódzkiego Policji i Komendanta Powia
towego Policji w Kolbuszowej, dzięki 
funduszom, jakie miejscowy samorząd 
przeznaczył na remont i adaptację odręb
nego budynku, przekazano Policji nową 

siedzibę. 
Prace remontowe ruszyły jesienią 

2006 r., a na przełomie lipca i sierpnia 
bieżącego roku, policjanci z Posterunku 
Policji w Majdanie Królewskim, przepro
wadzali się do nowych pomieszczeń. 
W nowym budynku znacznie poprawiły 
się warunki ich pracy, co z pewnością od
czuwają także interesanci. Nie byłoby 
tak, gdyby nie żmudna praca, życzli
wość oraz finansowe wsparcie, jakie by

ło udziałem samorządu Gminy Majdan 
Królewski, władz powiatu kolbuszow
skiego, przedstawicieli Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie oraz Komendanta Powiato
wego Policji w Kolbuszowej. 

Nowy Posterunek Policji w Majda
nie Królewskim mieści się przy ul. Ja
giellońskiej 17. 



Z i E H U t 

KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 

Kradzieże i włamania 

27 października, o godz. 1.20, w Kol
buszowej, policjanci zatrzymali 32-letnie-
go mężczyznę, który usiłował włamać 
się do zaparkowanego na parkingu przy 
Placu Wolności samochodu osobowego 
marki Saab. 

30 października - dzień wzmożo
nych zakupów związanych ze zbliżają
cym się Świętem Zmarłych - był, nieste
ty, czasem „żniw" dla kieszonkowców. 
W Kolbuszowej, w szczególnie zatłoczo
nych miejscach (place targowe, rynek), 
ofiarami złodziei padły trzy kobiety. 
Sprawcy, wykorzystując nieuwagę po
krzywdzonych, z torebek skradli im port
fele. Kobiety straciły karty bankomato-
we, dowody osobiste oraz pieniądze -
łącznie prawie 1.700 złotych. 

31 października mieszkaniec Kolbu
szowej powiadomił, że jego 15-letni syn 
skradł z domu zapasowe kluczyki od sa
mochodu osobowego marki Toyota i , ko
rzystając z nieobecności rodziców, wyje
chał pojazdem w nieznanym kierunku. 

Do podobnego zdarzenia doszło 2 l i 
stopada wieczorem w Nowej Wsi. Korzy
stając z nieuwagi rodziców, 16-latek, 
wraz z kolegami, wyprowadził z garażu 
samochód marki Daewoo Tico, należący 
do mieszkańca Kolbuszowej. Po kilku go
dzinach chłopiec odstawił pojazd na miej
sce. 

Chłopcy odpowiedzą za przestęp
stwa zaboru pojazdu, w celu krótkotrwa
łego użycia, przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich. 

2 listopada, w Kolbuszowej Górnej, 
policjanci ujawnili nielegalny pobór ener
gii elektrycznej. 52-letni mężczyzna, omi
jając licznik, ogrzewał elektrycznymi 
grzejnikami cały dom. Teraz, poza odpo
wiedzialnością karną, czeka go bardzo 
wysoki rachunek za nielegalnie pobiera
ną energię elektryczną. 

2 listopada policjanci Posterunku Po
licji w Cmolasie zatrzymali dwóch miesz
kańców Ostrów Baranowskich, którzy 
z lasu należącego do Nadleśnictwa Mie
lec wycięli i skradli sosnę o wartości 
166 złotych. Za nielegalny wyrąb i kra
dzież obydwaj mężczyźni odpowiedzą 
przed Sądem. 

Nocą 5/6 listopada, w Kolbuszowej 
Dolnej, na terenie gospodarstwa ogrodni
czego, nieznany sprawca uszkodził tunel 
foliowy oraz znajdujące się w nim kwia
ty. Właścicielka gospodarstwa oszacowa
ła straty na sumę około 520 złotych. 

6 listopada, około 13.00, w Kolbu
szowej, nieznany sprawca skradł z przed
szkola telefon komórkowy marki „Moto
rola", którego wartość pokrzywdzona wy
ceniła na sumę 280 złotych. 

Nocą 8/9 listopada 2007 r., nieznany 
sprawca włamał się do oczyszczalni ście
ków w Majdanie Królewskim. Łupem 
złodzieja padły elektronarzędzia o łącz
nej wartości 1.100 złotych oraz metalo
we rury i drzwi o łącznej wartości złomo
wej 75 złotych. 

Wypadki drogowe 

Zmiana pogody i pogorszenie warun
ków drogowych zaskoczyły wielu kie
rowców. Niestety, niektórym szoferom 
„towarzyszył" także alkohol. Skutki ta
kiej niefrasobliwości okazały się w ostat
nich dniach tragiczne. 

9 listopada, około 2.00, w Kupnie, 
na drodze powiatowej, w rejonie skrzyżo
wania z drogą podporządkowaną kierują
cy samochodem osobowym marki Opel 
Vectra, 20 - letni mieszkaniec Widełki, 
na lekkim łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał przez przeciwny 
pas ruchu na pobocze i uderzył w betono
wy przepust. Samochód przewrócił się 
na bok, a na skutek ran odniesionych 
w wypadku, śmierć na miejscu poniósł 
17-letni pasażer, także mieszkaniec Wi
dełki. Kierowca, z obrażeniami ciała 
w postaci otarć naskórka i potłuczeń, po
został na obserwacji w szpitalu. Mężczyź
nie pobrano krew do badań na zawartość 
alkoholu. Droga w miejscu zdarzenia by
ła sucha. 

10 listopada, około 16.30, w Cmola
sie, na drodze nr 9, kierujący samocho
dem marki Audi 80 z przyczepką 53-let-
ni mieszkaniec powiatu przemyskiego, 
nie dostosował prędkości jazdy do warun
ków panujących na drodze i nagle stracił 
panowanie nad pojazdem, zjeżdżając na 
przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył 
się z nadjeżdżającym samochodem VW 
Golf, którym kierowała 30-letnia kobie
ta. W wyniku wypadku śmierć poniosła 

75-letnia pasażerka samochodu Audi 
80, zaś ranne zostały 4 osoby - kierow
ca i druga pasażerka Audi oraz kierują
ca i pasażerka VW Golfa - mieszkanki 
powiatu tarnobrzeskiego. 

Kilkanaście minut później, także na 
drodze krajowej nr 9, w Zarębkach, wy
darzył się kolejny wypadek. Tu 41-letni 
mieszkaniec powiatu grójeckiego, kieru
jący ciągnikiem siodłowym Iveco wraz 
z naczepą nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze, stracił 
panowanie na pojazdem, zjechał na 
przeciwny pas ruchu i uderzył w prawi
dłowo jadący samochód osobowy marki 
Citroen, a następnie wjechał do przy
drożnego rowu. W wypadku ranne zosta
ły dwie osoby - 49-letni kierowca oraz 
53-letni pasażer samochodu Citroen, 
mieszkańcy powiatu rzeszowskiego. 

Od początku listopada policjanci 
KPP w Kolbuszowej zatrzymali na dro
gach naszego powiatu kilku kolejnych 
kierowców „na dwóch gazach". 

5 listopada, o godz. 20.15, w Rani
żowie, zatrzymany został 45-letni miesz
kaniec powiatu rzeszowskiego, kierują
cy samochodem marki Honda, który 
miał w wydychany powietrzu 2,75 pro
mila alkoholu. 

Nocą 6/7 listopada, w Kolbuszowej, 
policjanci zatrzymali 37-letniego miesz
kańca powiatu kieleckiego, który kiero
wał samochodem osobowym marki 
Ford mając w wydychanym powietrzu 
2,45 promila alkoholu. 

11 listopada, o godz. 1.45, w Majda
nie Królewskim, policjanci zatrzymali 
35-letniego mieszkańca Krzątki. Kiero
wał on samochodem osobowym Opel 
Astra mając w wydychanym powietrzu 
1,56 mg alkoholu (3,12 promila alkoho¬
lu). 

Spalił się wagon mieszkalny 

11 listopada, około 9.50, w ogniu 
stanął jeden z wagonów mieszkalnych 
stojący na bocznicy kolejowej w Kolbu
szowej. Pożar strawił wnętrze wagonu -
meble, sprzęt AGD i RTV. Łączne stra
ty, na szkodę remontującego linię kole
jową Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzy
mania Infrastruktury Kolejowej w Kra
kowie, wyniosły 50 tysięcy złotych. 
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SAD - RECEPTĄ NA DŁUGOWIECZNOŚĆ! 
Mówią, że aby długo żyć trzeba zdrowo się odżywiać, nie palić papierosów nie pić alkoholu i prowadzić aktywny tryb ży
cia. Tymczasem recepta na długowieczność w przypadku pana Władysława Wilka z Weryni, który w zeszłą sobotę święto

wał stulecie swoich urodzin, jak twierdzą Jego najbliżsi, tkwi w owocowym sadzie, który pielęgnował przez wiele lat. 

Do sadu chodził, gdy złościła się na 
niego żona. Jak przypuszcza Emil Wilk -
syn dostojnego jubilata, tam czerpał spo
kój, radość i chęć do życia - miał niepo
wtarzalny dystans do życia. Od zawsze 
był zrównoważony i spokojny. To dlate
go, jako młody chłopiec, nigdy od niego 
nie oberwałem. Gdy się na mnie złościł 
mówił jedynie - A niech Cię diabli - i na 
tym się kończyło - opowiada o ojcu 
Emil Wilk. Bo, o ile to było możliwe, 
w całym swym długim życiu ojciec jak 
najmniej się przejmował - dodaje drugi 
syn Henryk Wilk. 

Dla stulatka ogromnie ważne było 
też zdrowe życie. Córka - Genowefa Py
ra, która od lat opiekuje się staruszkiem, 
podkreśla: - Ojciec uwielbia pić sok z cy
tryny. Nawet w dniu swoich setnych uro
dzin nie odmówił sobie wypicia kwaśne
go syropu. Lubi też pić miód. Dawniej 
zdarzało się, że chodził boso po rosie. Ni
gdy nie palił i nie pil alkoholu. Do nie
dawna systematycznie ćwiczył, a odpo
czywał przed telewizorem. Jego stan 
zdrowia znacznie pogorszył się kilka lat 
temu. Nie pozwala mu na wychodzenie 
z domu, na swobodne rozmowy. 

W dzień swoich setnych urodzin jubi
lat nie czuł się niestety na tyle dobrze, 
aby uczestniczyć w uroczystej kolacji, 
którą na Jego cześć przygotowały w Do
mu Kultury w Weryni panie z Koła Go
spodyń Wiejskich. Urodzinowe życzenia 
od rodziny, która stawiła się niemal 
w komplecie, i najbliższych przyjaciół ju
bilat przyjął w domu. Z wiązanką kwia
tów, dyplomem i upominkiem pojechali 

też do stulatka przedstawiciele władz 
miejskich na czele z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Krzysztofem Wilkiem, 
wiceburmistrzem Markiem Gilem oraz 
Anną Pastułą kierowniczką Urzędu Sta
nu Cywilnego. Byli również przedstawi
ciele powiatu. 

Specjalny list gratulacyjny przysłał 
Władysławowi Wilkowi Jarosław Ka
czyński. Premier dziękował w nim za 
trud i owoce minionych stu lat oraz gratu
lował jubilatowi wspaniałego święta - Pa
na wiek jest naszym wspólnym, cennym 
dziedzictwem - nożna przeczytać w l i 
ście. 

W trakcie urodzin odczytano też list 
nadesłany od Jana Burego - szefa podkar
packiego PSL. Władysław Wilk od za
wsze aktywnie wspierał ludowców. Jak 
podkreślił w trakcie sobotnich uroczysto
ści były sołtys Weryni - Jan Bańkowski: 
- W rodzinnym domu Władysława Wil
ka powstało lokalne koło PSL, a Jego oj
ciec został szefem powiatowego oddzia
łu. Za działalność w PSL pan Włady
sław został odznaczony najważniejszą od
znaką PSL - Orderem Witosa. 

Władysław Wilk wspólnie z żoną wy
chował 8 dzieci. Doczekał się 24 wnu
ków i 8 prawnuków: - Zawsze dbał o to, 
aby w domu niczego nam nie brakło -
wspomina pani Genowefa. - Całe niemal 
życie spędził na roli. Aby dorobić parę 
groszy jeździł też do Rzeszowa na budo
wy. Budował drogi, mosty i kościoły. Za
leżało mu na tym, aby dzieci nie tylko 
miały co jeść, ale dobrze były wykształ
cone. Dwoje z nas ukończyło studia. 

Jubilat jeszcze do niedawna zatro¬
skany był o wyniki w nauce swoich 
wnuków i prawnuków. Potwierdza to 
mała Dominika Wilk. Dominika miesz
ka w Rzeszowie i choć nie widuje się 
z nim często podkreśla, że lubi go od
wiedzać. Z uwagą słucha o swoim pra
dziadku od swojej mamy: - Dziadek był 
na moim weselu, gdy Dominiki jeszcze 
nie było na świecie. Był nie tylko weso
ły i uroczy, ale czarujący. Jego wdzięki 
nie uszły uwadze żadnej kobiety - opo
wiada Elżbieta Wilk, żona jednego 
z wnuków jubilata. 

W zdobywaniu sympatii ludzi po
magało mu radosne usposobienie: - Nie 
było osoby, która mijając go w drodze 
do kościoła nie uścisnęła ręki, nie poroz
mawiała z nim. Nie życzę mu 200 lat, 
ale niech jeszcze przez najbliższe cieszy 
się zdrowiem, aby był pociechą dla ro
dziny - mówił w trakcie sobotnich uro
czystości Jan Bańkowski. 

Miło i z wielką sympatią o swoich 
kontaktach z Władysławem Wilkiem 
wypowiada się przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich: - Mamy pola 
obok siebie. Świetny gospodarz, zawsze 
wesoły i uśmiechnięty, nigdy się nie kłó
cił. 

Jubileusz stulecia urodzin pana Wła
dysława to nie tylko ogromne przeżycie 
dla rodziny i dla Niego samego, ale dla 
całej Weryni. Podobno ostatnie takie 
urodziny odbyły się tu 144 lata temu. 

SYLWIA TĘCZA 
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Samorząd 

WYBORCZA SESJA MŁODZIEŻOWA 
Karolina Mytych będzie, przez najbliższy czas, przewodniczyć obradom Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 

Młodzi radni odetchnęli z ulgą. Wybory były najważniejszym, ale zarazem długo wyczekiwanym punktem sesji. Próby wy
łonienia przewodniczącego młodzieżowej rady na poprzednich sesjach - po tym jak żaden z kandydatów nie mógł uzyskać 

większości głosów - wywołały emocje niczym z Wiejskiej. Wyborczy pat na szczęście został rozstrzygnięty. 
ki oraz komisji obowiązków i samorząd
ności. Obie komisje wypracowały regula
miny konkursów (na logo Rady Młodzie
żowej oraz Międzyszkolnego Turnieju 
Tańca), które odbędą się w szkołach 
w najbliższym czasie. 

Pod koniec sesji nowa przewodniczą
ca rady - Karolina Mytych udzieliła gło
su przybyłym gościom, od początku przy
słuchującym się obradom. Głos najpierw 
zabrał burmistrz Jan Zuba, który oficjal

nie ogłosił, że opiekę nad MRM sprawo
wać będzie Jadwiga Siwiec - Komen
dantka Hufca ZHP w Kolbuszowej. Jed
nocześnie burmistrz podziękował za do
tychczasową pracę w radzie Ireneuszo
wi Kogutowi - inspektorowi ds. oświaty 
w Urzędzie Miejskim. Do podziękowań 
dołączył się Krzysztof Wilk - przewod
niczący Rady Miejskiej. 

SYLWIA TĘCZA 

Była to już IV sesja IV kadencji Mło
dzieżowej Rady Miejskiej i z pewnością 
należała do udanych. Głównym punk
tem obrad były wybory przewodniczące
go. Tę funkcję młodzi samorządowcy po
wierzyli Karolinie Mytych. Przy prowa
dzeniu sesji pomagać jej będą: Szymon 
Białek oraz Joanna Wolan. 

Nie mniej emocji w czasie obrad wy
wołało ogłoszenie wyników konkursu fo
tograficznego „Wakacje w obiektywie". 
Pierwsze miejsce i główną nagrodę zdo
był Tomasz Śmieszek ze Szkoły Podsta
wowej Specjalnej w Kolbuszowej Dol
nej. Drugie miejsce zajęła Klaudia Si
wiec ze Szkoły Podstawowej w Bukow
cu, a trzecie należy do Damiana Selwy -
również z SP Bukowiec. Jury konkursu 
wyróżniło jednocześnie prace: Pawła 
Bańki z SP Zarębki, Izabeli Kwaśnik 
z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej oraz 
Dawida Sudoła z SP Kolbuszowa Dolna. 

Następnie radni wysłuchali protoko
łów z posiedzeń komisji sportu i turysty-

KOLBUSZOWA, MIEJSCE NA FESTIWAL SZTUKI FILMOWEJ JIDYSZ? 
Najprawdopodobniej unikalny na skalę światową film dokumentalny, ukazujący życie Kolbuszowskich Żydów z 1936 ro
ku, zainauguruje przyszłoroczną - III edycję Festiwalu Sztuki Filmowej Jidysz, organizowanego przez łódzką Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów „Wspólne Korzenie". Kilka dni temu, w Łodzi, zakończyła się H edycja tego Festi
walu. Organizatorzy przeglądu zwrócili się do włodarzy Kolbuszowej z prośbą o współpracę, przy realizacji III edycji, 

w 2008 roku na Ziemi Kolbuszowskiej. Chcemy poprosić mieszkańców o opinię w tej sprawie. 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kul
tury Żydów „Wspólne korzenie" działa 
od 2005 roku. Już w pierwszym roku 
swojego funkcjonowania zorganizowała 
w Łodzi pierwszy Festiwal Sztuki Filmo
wej Jidysz. Festiwal spotkał się z ogrom
nym zainteresowaniem osób mieszkają
cych w Polsce i za granicą. W tym roku 
został podzielony na dwie edycje. Pierw
sza odbyła się latem w Kazimierzu Dol
nym, druga zakończyła się 25 październi
ka w Łodzi. 

W realizacji filmowego święta Fun
dację od początku wspierają: Narodowe 
Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego oraz Urząd 
Miasta Łodzi. 

Organizatorzy podkreślają że Festi
wal ma charakter otwarty. Oznacza to, 
że oprócz wyświetlania wybranych fil
mów z kręgu kultury jidysz można wysłu¬
chać wystąpień wyjaśniających specyfi

kę religii i kultury żydowskiej, dzięki cze
mu uczestnicy mają szansę poznać całą 
tradycję żydowską. W trakcie festiwa
lów filmowych organizowane są rów
nież wystawy prac plastycznych, spekta
kle teatralne, odbywają się spotkania 
z twórcami i producentami filmów j i 
dysz powstałych po 1945 r., naukowca
mi i specjalistami zajmującymi się tą kul
turą. 

Fundacja stała się właścicielem 
praw autorskich i po raz pierwszy w Pol
sce wyświetliła w ramach Festiwalu fil
my: „Pięć miast" (ukazującego wygląd 
przedwojennych - Warszawy, Lwowa, 
Białegostoku, Wilna i Krakowa), filmów 
fabularnych ,3ezdomni" (1939) oraz 
„Za grzechy" czy „Ślubowanie". 

Fundacja nieustannie prowadzi pra
ce badawcze w archiwach światowych, 
negocjując warunki pozyskania interesu
jących dzieł, zakupuje je, a obraz 

i dźwięk poddaje renowacji i zabezpie
czeniu. Obecnie członkowie Fundacji 
prowadzą rozmowy z przedstawicielami 
Stevena Spielberga, dotyczące zakupu 
przedwojennych filmów dokumental
nych, do których Spielberg posiada pra
wa autorskie. 

Te wyjątkowej wagi filmy, z unika
towym dokumentem o Kolbuszowskich 
Żydach, prezentujące dawny wygląd 
ulic, domów i mieszkańców, mają szan
sę zostać zaprezentowane w Kolbuszo
wej na specjalnym pokazie w ramach III 
edycji Festiwalu w 2008 r. Sam festiwal 
natomiast ma możliwość na stałe wpi
sać się w kalendarz imprez kulturalnych 
naszego miasta. Włodarze miejscy chcą 
poznać zdanie mieszkańców w tej spra
wie. Mogą oni wypowiedzieć się m.in. 
w krótkiej sondzie opublikowanej na 
stronie www.kolbuszowa.pl. 

SYLWIA TĘCZA 

http://www.kolbuszowa.pl
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P O L S K A N I E P O D L E G Ł A . . . 
Obchody 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

W tym roku obchodziliśmy 89. rocz
nicę odzyskania przez Polskę Niepodle
głości. Jesienią 1918 roku dobiegała koń
ca I wojna światowa, która przyniosła 
klęskę Rosji, Niemcom i Austrii - zabor
com Rzeczypospolitej. Dało to nam szan
sę na niepodległość. Polacy zaczęli przej
mować władzę na okupowanych zie
miach. 10 listopada przyjechał do Warsza
wy marszałek Józef Piłsudski, więziony 
od lipca 1917 roku przez Niemców. 
Dzień później, 11 listopada 1918 roku, 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad 
formującym się Wojskiem Polskim. 

Obchody Święta Niepodległości 
w Kolbuszowej rozpoczęto od poranne
go capstrzyku Orkiestry Dętej Miejskie
go Domu Kultury po kolbuszowskich uli
cach miasta. Następne uroczystości ob
chodzono na cmentarzu parafialnym, 
gdzie po wspólnej modlitwie, którą po
prowadził Ks. Kapelan Ryszard Ki-
wak władze w osobach: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestaro-
sta Waldemar Macheta, Burmistrz Kol
buszowej Jan Zuba, Zastępca Burmi
strza Marek Gil oraz przedstawiciele in
stytucji kulturalnych, partii, organizacji 
społeczno-politycznych i szkół złożyli 
kwiaty na grobach Powstańców Listopa
dowych, Styczniowych oraz na mogile 
Ks. Ludwika Ruczki-Ojca Sybiraków. 

Po wspólnej modlitwie i krótkiej re
fleksji, uczestnicy obchodów poprowa
dzeni przez orkiestrę dętą przemaszero
wali do Kolbuszowskiej Kolegiaty p.w. 
Wszystkich Świętych, gdzie w intencji 
Ojczyzny i mieszkańców ziemi kolbu
szowskiej odprawiona została uroczysta 
Msza Św. Homilię wygłosił Prepozyt 
Kapituły Kolegiackiej Ks. Prałat Kazi
mierz Szkaradek - Dziekan Dekanatu 
Kolbuszowskiego, który nawiązał do wy
darzeń 1918 roku, heroizmu i patrioty
zmu Polaków w walce o niepodległość, 

Parlamentarzyści, władze powiatu i gminy 
pudowych, Styczniowych oraz na mogile Ks. 
Fot. A. Jarosz 

a także gorliwości narodu polskiego 
w wiarę chrześcijańską. 

Po zakończonym nabożeństwie, we 
wspólnym pochodzie ulicami miasta, 
poczty sztandarowe wraz z uczestnikami 
mszy św. udali się do Zespołu Szkół 
Nr 1 im. 11 Listopada na okolicznościo
wą akademię. Przed budynkiem szkoły 
młodzież z Gimnazjum złożyła kwiaty 
pod tablicą poświęconą Marszałkowi Jó
zefowi Piłsudskiemu. 

Z okazji Święta Niepodległości mło
dzież z ZS nr 1 im. 11 Listopada w Kol-

Szanowny Panie Pośle, 

złożyli kwiaty na grobach Powstańców Listo-
Ludwika Ruczki-Ojca Sybiraków. 

buszowęj przygotowała montaż poetyc
ki nt. „Dziedzictwo Naszego Narodu -
ocalić od zapomnienia", opierający się 
na faktach i wydarzenia lat niewoli Pola
ków. 

Na zakończenie narodowego święta 
w Kolbuszowej, uczestnicy mogli obej
rzeć okolicznościowe wystawy. 

Święto Niepodległości jest najważ
niejszym polskim świętem narodowym, 
upamiętniającym odzyskanie przez Pol
skę państwowości w 1918 roku, po 123 
latach zaborów. 

ANNAJAROSZ 

Szczerze gratulujemy ponownego wyboru na Posła na Sejm Rzeczy
pospolitej Polskiej. Wybór świadczy o pełnej akceptacji Pana działalno
ści w poprzedniej kadencji. 

Proszą przyjąć nasze wyrazy szacunku i uznania oraz życzenia kolej
nych osiągnięć w działalności publicznej i społecznej, wytrwałości w re
alizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności i powodzenia w życiu 
osobistym. 

Łączymy wyrazy szacunku 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kolbuszowej 
Tadeusz Kopeć 

Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś 
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W dniu 25 października 2007 roku odbyła się XIII Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który przedstawił Radnym 12 - punktowy porządek obrad. 

Nagrody dla Stypendystów i zwycię
skich Szkół 

Przewodniczący Rady Tadeusz Ko
peć, Starosta Kolbuszowski Józef Kar
dyś wraz ze swym zastępcą Waldema
rem Machetą wręczyli dyplomy uzna
nia dla zwycięskich szkół w związku 
z konkursem pn. „Sprzątanie świata -
Polska 2007. Oszczędzaj. Wyłączaj. Od
zyskuj. Świeć przykładem!". W katego
rii Szkół Podstawowych I miejsce zdoby
ła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła I I 
w Wilczej Woli - dyplomy odebrała Jani
na Wilczak, p. o. Dyrektora tej szkoły. 
W kategorii gimnazjum I miejsce zdoby
ło Gimnazjum Publiczne im. Św. Królo
wej Jadwigi w Niwiskach - dyplomy ode
brała Dyrektor Halina Rębisz. 

Stypendia Starosty Kolbuszowskie
go za wybitne osiągnięcia w roku szkol
nym 2007/2008 przyznano: uczenni
com ZSA-E w Weryni Magdalenie Kra
kowskiej, Justynie Jaskot; uczniom 
LO w Kolbuszowej: Wojciechowi 
Frącz, Joannie Streb, Lidu Grabiec, Ja
kubowi Moskalowi, Joannie Nowak. 

Informacja o pracy Zarządu od po
przedniej Sesji 

Jednym z ważniejszych punktów ob
rad była informacja o pracy Zarządu od 
poprzedniej Sesji, którą przedstawił Sta
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś: „Za¬
rząd Powiatu od poprzedniej Sesji obra
dował na 5 posiedzeniach, przedmiotem 
obrad Zarządu Powiatu było przygotowa
nie projektów uchwał i materiałów na dzi
siejszą Sesję Rady, ponadto rozpatrywa
nie bieżących spraw związanych z działal
nością powiatu oraz rozpatrywanie 
spraw i wniosków kierowanych do Zarzą

du Powiatu przez instytucje lub osoby fi
zyczne. Zarząd zajmował się również ana
lizą informacji o wynikach finansowych 
i zobowiązaniach Samodzielnego Publicz
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kol
buszowej oraz o sytuacji w Szpitalu. Dzię
ki staraniom, powiat otrzymał kwotę 
600.000 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ 
w Kolbuszowej na zakup aparatu rtg. Do
tacja pochodzi z rezerwy celowej, którą 
dysponuje Premier RP. Ponadto pozyska
no środki w wysokości 102.000 zł na re
mont instalacji elektrycznej w Zespole 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej 
i 180.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół 
Agrotechniczno - Ekonomicznych w We
ryni. Pozytywnie zaopiniowany został 
również wniosek powiatu dotyczący mon
tażu monitoringu w szkołach prowadzo
nych przez Powiat. Pilotażowo przystą
piono do rządowego programu poprawy 
stanu bezpieczeństwa w szkołach i pla
cówkach pn.: "Zero tolerancji dla przemo
cy w szkole" w części VII.2.3. „ Wzmoc
nienie i rozszerzenie specjalistycznej po-

Sprawozdanie z przygotowania się służb 
drogowych do sezonu zimowego omawia 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kolbuszowej Eugeniusz Szczebiwilk. 
Fot. A. Jarosz 

W związku z powyższym zostanie utwo
rzony punkt konsultacyjny w Gimnazjum 
Publicznym w Majdanie Królewskim, do 
którego Poradnia Psychologiczno - Pe
dagogiczna w Kolbuszowej będzie wysy
łała swoich pracowników. Punkt ten bę
dzie działał póki co do końca roku. Ku
ratorium przeznacza na w/w cel 
5.514,00 zł". 

Przygotowanie się służb do sezonu zi
mowego 

Kolejnym istotnym punktem było 
rozpatrzenie sprawozdania z przygoto
wania się służb do sezonu zimowego. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kolbuszowej Eugeniusz Szczebi
wilk: ,^anie Przewodniczący. Wysoka 
Rado. Zarząd Dróg Powiatowych przed
łożył Zarządowi Powiatu Plan Operacyj
ny zimowego utrzymania oraz specyfika
cję istotnych warunków zamówienia na 
prowadzenie akcji zimowej. Z planu ope
racyjnego wynika, że przyjęto piąty stan
dard utrzymania, tzn. że jezdnia będzie 
odśnieżana na całej szerokości, w miej
scach zasp może być przejezdny jeden 
pas ruchu z mijankami. Zostały wyzna
czone miejsca do posypywania — najbar
dziej niebezpieczne odcinki, które decy
dują o możliwości ruchu (przystanki au
tobusowe, okolice szkół, strome podjaz
dy, przejazdy kolejowe). W standardzie 
tym dopuszcza się, przy intensywnych 
opadach śniegu, przerwy nawet do 24 
godzin. W specyfikacji zaznaczono iż 
środki do posypywania tych miejsc nie
bezpiecznych zabezpieczają potencjalni 
wykonawcy, wyłonieni w drodze przetar
gu. Całość dróg na terenie powiatu zo
stała podzielona na zadania. Drogi te 
pokrywają się z drogami przebiegający
mi przez poszczególne gminy. Specyfika
cja była tak skonstruowana, że ci, którzy 
przystąpili do przetargu mieli do zaofe
rowania trzy ceny brutto. Na pozostałe 
zadania umowa będzie zawarta na trzy 
okresy zimowe, w ciągu których ceny nie 
będą zmieniane. Dziękuję". 

Informacja Zarządu o realizacji Stra
tegii Rozwoju Powiatu oraz Planu 

Rozwoju Lokalnego 2004-2006 

Informację o realizacji Strategii 
Rozwoju Powiatu oraz Planu Rozwoju 
Lokalnego 2004-2006 przedstawił Se
kretarz Powiatu Stanisław Stec: „Pa
rne Przewodniczący, Wysoka Rado. Stra-
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tegia Rozwoju Powiatu, uchwalona 
w 2000 r. przez Radę Powiatu I Kaden
cji, obowiązywała do końca 2006 r. 
W związku z tym, obecny Zarząd Powia
tu rozpisał postępowanie przetargowe 
na przygotowanie nowej Strategii Powia
tu na lata 2007-2015. Strategia Rozwoju 
Powiatu oraz Plan Lokalnego Rozwoju 
Powiatu zakładały rozwój powiatu z mo
dernizacją dróg powiatowych, rozwojem 
szkolnictwa, biorąc jako zadanie prioryte
towe termomodernizację obiektów SP 
ZOZ Kolbuszowa". 

Kolejnymi punktami Sesji było roz
patrzenie przez Radę Powiatu informa
cji o bieżącym funkcjonowaniu SP ZOZ 
w Kolbuszowej omówionej przez Dyrek
tora SP ZOZ Zbigniewa Strzelczyka. 

Radni podjęli uchwały 

Rada Powiatu podjęła następujące 
uchwały: 
1. Zmieniająca uchwałę w sprawie okre
ślenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na tere
nie Powiatu Kolbuszowskiego. 
2. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na realizację zadania pn. Przebudowa bu
dynku Centrum Kształcenie Praktyczne
go w Kolbuszowej - opracowanie projek
tu budowlanego. 
3. W sprawie zmian w budżecie powiatu 
kolbuszowskiego na 2007r. 

ANNA JAROSZ 

Sekretarz Powiatu Stanisław Stec przed
stawia informację o realizacji Strategii 
Rozwoju Powiatu oraz Planu Rozwoju Lo
kalnego 2004-2006. Fot. A. Jarosz 

EXPOSITORIUM CANONICALE 
Puszcza Sandomierska przez całe stulecia chroniła i karmiła całe pokolenia Lasowiaków. Od kilkuset lat w jej ostępach pełni

li swą służbę królewscy bobrownicy, osacznicy, łowcy lisów, sietnicy i gajownicy, będący faktycznymi strażnikami lasu. Dziś admi
nistrowanie ogromną większością leśnego bogactwa Puszczy powierzono leśnikom z Lasów Państwowych, którzy jej bogactwo 
w ostatnich dziesięcioleciach potrafili pomnożyć, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu zasobów. Od lat brać leśna, z tere
nu historycznej Puszczy Sandomierskiej, spotyka się u stóp Matki Bożej w Ostrowach Tuszowskich. Powierzając Jej swe troski, 
przynosimy też przed oblicze Madonny z Puszczy prośby o pomyślność dla naszych leśnych rodzin. 

Edward Marszałek Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

W dniu 11 listopada 2007 r.,o godz. 
7:30, w Kościele Parafialnym w Ostro
wach Tuszowskich, została odprawiona 
Msza Święta z okazji Święta Patrona My
śliwych - św. Huberta oraz 89 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Kazanie, któ
re wygłosił ks. dr Sławomir Zych, dosko
nale wpisało się w obie intencje tego 
dnia. Podczas uroczystości Prepozyt Ka
pituły Kolegiackiej Ks. Prałat Kazi
mierz Szkaradek - Dziekan Dekanatu 
Kolbuszowskiego odczytał w imieniu 
J.E. Ks. Biskupa Kazimierz Górnego na
stępujący list z dnia 16 października 
2007 r.: „Wielebny Ks. mgr Ryszard MA
DEJ, Proboszcz w Ostrowach Tuszow
skich. Wielebny Księże! Proszę przyjąć 
serdeczne podziękowanie i pozdrowienie 
oraz wdzięczność za dotychczasową pra
cę duszpasterską. Wyrazem tego niech bę
dzie Expositorium Canonicale przyzna
ne Wielebnemu Księdzu. Z serdecznym 
błogosławieństwem Biskup Rzeszowski 
Ks. Kazimierz Górny oraz Kanclerz Ku
rii Ks. Jan Szczupak." 

Swoją obecnością uroczystość tą 
uświetnili: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec - wielokrotnie wymienia
ny podczas uroczystości jako ten, który 
przyczynił się do pozyskania funduszy 
z Ministerstwa Kultury i Sztuki na re
mont kościoła Sanktuarium Madonny 
z Puszczy, Starosta Kolbuszowski Jó
zef Kardyś oraz Przewodniczący Zarzą

du Koła Łowieckiego „Knieja" w Miel
cu Kazimierz Kriger wraz z przedstawi
cielami ościennych Nadleśnictw tj.: z Tu
szymy Zygmunt Jurasz, z Mielca Józef 
Prade, z Dukli Andrzej Kochmański. 
Uroczystości towarzyszyły również pocz
ty sztandarowe z pięciu kół łowickich 
z terenu Puszczy Sandomierskiej. 

Ks. Prałat Kazimierz Szkaradek, 
w tym samym dniu, w Kościele w Trzę-
sówce, odczytał list o podobnej treści ad

resowany na Wielebnego Ks. mgr Stani
sław MAJDA Proboszcza Parafii 
w Trzęsówce. 

Materiał udostępniony przez Kurią Biskupią 

w Rzeszowie. 

Tekst ze strony http.Z/www.krosno. lasy.gov.pl/stro- 

ny/l/i/422.php Edward Marszalek Rzecznik praso

wy RDLP w Krośnie 

K. CESARZ 

Honorowi goście uczestniczący w Święcie Patrona Myśliwych w Ostrowach Tuszow
skich. Fot. Bartłomiej Peret 

http://http.Z/www.krosno
http://lasy.gov.pl/stro-
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VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNEJ 
W dniu 26 października 2007 roku w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Majdanie Królew
skim odbyły się przesłuchania konkursowe 
VII Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patrio
tyczno-Religij nej „Sławię Cię Ziemio Ojczy
sta Pieśnią i Piosenką". Przegląd Pieśni Pa
trioty czno-Religij nej objęty został honoro
wym patronatem: Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskie
go, Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardy-
sia oraz Wójta Gminy Majdan Królewski Je
rzego Wilka. 

Do Przeglądu zgłosiło się 24 solistów i 17 
zespołów wokalnych. Razem na scenie zapre
zentowało swoje zdolności wokalne 134 
uczniów z całego województwa podkarpackie
go. 

Przegląd odbywał się w trzech katego
riach wiekowych: Szkoły Podstawowe, Gimna
zja i Szkoły Ponadgimnazjalne. 

Wykonawców oceniało jury w następują
cym składzie: Przewodniczący - dr Damian 
Konicki -wykładowca Akademii Świętokrzy
skiej; Członkowie - mgr Lidia Konicka - wy
kładowca Akademii Świętokrzyskiej; mgr Re
nata Naróg - instruktor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Majdanie Królewskim. 

W I kategorii wiekowej (PSP) Jury przy
znało następujące miejsca: 
SOLIŚCI 
I miejsce: Kinga Jadach z PSP w Dzikowcu 
II miejsce: Agata Tęcza z PSP w Lipnicy; 
III miejsce: Anna Zielińska z PSP w Trześni 
i Katarzyna Rębisz z PSP w Brzostowej Gó
rze. 
ZESPOŁY 
I miejsce: Zespól wokalny PSP w Nowosiel
cach - Nagroda Marszałka Województwa 

Podkarpackiego; 
II miejsce: Zespól wokalny PSP 
w Dzikowcu i Zespól wokalny PSP 
w Górnie; III miejsce: Zespól wo¬
kalny PSP w Majdanie Królew¬
skim. 

W II kategorii wiekowej (gimna¬
zja) Jury przyznało następujące miej¬
sca: 
SOLIŚCI 
I miejsce: Natalia Kłosowska 
z Gimnazjum w Majdanie Królew
skim; II miejsce: Monika Posłusz- Wystąp młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych 
na z Gimnazjum w Cmolasie oraz w Kolbuszowej. Fot. R. Naróg 
Paweł Stawarz z Gimnazjum 
w Lutczni; III miejsce: Marta Kopeć 
z Gimnazjum w Woli Raniżowskiej oraz 
Agata Stawarz z Gimnazjum w Lutcznie. 
ZESPOŁY 
I miejsce: Zespół wokalny„Pięć plus" z Cmo-
lasu - Nagroda Marszałka Województwa 
Podkarpackiego; II miejsce: Zespól wokal
ny „Allegro" z Majdanu Królewskiego; DI 
miejsce: Zespól wokalny z Dzikowca. 

W trzeciej kategorii wiekowej (Szkoły Po-
nadgimnazjalne) Jury przyznało następujące 
miejsca: 
SOLIŚCI 
I miejsce: Dorota Reguła z Zespołu Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej - Nagroda 
Marszałka Województwa Podkarpackiego; 
II miejsce: Stanisław Czternastek z Jarosła
wia. 
ZESPOŁY 
Nagroda Marszałka Województwa Podkar
packiego i Wyróżnienie dla Zespołu wokalne
go z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbu-

FINAŁ AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2007" 
W związku z ogłoszonym przez Starostę 

Kolbuszowskiego konkursem pn. „Sprzątanie 
Świata-Polska 2007" Oszczędzaj. Wyłączaj. 
Odzyskuj. Świeć przykładem" do Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej wpłynęło 12 spra
wozdań ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Wyróżniono najlepszą szkołę podstawową 
i gimnazjalną przyznając dwa równorzędne miej
sca dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawia II 
w Wilczej Woli oraz Gimnazjum Publicznego 

Zwycięzcy wraz z opiekunami w Kopalni Soli 
w Wieliczce. Fot. Archiwum 

im. Świętej Królowej Jadwigi w Niwiskach. 
Z każdej wyróżnionej szkoły 25 osób 

(uczniowie wraz z opiekunami), w dniu 25 paź
dziernika 2007 roku, wzięło udział w wycieczce 
krajoznawczej do kopalni soli w Wieliczce oraz 
kina ,JMAX" w Krakowie, na trójwymiarowy 
film przyrodniczy pt „ Życie oceanów". W wy
cieczce uczestniczyła również Edyta Kasica 
oraz Monika Wójcik-Nieznalska - pracownice 

Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Przyrody Starostwa Powiatowe
go w Kolbuszowej, które zajęły 
się organizacją wycieczki. 

W dniu 25 października 2007 
roku na XIII Sesji HI Kadencji Ra
dy Powiatu w Kolbuszowej Staro
sta Kolbuszowski Józef Kardyś 
i Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kolbuszowej Tadeusz Kopeć zło
żyli na ręce Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 

szowej. 
Przewodniczący Jury dr Damian Konic

ki podsumowując imprezę podkreślił wysoki 
jej poziom, bardzo duży wkład nauczycieli i in
struktorów w przygotowanie uczniów oraz du
że zainteresowanie szkół i zapotrzebowanie na 
tego typu imprezy, które dają możliwość zapre
zentowania się młodzieży na szerszym forum, 
wymianę doświadczeń, kształtują uczucia pa
triotyczne i religijne. 

Nagrody dla laureatów ufundowali: Mar
szałek Województwa Podkarpackiego, Sta
rosta Kolbuszowski i Wójt Gminy Majdan 
Królewski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa
miątkowe dyplomy oraz nagrody za udział. Or
ganizatorzy wszystkim uczestnikom i opieku
nom zapewnili obiad i napoje. Dla uczestni
ków i organizatorów już VII edycji Wojewódz
kiego Przeglądu Pieśni Patriotyczno - Reli
gijnej, impreza była wspaniałą okazją do 
wymiany wzajemnych doświadczeń. 

(-) 

w Wilczej Woli Barbary Matejek i Dyrektora 
Gimnazjum Publicznego im. Świętej Królowej 
Jadwigi w Niwiskach Haliny Rębisz dyplomy 
uznania za wyróżnioną najlepszą szkołę podsta
wową i gimnazjalną w organizowanym konkur
sie. 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce 
Wójta Gminy Dzikowiec Krzysztofa Klecha 
za okazaną pomoc w zapewnieniu dowozu dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wil
czej Woli do Kolbuszowej. 

Celem tegorocznej akcji „Sprzątanie Świa
ta-Polska 2007" Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzy
skuj. Świeć przykładem" było: edukacja ekolo
giczna, poprzez czynny udział młodzieży szkol
nej w akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2007", 
a także uwrażliwienie na racjonalne korzystanie 
z zasobów środowiska naturalnego. 

(-) 

INFORMACJE 
P O W I A T O W E 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego 

tel.(017)22 80 492 
e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 

mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Kultura 

„SIEDLISKO** ZAJMIE SIĘ WALKĄ O PIENIĄDZE UNIJNE 
Wszystko wskazuje na to, że już niebawem na obszarze czterech gmin powiatu kolbuszowskiego zacznie działać Lokalna 

Grupa Działania „Siedlisko". W skład stowarzyszenia wejdą mieszkańcy Kolbuszowej, Dzikowca, Majdanu Królewskiego 
oraz Raniżowa. „Siedlisko" zajmie się opracowaniem strategii oraz działaniami związanymi z pozyskaniem środków z Eu

ropejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013. 
Kilka dni temu, w Miejskiej i Powia

towej Bibliotece Publicznej w Kolbuszo
wej, odbyło się spotkanie inicjujące po
wstanie Lokalnej Grupy Działania 
(LGD) „Siedlisko". Prowadzący spotka
nie - Witold Pycior z regionalnego 
Ośrodka EFS w Tarnobrzegu, przekazał 
wszystkim zebranym cenne wskazówki 
i informacje na temat pozyskania i wyko
rzystania środków z Europejskiego Fun
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza
rów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 
-LEADER. 

Wśród osób zainteresowanych z czte
rech gmin (Dzikowiec, Kolbuszowa, Maj
dan Królewski, Raniżów) obecnych na 
spotkaniu, chcących wstąpić do stowarzy
szenia, znaleźli się przedstawiciele sekto
ra publicznego, gospodarczego i społecz
nego, w tym jednostek samorządu teryto
rialnego. Wśród nich na szczególną uwa
gę zasługuje przybycie przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego: kobiet 
wiejskich, młodych ludzi i ich stowarzy
szeń oraz drobnych przedsiębiorców, któ
rych łączy wspólny cel, tj. opracowanie 
lokalnej strategii rozwoju (LSR) i realiza
cja wynikających z niej innowacyjnych 
projektów, łączących zasoby ludzkie, na
turalne, kulturowe, historyczne, itp., wie
dzę i umiejętności trójsektorowego part
nerstwa. 

To jednak dopiero pierwszy krok 
w walce o unijne środki na rozwój obsza

rów wiejskich. Teraz radni muszą osta
tecznie wyrazić zgodę na to, aby dana 
gmina mogła przystąpić do Lokalnej 
Grupy Działania. Następnie zostaną pod
jęte działania w celu uchwalenia statutu 
stowarzyszenia i dokonania wyboru ko
mitetu założycielskiego, który zajmie 
się rejestracją stowarzyszenia „Siedli
sko" w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Kolejnym krokiem będzie zgromadzenie 
Walnego Zebrania Członków, w celu wy
boru Zarządu Stowarzyszenia, Rady 
oraz Komisji Rewizyjnej. Stowarzysze
nie zajmie się następnie opracowaniem 
strategii rozwoju obszaru objętego 
LGD. 

To wszystko nie oznacza jednak uzy
skania unijnego wsparcia. Jesienią przy
szłego roku najlepsze Lokalne Grupy 
Działania z całego województwa staną 
do konkursu. Dopiero Zarząd Wojewódz
twa zadecyduje, które z nich otrzymają 
pieniądze na realizację swojej strategii 
rozwoju. W skali całego kraju takich 
grup wyłonionych zostanie zaledwie 
200. 

Jeśli „Siedlisko" zostanie wybrane 
przez Samorząd Województwa, to mie
dzy 2008 a 2013 rokiem cztery gminy 
otrzymają wsparcie. Pieniądze będą mo
gły być wykorzystane m.in. na organiza
cję szkoleń i warsztatów dla społeczno
ści wiejskiej, imprez kulturalnych, rekre
acyjnych i sportowych. To również środ

ki, za które będą mogły być sfinansowa
ne działania na rzecz rozwoju turystyki 
i agroturystyki oraz promocja lokalnej 
twórczości ludowej, kulturalnej, arty
stycznej, rozwój lokalnej aktywności go
spodarczej. 

Teraz pozostaje mieć nadzieję, że je
sienią przyszłego roku Lokalna Grupa 
Działania „Siedlisko" zostanie wybrana 
spośród innych LGD i otrzyma dofinan
sowanie z Europejskiego Funduszu Rol
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich w latach 2008-2013. 

L W-B.MF, ST 

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

9 października roku pańskiego 2007, odbyło się 

Sasowanie uczniów klas pierwszych, Deanów gro-
u kolbuszowskiego. 

Do grona uczniowskiego zostały przyjęte następujące kla
sy: I LPa, I LPb, I TM, I TI, ITM/TD, I a, I b. Uczniowie klas 
drugich zadbali, by pasowanie było wielkim wydarzeniem w 
życiu pierwszoklasistów. W przygotowanym programie arty
stycznym nie zabrakło różnych konkursów, które udowodniły, 
iż „beany w/w klas godni są być uczniami naszej szkoły". 
Przypieczętowali to ślubowaniem: 

"ŚLUBUJEMYKOCHAĆ POLSKĘ, 
STRZEC JEJ WOLNOŚCI, 

CENIĆ WIEDZĘ IPILNIE PRZYKŁADAĆ SIĘ DO NA UKI, 
POSTĘPOWAĆ UCZCIWIEISZLACHETNIE, 

NIEŚĆ POMOC INNYM LUDZIOM" 



BIBLIOTEKA W T E L E W I Z J I 
Ubiegłoroczne prace, związane z modernizacją i rozbudową Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, 

pochłonęły ponad 1.3 min złotych. W ramach inwestycji powierzchnia użytkowa biblioteki zyskała 291 m2. Wewnątrz 
obiektu m.in. odnowiono i poszerzono sanitariaty, przystosowano je dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono też wy

mianę stolarki okiennej, wykonano ocieplenie i elewację zewnętrzną oraz modernizację dachu. Teraz jest możliwość po
chwalić się tym osiągnięciem w całym województwie. Kolbuszowską biblioteka została wytypowana przez Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie do filmu promującego inwestycje zrealizowane dzięki środkom ze Zintegrowanego Opera
cyjnego Programu Rozwoju Regionalnego. 

Z i E H U t 

Ekipa Telewizji Polskiej w trakcie zbierania materiału do filmu. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie przygotował projekt, mają
cy na celu upowszechnienie informacji, 
na temat wsparcia, uzyskanego ze strony 
Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowa
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, polegający na produkcji 
i emisji filmu, promującego efekty wspar
cia UE w ww. zakresie i prezentującego 
przykłady realizowanych projektów w ra
mach priorytetów I i III ZPORR (za wy
jątkiem działania 3.4) 

Kolbuszowską biblioteka będzie jed
nym z 35 bohaterów filmu: - Do publika
cji, którą realizuje rzeszowski oddział Te
lewizji Polskiej, wybraliśmy z jednej stro
ny przedsięwzięcia ukazujące specyfikę 
programu, z drugiej obrazujące najcie
kawsze inwestycje; chcemy pokazać uni
katowe rozwiązania. Wśród 35 projek
tów znalazł się m.in. mammobus mielec
kiej Fundacji SOS Życie, Dwór Staro
ściński w Leżajsku oraz Kopiec Tatarski 
w Przemyślu. Film prezentuje zarówno 
działania strategiczne w skali regionu -
jak np. modernizacja kardiochirurgii 
w rzeszowskim Szpitalu Wojewódzkim 
nr 2, jak i niewielkie projekty polegają
ce np. na zakupie fotela dentystycznego. 
Chcemy także zwrócić uwagę na różno
rodność podmiotów, którym udzielono 
wsparcia. Dlatego bohaterami filmu bę
dą nie tylko przedstawiciele samorzą
dów, ale i szpitale, uczelnie wyższe, para
fia, fundacja, muzeum... - informuje Ali
na Dąbrowska z Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie. 

Film zostanie wyemitowany w 8 od-

Ludowi artyści bez trudu przekonali 
burmistrza Jana Zubę, aby pomógł im za
kupić odzież. Stroje, w których występo
wali były już nie tylko mocno wysłużo
ne, ale niekompletne. Niejednokrotnie 
zdarzało się, że przed występami poży
czali elementy garderoby od zaprzyjaź-

cinkach w TVP Rzeszów, w czasie ante
nowym umożliwiającym osiągnięcie naj
większej oglądalności: - Idea jest taka, że
by w filmie na temat tych inwestycji 
ograniczyć komentarz lektora, a skoncen
trować się na wypowiedziach autora pro
jektu, czyli beneficjenta oraz uzyskaniu 
opinii ludzi, którzy z tego korzystają. Po
przez emisję filmu chcemy również 
uświadomić wielu ludziom, jaki jest 
wkład Unii w to co zostało zrealizowane 
na terenie naszego regionu - dodaje Ali
na Dąbrowska. 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
nie ukrywa zadowolenia, że miejscowa 
biblioteka jest dziś jedną z najnowocze
śniejszych w województwie. Podkreśla 
jednak, że nie byłoby to możliwe bez 
unijnego wsparcia: - Biblioteka wyposa
żona została m.in. w nowoczesne meble 
biurowe i biblioteczne. Mamy dodatko-

nionych kapel. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego, 

przy współpracy z Miejskim Domem 
Kultury, napisali wniosek pt: „Populary
zacja dziedzictwa regionu kulturowego 
poprzez zakup strojów i instrumentów 
dla kapeli ludowych działających przy 

wą klatkę schodową wymieniono stolar
kę, instalację elektryczną centralne 
ogrzewanie, wykonano nowe regały na 
książki, ulepszono sieć komputerową. 
Całkowita wartość inwestycji to 
1.376.618,29 PLN. Znaczenie biblioteki 
w naszym powiecie, liczącym blisko 60 
tysięcy mieszkańców, jest ogromne. Po 
modernizacji warunki zdecydowanie się 
poprawiły. Rocznie bibliotekę odwiedza 
ok. 10 tys. osób - podkreśla Jan Zuba. 

Każdy odcinek filmu będzie trwał 
ok. 15min. i zostanie w nim zaprezento
wanych 5 projektów. Emisja rozpocznie 
się od odcinka poświęconego inwesty
cjom w Rzeszowie, a zakończy ogól
nym podsumowującym, stworzonym na 
bazie poprzednich. Odcinki będą emito
wane w każdy wtorek i czwartek - po
cząwszy od 20 listopada. 

SYLWIA TĘCZA 

K A P E L E SIĘ STROJĄ 
Kapela Władysława Pogody, „Widelanie" oraz zespół ludowy „Górniacy" otrzy
mali już nowe stroje ludowe. Zakupy nowych butów, sukman, spódnic, pasków 
oraz instrumentów muzycznych możliwe były dzięki wsparciu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego „Roz
wój Inicjatyw Lokalnych" oraz z budżetu gminy. Stroje, elementy garderoby, 
a także instrumenty muzyczne kosztowały ogółem ponad 28 tysięcy złotych. 



Z i E H U t 
I K i L l I łUOWt łU 

Miejskim Domu Kultury w Kolbuszo
wej" i wysłali do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Kolbuszo
wa otrzymała na zakupy strojów dla ka
pel 24 tys. 975 zł. Do tej kwoty dołożo
no jeszcze ponad 3 tysiące z budżetu 
Gminy Kolbuszowa. Ostatecznie kapele 

ludowe miały do dyspozycji ponad 
28 tys. zł. 

W październiku zakupione stroje zo
stały oficjalnie przekazane przez burmi
strza Jana Zubę. Pięknie wystrojone ze
społy ludowe będziemy mogli podzi
wiać już niebawem w trakcie występów, 

a najbliższa okazja już w grudniu. Ze
spół Ludowy „Górniacy" szykuje dla 
Kolbuszowian widowisko obrzędowe 
„Wigilia u Lasowiaków". 

SYLWIA TĘCZA 

NOWOCZESNA METODA KONSERWACJI ZABYTKÓW W MUZEUM KULTURY 
LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ 

W Muzeum w Kolbuszowej trwa realizacja dwóch projektów opracowanych oraz dofinansowanych w ramach Programów 
Operacyjnych 2007, ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Opracowanie i modernizacja 

technologii konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej zbiorów w Muzeum Kultury Ludowe- oraz „Konserwacja 
profilaktyczna i zachowawcza tzw. mebli kolbuszowskich ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (I część)". 
Pierwszy z nich powstał w ramach 

Programu Operacyjnego „Rozwój infra
struktury i szkolnictwa artystycznego" 
i umożliwił zakup nowoczesnej aparatu
ry do konserwacji zbiorów muzealnych 
oraz wdrożenie nowych technik konser
wacji zabytków ruchomych. Natomiast 
drugi projekt powstał w ramach Progra
mu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturo
we", priorytet 2: „Rozwój instytucji mu
zealnych" i miał na celu przeprowadze
nie procesu fumigacji gazem neutralnym 
dla tzw. mebli kolbuszowskich, mebli no
szących znamiona meblarstwa kolbu
szowskiego. 

Oba projekty powstały przy współ
pracy z dr inż. Alicją Kuberką - specjali
stą z dziedziny konserwacji drewna za
bytkowego, która opracowała nowator
ski w Polsce sposób konserwacji mebli 
zabytkowych - neutralną fumigację. Me
toda ta została opatentowana decyzją 
Urzędu Patentowego RP z dnia 8 sierp
nia 2007 roku. W wywiadzie przeprowa
dzonym 27 października 2007 r., pod
czas pierwszego etapu fumigacji, dr inż. 
A. Kuberka wytłumaczyła, na czym pole
ga istota oraz nowatorskość proponowa
nej przez nią metody konserwacji zabyt
ków. 

Katarzyna Dypa: Czy mogłaby pa
ni wyjaśnić, co to jest fumigacja zabyt
ków gazami neutralnymi i jakich dzia
łań wymaga? 
dr inż. Alicja Kuberka: Fumigacja za
bytków jest to metoda konserwacji przy 
użyciu czynnika chemicznego, który 
przy odpowiednim ciśnieniu i temperatu
rze w postaci gazowej i w odpowiednim 
stężeniu jest zabójczy dla określonych 
szkodników. Do przeprowadzenia proce
su fumigacji potrzebna jest odpowiednia 
dawka gazu, odpowiedni czas ekspozy
cji i gazoszczelne pomieszczenie. Moja 
metoda walki w zwalczaniu owadów 
opiera się na zastosowaniu gazów neutral
nych, które są bezpieczne dla środowi

ska i człowieka. 
K.D.: Jakie są inne metody konser

wacji i czym różni się ta metoda od po
zostałych, obecnie stosowanych w Pol
sce? 
dr inż. A.K.: W zwalczaniu szkodników 
żerujących w zabytkach, stosuje się kil
ka metod interwencyjnych (fizyczne, me
chaniczne, biologiczne, biotechniczne 
i chemiczne), które mają na celu doraź
ne usunięcie szkodnika oraz prewencyj
nych, które wspomagają metody inter
wencyjne, jest to tzw. profilaktyka. 
W Polsce metody chemiczne są bardzo 
popularne, natomiast w Europie odcho
dzi się od ich stosowania, ponieważ wal
ka ze szkodnikami opiera się w tym przy
padku, na stosowaniu trujących dla czło
wieka i środowiska naturalnego substan
cji. Natomiast moja metoda fumigacji ga
zami neutralnymi jest całkowicie 
bezpieczna dla ludzi, środowiska i zabyt
ków, w 100% chroni zdrowie osób pracu
jących przy procesie konserwacji, zapew
nia higienę i ochronę całego środowiska 
naturalnego oraz maksymalne zachowa
nie substancji zabytkowej, przy czym 
uzyskuje skuteczność owadobójczą w bli
sko 100%, czyli większą jak w przypad
ku fumigacji gazami trującymi, gdyż 
zwalcza również nowo wyklute larwy. Je
dyną wadą procesu, nad którą obecnie 

pracuję jest poprawienie dynamiki wil
gotnościowej, same wahanie parame
trów jest niewielkie, gdyż ma przebieg 
liniowy, jednakże wolę mieć więcej niż 
tylko kontrolę w tym przypadku. 

K.D.: Czy ta, tak bezpieczna dla 
środowiska i człowieka, metoda jest 
więc popularna wśród innych muze
ów w Polsce? 
dr inż. A.K.: Niestety jeszcze nie, 
i choć jest to jedyny obecnie zalecany 
na świecie sposób konserwacji zabyt
ków, to proces fumigacji gazami neutral
nymi muzealiów MKL w Kolbuszowej 
jest pierwszym tego typu działaniem 
w Polsce. Warto również zaznaczyć, iż 
ważnym atutem stosowania tej metody 
jest uzyskanie certyfikatu zgodności ze 
standardem ISPM 15 zgodnie z IPPC 
(International Plant Protection Conven-
tion), dzięki któremu w ramach wypoży
czania zabytków zyskuje się pewność 
wysyłania zdrowych, niezarobaczonych 
przedmiotów i odebrania ich w tym sa
mym stanie, co jest szczególnie ważne 
i przydatne przy współpracy zagranicz
nej. 

K.D.: Dziękuję bardzo za rozmo
wę. 
dr inż. A.K: I ja bardzo dziękuję. 

KATARZYNA DYPA 



Z i E H U t 

TRUDNA HISTORIA - OBCHODY „ROKU ANDERSA" 
W BIBLIOTECE.. . . 

W dniach 4IX -10 X 2007 roku w Miej
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kolbuszowej można było oglądać wy
stawę, zatytułowaną „Generał Włady
sław Anders (1892-1970) - Losy Polaka 
i Żołnierza", przygotowaną przez Janu
sza Kozłowskiego i Grzegorza Mazana 

Wystawa powstała w związku z ogło
szonym w 2007 przez Senat RP „Roku An
dersa" oraz uroczystościom wmurowania 
8 września br. pamiątkowej tablicy w Ze
spole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 
poświęconej Poległym Żołnierzom z tere
nu kolbuszowszczyzny w bitwie o Monte 
Cassino w 1944 roku. 

Głównym odbiorcom wystawy stała 
się młodzież kolbuszowskich szkół, która 
mogła zapoznać się nie tylko z biografią 
Gen. Andersa, lecz również losami ludno
ści polskiej, która znalazła się po 17 wrze
śnia na terytorium ZSRR, historią 2 Korpu
su Polskiego, bitwą o Monte Cassino oraz 
powojennymi losami żołnierzy walczą
cych na Zachodzie. Informacje te zostały 
zaprezentowane w 34 tablicach i gablotach 

Jak zawsze, na wystawach w bibliote
ce nie zabrakło kolbuszowianów. Zwie
dzającym zaprezentowano pochodzące 
z Instytutu Sikorskiego w Londynie doku
menty, przedstawiające sylwetki żołnierzy 
poległych pod Monte Cassino. Losy Mi
chała Sagańsłriego, który został zamordo
wany w Katyniu, o czym jego żona dowie
działa dopiero się pod koniec swojego ży
cia, dokumenty są ilustracja dramatu żony, 
której przez wiele lat pozbawiono prawa 
do poznania tragicznej prawdy. Ukazano 
sylwetki żołnierzy Armii Andersa; Micha
ła Czartoryskiego i Jana Chmielowa z Kol
buszowej Górnej, uczestnika walk we 
Włoszech, którzy powrócili do Kraju. Dro
gi wojenne kolbuszowskiego Żyda B. 
Plawkera, który pozostał w Izraelu, Przed
stawiono również postać Alicji Bober-Mi-
chałowskiej, która swoją tułaczkę wojen
ną opisała w książkach wydanych przez 
bibliotekę. 

Dzięki życzliwości TVP Historia, 
młodzież zwiedzająca wystawę mogła 

ŻYWY POMNIK PAPIESKI 
Jedni stawiają pomniki z marmuru, a dzieci i młodzież z terenu kolbuszowskiej 
gminy śpiewają, malują i recytują na Jego cześć. Stawiają tym samym żywy po
mnik Janowi Pawłowi II. Tak można rzec o Festiwalu Papieskim, który już po 

raz piąty odbył się w niedzielę, 14 października, w murach Zespołu Szkół w Kup
nie. W ramach papieskiego święta wystąpili wszyscy laureaci poszczególnych ka
tegorii konkursowych. Doznania artystyczne dopełniła degustacja przepysznych 

wadowickich kremówek. 
W tym roku w Festiwalu udział wzię

ło aż 200 osób - przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych i gimna
zjów z terenu gminy Kolbuszowa. 
Uczniowie konkurowali między sobą 
w kilku kategoriach - literackiej, pla
stycznej i muzycznej. W Festiwalu wy
startowali też młodzi poeci, piszący wier
sze oraz refleksje dotyczące Jana Pawła 
I I : - Co roku zainteresowanie nie słab
nie, a wręcz wzrasta. Dzieci i młodzież, 
których Karol Wojtyła tak szczególnie 

N A D Z I E J jy 

ŚWIATA 

ukochał, już we wrześniu rozpytują 
o konkurs. Co roku scenariusz się powta
rza, najwięcej mamy prac plastycznych. 
Równie wielkim zainteresowaniem cie
szy się kategoria muzyczna. Nie chce
my, żeby tradycja upadła, będziemy ją 
kontynuować, tym bardziej, że naszej 
szkole od 5 już lat patronuje papież Po
lak - poinformowała Elżbieta Chmielo
wiec, dyrektor ZS w Kupnie. 

Dzielni młodzi muzycy i poeci oraz 
plastycy mają co roku wierną publicz-

obejrzeć film poświęcony Generałowi 
Andersowi. 

Wystawę łącznie odwiedziło 655 
osób. Została ona również zarejestrowa
na przez telewizję podczas kręcenia ma
teriału o bibliotece. 

(BIBL.) 

ność: rodziców, bliskich oraz lokalne 
władze. 

Laureaci tegorocznego Festiwalu 
Papieskiego to: 

- w kategorii muzycznej - Zespół 
Wokalny „Stokrotki" z Przedborza, Kry
stian Plis ze SP Kolbuszowa Górna, 
Edyta Marek ze SP Kupno, Izabela My-
nart z Gimnazjum z Kupna, Przedszko
le św. Jana w Kupnie, Pas Gabriela 
ze SP Domatków, dzieci zerówki ze SP 
Kupno, Marcin Perlicki ze SP Domat
ków, Karolina Futyma z Gimnazjum 
nr 1 w Kolbuszowej, Zespół „Słonecz
ka" z Przedborza, Kamil Turczyk ze SP 
Przedbórz, Justyna Wołowiec z Gimna
zjum w Kupnie, Paulina Rozmus ze SP 
Domatków oraz Zespół Wokalny z Gim
nazjum w Kupnie, 

- w kategorii prace plastyczne -
Piotr Wojtyczka z Przedszkola Św. Jana 
w Kupnie, Weronika Kwiecień z Przed
szkola nr 3 w Kolbuszowej, Anna Kola
no ze SP Werynia, Aleksandra Drożdż 
ze SP Kupno, Edyta Hrycyszyn ze SP 
nr 2 w Kolbuszowej, Justyna Starzec 
ze SP Kolbuszowa Górna, Katarzyna 
Pawłowska ze SP Bukowiec, Agnieszka 
Bigdoń z Gimnazjum w Widelce oraz 
Dawid Jadach z Gimnazjum nr 1 w Kol
buszowej, 

- w konkursie wiedzy o Janie Pawle 
I I bezkonkurencyjni byli uczniowie 
z Gimnazjum w Kupnie. 

SYLWIA TĘCZA 
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STAWIAMY NA ROZWÓJ GMIN: 
CMOLAS. NIWISKA, OSTRÓW 

Jedną z ważniejszych szans stoją
cych przed gminami jest umiejętność 
ściągnięcia i wykorzystania funduszy 
unijnych. Niewątpliwie bardzo skutecz
nie szansę tą wykorzystują trzy gminy -
Cmolas, Niwiska, Ostrów, wspólnie dzia
łające w powołanym przez siebie Stowa
rzyszeniu Lokalna Grupa Działania LA-
SOVIA. 

Od lutego bieżącego roku na terenie 
tychże gmin realizowany jest projekt 
w ramach unijnego „Pilotażowego pro
gramu Leader +". Stowarzyszenie zreali
zowało szereg działań mających na celu 
rozwój warunków do gospodarowania, 
a także poprawę warunków życia na 
wsi. Powstało szereg ekspertyz i opraco
wań, m.in. opracowania dotyczące możli
wości wykorzystania energii odnawial

nej, powszechnego dostępu do internetu, 
została opracowana zintegrowana oferta 
inwestycyjna dla wszystkich trzech 
gmin, w każdej z gmin powstały projek
ty szlaków i ścieżek tematycznych, ście
żek rowerowych, miejsc rekreacyjno - bi
wakowych. Opracowywane są projekty 
odnowy centrów wsi. W ramach działań 
promocyjnych przeprowadzono szereg 
imprez w sezonie letnim. Gminy mogą 
promować swoje walory poprzez wyda
ne przez Stowarzyszenie piękne albumy 
i foldery promocyjne. Codziennie nada
wane są audycje promocyjne w Twoim 
Radiu Cmolas. Powstał także film, który 
jest sztandarowym narzędziem wykorzy
stanym w promocji gmin. Mieszkańcy 
gmin z terenu LGD LASOVIA będą mo
gli uczestniczyć w szkoleniach aktywizu

jących, które będą organizowane w naj
bliższym czasie. 

Realizując bieżący projekt Stowa
rzyszenie jednocześnie przygotowuje 
się do następnego okresu programowa
nia na lata 2008-2013. 25 października 
br., w Ośrodku Wspierania Przedsiębior
czości w Cmolasie, odbyło się Walne Ze
branie Członków Stowarzyszenia LA-
SOVIA, mające na celu wprowadzenie 
zmian w Statucie, niezbędnych do moż
liwości ubiegania się o środki finansowe 
na kolejne lata, w tym także celu powo
łany został nowy organ Stowarzyszenia 
tj. Rada do opiniowania wniosków gran-
towych. 

/ANNA ZASKALSKA/ 

INWESTYCJE W GMINIE NIWISKA 
Zmiana wizerunku centrum gminy, poprawa bezpieczeństwa na drogach. 

Zmienił się wizerunek centrum Niwisk. Jesienią bieżącego 
roku wykonano przebudowę budynku Urzędu Gminy Niwiska. 
Wykonano między innymi: przebudowę stropodachu na dach 
dwuspadowy kryty blachą wybudowano zadaszenia nad wej
ściami do budynku, ocieplono całość budynku styropianem, 
wytynkowano i nakropiono tynkiem szlachetnym. Równolegle 
prowadzone były prace remontowe wewnątrz budynku. Wymie
niono wszystkie drzwi wejściowe do pokoi biurowych, ułożo
no płytki na klatce schodowej oraz na korytarzach /parter i pię
tro/, nakropiono klatkę schodową oraz korytarze na parterze 
i piętrze tynkiem natryskowym, wykonano nowe barierki na 
klatce schodowej i schodach wejściowych ze stali chromo - ni
klowej. Wartość robót wyniosła 61 000, 00 zł. Należy podkre

ślić iż wizerunek 
centrum wsi, a tak
że budynków admi
nistracji użyteczno
ści publicznej nie
wątpliwie jest bar
dzo ważną wizy
tówką danej 
miejscowości. 

W miesiącu 
październiku na te
renie gminy Niwi
ska przybyły dwa 
nowe odcinki dro
gowe. 

I-wszy odcinek: Niwiska - Okrąglica - Hucina o długości 
1409 m, od strony Niwisk. Il-gi odcinek: Przyłęk - Staszówka 
- Siedlanka na długości 350 m, od skrzyżowania w miejscowo
ści Hucina. Na obu odcinakach został ułożony dywanik asfalto
wy o szerokości 3,5 m, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogo
wych w Mielcu, za łączną kwotę 323 001,95 zł. Urząd Gminy 
we własnym zakresie wykona pobocza z kamienia oraz ustawi 
oznakowanie. Inwestycje drogowe, w tym także poprawa wa
runków na drogach są zadaniem priorytetowym w każdej gmi
nie. 

3 

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji „Pilotażowego Programu LEADER +" w Schemacie II 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 



Edukacja 

JEDYNKA SZLIFUJE ANGIELSKI Z BRYTYJCZYKAMI 
30 października 2007r., w SP nr 1 w Kolbuszowej, z inicjatywy nauczyciela języka angielskiego, pani 

Na lekcję języka angielskiego zapro- Tu mieszkająjego polscy przyjaciele, któ- mosferze. Obydwaj panowie obiecywa-
szono Mr Mark'a Hyens z Worcester rych poznał w brytyjskiej firmie i zapew- l i , że przy następnej wizycie w Polsce 
oraz Mr Kris'a Box z Malvern w Anglii, nia, że wkrótce znowu ich odwiedzi, znowu nas odwiedzaj będziemy o tym 
To już drugie takie spotkanie organizowa- Kris był po raz pierwszy w Polsce, ale pamiętać i trzymamy ich za słowo! 
ne przez SP Nr 1, w ubiegłym roku gosz- już planuje następną wizytę. 
czono Miss Dorothy Zwanik, obywatel- Pytaniom nie było końca, a spotka- L. BLICHARZ 
kę Anglii. nie minęło w bardzo miłej i zabawnej at-

Uczniowie klas VI-tych byli zachwy
ceni możliwością szlifowania swojego an
gielskiego z „native speakers". Podczas 
spotkania zadawali pytania związane 
z profesją gości, ich rodzinnym mia
stem, jak również na temat tradycji oraz 
życia w Wielkiej Brytanii. 

Niecodziennym gościom bardzo po
dobała się Polska oraz oczywiście sama 
Kolbuszowa. Mieli okazję skosztować 
polskich dań serwowanych podczas trady
cyjnego, polskiego przyjęcia weselnego, 
na którym gościli. Mark stwierdził, że, 
gdyby nie musiał wracać do pracy w An
glii, chętnie by został na stałe w Polsce. 

Lucyny Blicharz, doszło do spotkania z gośćmi z Wielkiej Brytanii. 

SPECJALNA NAGRODA 
DLA PRZYSZŁEGO 

EKOLOGA 
W tym roku, w Liceum Ogólno

kształcącym w Kolbuszowej, zosta
ła utworzona klasa, w której moż
na uczyć się dziennikarstwa. 

wizyty w radiu, lecz zmęczenie jakie od
czuwałyśmy nie pozwalało nam nawet 
podzielić się refleksjami w drodze po
wrotnej. Musimy się jednak do tego 
przyzwyczaić, ponieważ praca dzienni
karza nie jest wcale łatwa, a już niedłu
go rozpoczniemy praktyki w radiu, przy
gotowujące nas do tego zawodu. 

Uczeń Liceum Ogólnokształcą
cego im. Janka Bytnara w Kolbu
szowej - Szymon Jasiński otrzy
mał główną nagrodę w X V I I Ogól
nopolskim Konkursie Ekologicz
nym, organizowanym przez Cen
trum Edukacji Narodowej 
w Pałacu Młodzieży w Katowi
cach. 

Warsztaty dziennikarskie to nie tyl
ko lekcje i monotonne wykuwanie regu-
łek na pamięć, ale także miłe spędzanie 
czasu. Pierwszym wspólnym wyjazdem 
była wycieczka edukacyjna do Radia 
Via. W czwartek, po lekcjach, udałyśmy 
się wraz z prowadzącą zajęcia Aliną Zię-
tek-Salwik do Rzeszowa. W siedzibie ra
dia przywitał nas ks. redaktor Marek Cho-
rzępa. Opowiedział nam o funkcjonowa
niu mediów, ich celu i różnych profilach 
przyjmowanych przez rozgłośnie. Opo
wiadał nam także o tym, jakich audycji 
możemy wysłuchać w ich radiu. Kolejno 
oprowadził nas po siedzibie rozgłośni, po
kazując nam m.in. studia nagraniowe. 
Mogłyśmy przyjrzeć się pracy redaktora 
prowadzącego i realizującego program 
oraz przysłuchać się audycji prowadzo
nej na żywo przez panią Justynę Nędzę. 
Przyglądałyśmy się także pracy nad ko
rektą dźwięku. Same mogłyśmy spróbo
wać swoich sił i wprowadzić własne po
prawki. Na tym ćwiczeniu zakończyły
śmy pierwsze spotkanie z radiem. Ks. Redaktor tłumaczył jak 

przygotowuje się materiał dźwiękowy 
do emisji w radiu 

KAROLINA PAKŁOS 

Konkurs polegał na napisaniu pracy 
literacko- filozoficznej opartej na fak
tach. Na podstawie prac wyłoniono czo
łówkę do finału posterowego, który po
legał na przygotowaniu plakatu przed
stawiającego wyniki analizy stanu eko
logicznego badanego terenu. Szymon pi
sał o Płaskowyżu Kolbuszowskim. 

„W środku plakatu umieściłem cha
tę lasowiacką a w niej zegar. Dwana
ście godzin symbolizowało dwanaście 
miesięcy. Motto konkursu brzmiało 
„Przyroda kontra człowiek - kto prze
grywa?". Na to pytanie starałem się od
powiedzieć poprzez analizę zebranych 
danych. Na posterze umieściłem foto
grafie, które dokumentowały badania" -
mówi Szymon. Długie przygotowania 
i praca zostały nagrodzone pierwszą na
grodą oraz nagrodą publiczności. W na-Wszystkie byłyśmy pod wrażeniem 



grodę otrzymał kino domowe i wieżę. 
Szymon jest uczniem klasy Ha 

o profilu biologiczno - matematycznym. 
Interesuje się biologią, a głównie bio
technologią. „W zeszłym roku brał 
udział w ogólnopolskich konkursach 
EkoPlaneta, w którym otrzymał wyróż
nienie, oraz w ogólnopolskim konkursie 
pt. „Las - moja miłość", w którym uzy
skał nagrodę specjalną" - powiedziała 
pani Krystyna Wilk, nauczycielka biolo
gii, mającą nadzór nad przygotowaniami 
Szymona do konkursów. 

W tym roku Szymon Jasiński 
otrzymał również stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. 

ŁAKOMY ANGELIKA 
IKOBA GABRIELA /KL. I „E'7 

PEPITO - POLAK -
EUROPEJCZYK -

POLIGLOTA 
Wojciech Frącz z Liceum Ogólno

kształcącego im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej oraz Artur Skowroń
ski z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, 
zajęli I miejsce w ogólnopolskim kon
kursie PEPITO, zorganizowanym 
przez Zespół Szkół Ekonomiczno -
Usługowych w Gliwicach. Konkurs po
legał na przygotowaniu witryny inter
netowej pomagającej w nauce języka 
obcego. 

„Mieliśmy ogromną liczbę pomy
słów, szukaliśmy także na innych stro
nach internetowych i tak powstała ta 
strona internetowa. Nie było to trudne, 
bo razem z kolegą interesujemy się grafi
ką komputerową" - powiedział Wojtek. 
Strona została wykonana w ciągu dwóch 
miesięcy, a tworzona była w dwóch wer
sjach językowych - polskiej i angiel
skiej. Opiekunem pracy był nauczyciel 

j . angielskiego Mariusz Wójcik. 
Strona www.zseu.gliwice.pl/kol- 

busz/index.html została oceniona przez 
jury jako najlepsza. 

26 września 2007 r. zostały ogłoszo
ne wyniki konkursu, a w czasie paź
dziernikowego spotkania w Gliwicach, 
które otworzyli Renata Klimek - Kowal
ska Wiceprezes PROF-EUROPE - Sto
warzyszenie Nauczycieli Języka Francu
skiego w Polsce i Krystian Szatka - Dy
rektor szkoły organizującej konkurs -
Wojtek i Artur dostali w nagrodę aparat 
cyfrowy. 

MONIKA SADOLEWSKA 
I PATRYCJA PLIK, KL. 1E LO 

Szymon Jasińskifw środku), z Podkarkpackim Kuratorem Oświaty Maciejem Karasiń
skim oraz Wojewodą Ewą Draus, po wręczeniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

„ZYGZAKIEM" W GORCE - 7 RAJD KLUBU 
TURYSTYKI GÓRSKIEJ „ZYGZAK" 

Piątek, 21 września, był dla 
nas - piętnastoosobowej grupki 
młodzieży z kolbuszowskiego L O -
dniem niezwykle wyczekiwanym. 
Już o 5 rano czekaliśmy, objuczeni 
ciężkimi plecakami turystycznymi, 
na bus, który miał nas zawieźć na 
organizowany już po raz siódmy 
Rajd, tym razem w Gorce - jedno 
z najpiękniejszych pasm polskich 
gór. 

Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby 
nie nasz nauczyciel w-fu,opiekun KTG 
„Zygzak", a zarazem przewodnik be
skidzki i organizator wszystkich siedmiu 
„Rajdów", pan Piotr Surowiec, który, 
wraz ze swoim małym terierkiem Fuk
sem, sprawował nad nami pieczę. Wspar
cie duchowe i nieznikający z twarzy 
uśmiech zapewniała nam Siostra Maria 
Orzech - jedyny w swoim rodzaju na
uczyciel religii z naszego liceum. 

Po około trzech godzinach jazdy, 
w bardzo miłej atmosferze, dotarliśmy 
do miejscowości Łopuszna, skąd niebie
skim szlakiem ruszyliśmy na Turbacz -
najwyższy szczyt Gorców. Szliśmy 
zwartą grupą której przewodził profe
sor Surowiec ze swoim pieskiem. Co ja
kiś czas robiliśmy przerwy na odpoczy
nek i odzyskanie energii poprzez spoży
cie czegoś słodkiego. Wszyscy często
waliśmy się nawzajem, pomijając nieste
ty Fuksa, który, jak każdy pies, nie 
może zjadać tego typu smakołyków. 
Z trudem przyszło nam nie ulegać jego 
błagalnym spojrzeniom. 

Po dotarciu na Turbacz szliśmy Dłu
gą Halą w lderunku Kiczory. Z Kiczory 
zeszliśmy do doliny, gdzie znajdował 
się domek, w którym mieliśmy nocować. 

Bardzo już zmęczeni i obolali „zain
stalowaliśmy" się w dwupiętrowej chat
ce. Na górze było miejsce na nocleg, 
a na dole kuchnia, w której, zaraz po 

http://www.zseu.gliwice.pl/kol-


przebraniu się, zjedliśmy pyszne spaghet
ti w wykonaniu profesora Piotra. To jed
nak nie wystarczyło głodnej jak wilki 
grupie. Mogliśmy liczyć jedynie na wrzą
tek (całą resztę wzięliśmy ze sobą z Kol
buszowej), więc Gorące Kubki od razu 
poszły w ruch. Nikt niczego nie chomiko
wał, wszystko było wspólne, jak to przy
stało na zgrany zespół. 

Po sytej kolacji nowicjusze (osoby 
po raz pierwszy biorące udział w „Raj
dzie") umyli naczynia. Zrobili to oczywi
ście w strumieniu znajdującym się nie
opodal naszej chatki, gdzie później tak
że się umyliśmy. 

Najedzeni, czyści i odprężeni zabrali
śmy się ponownie w kuchni, tym razem 
w celu wspólnej zabawy. Były świece, gi
tara i karty. Pan Surowiec okazał się 

Z i E H U t 

uzdolniony nie tylko pod względem 
sprawnościowym i krajoznawczym, ale 
również muzycznym! Pięknie grał i śpie
wał, tworząc niepowtarzalny nastrój. 

Po śpiewach - karty. Nauczyliśmy 
Siostrę Marię nowej gry i kiepsko na 
tym wyszliśmy, bo ciągle nas ogrywała. 
Było naprawdę bardzo miło, ale zmęcze
nie całym dniem wędrówki dawało się 
we znaki, tak więc udaliśmy się na górę, 
gdzie w swoich ciepłych śpiworach za
snęliśmy w okamgnieniu. 

Następnego dnia rano, spakowali
śmy się, zjedliśmy śniadanie i ruszyli
śmy czerwonym szlakiem na Główną 
Grań. Z czerwonego szlaku weszliśmy 
na szlak żółty w kierunku Hawiarskiej 
Koliby. Perspektywa konieczności powro
tu była bardzo przygnębiająca, jednak 

wspólne śpiewy i rozmowy pozwalały 
zapomnieć o wszystkim, co smutne 
i nieuchronne. Po dotarciu do Hawiar
skiej Koliby udaliśmy się do busa, który 
czekał już na nas w Ochotnicy Górnej. 
Stamtąd pan kierowca zawiózł nas z po
wrotem do Kolbuszowej. 

Wyjazd był bardzo udany, dlatego 
też w planach są już kolejne: do Beski
du Sądeckiego i na Pogranicze Beskidu 
Niskiego i Bieszczad. 

Czekamy z niecierpliwością na po
wtórkę tej wspaniałej przygody i jeste
śmy bardzo wdzięczni profesorowi Su
rowcowi za jego zaangażowanie i chęć 
wspólnych wyjazdów i oczywiście dy
rekcji, która daje nam taką możliwość. 

NO :) - MAJA 

UKOCHAŁAM SWOJ ZAWÓD! 
Rozmowę (wywiad) z panią Genowefą Myszka z Cmolasu, długoletnią, już emerytowaną nauczycielką przeprowadził 

Marian Piórek 

Co skłoniło Panią do udzielenia te
go wywiadu? 

Moja droga życiowa, jaką dotąd prze
żyłam, często skłaniała mnie do refleksji 
nad tym, co minęło bezpowrotnie, jaki 
to miało sens, wartość, pożytek. Dlatego 
postanowiłam przedstawić parę swoich 
myśli na temat minionych lat i wyda
rzeń, które bardzo mile wspominam. 

Jakie były lata dzieciństwa i mło
dości? 

Były trudne. Przyszłam na świat 
w biednej rodzinie chłopskiej jako trze
cie (druga córka) dziecko w czasie, gdy 
świat ogarnięty był pożogą wojenną. 
Był to już drugi rok strasznych zmagań 
z agresorem niemieckim; zresztą tereny, 
z których pochodzę (Wólka Sokołowska 
- Wólka Niedźwiedzka) szczególnie od
czuły niszczące działanie wojny i okupa
cji. Stąd też okres dzieciństwa obfitował 
w niedostatek, biedę, nerwowość 
i strach. Chociaż byłam małym dziec
kiem w mojej pamięci pozostały różne 
obrazki z życia. Z końcowych lat wojny 
pamiętam wypady Tatusia z domu 
i udział w akcjach partyzanckich na na
szych terenach. Bardzo bolesnym przeży
ciem było aresztowanie mojego Ojca 
i wywóz do obozu koncentracyjnego, 
później ciężka choroba Mamusi po uro
dzeniu najmłodszego brata i jej długi po
byt w szpitalu. Wszystko to czyniło mo
je dzieciństwo okresem wielkich zma
gań z przeciwnościami losu. 

Lata szkoły podstawowej upływały 
mi na zdobywaniu wiedzy, poznawaniu 
świata i ludzi, ksztahowaniu osobowo-

1 ści i zamiłowania do przyszłego zawo

du. Moimi głównymi zajęciami w tym 
czasie była pieką nad młodszym bratem, 
pasienie krów, drobna pomoc w pracach 
polowych, zbieranie kłosów na ścierni
sku oraz pomoc Mamusi w domu. Był 
czas i na zabawy, np. proste zabawy 
z użyciem kija, w klasy itp. Pamiętam, 
jak w tym okresie marzyłam o rowerku, 
którego nie mogłam mieć z prostego po
wodu - braku pieniędzy, zresztą rodzice 
nie rozpieszczali dzieci zabawkami. Tak 
się złożyło, że dzieci kierownika szkoły 
wyrzuciły rowerek bez siodełka, który 
przypadł mi do gustu, ale o jeździe na 
nim nie bardzo mogło być mowy. Z tego 
okresu pamiętam taki obrazek, kiedy to 
idąc do pierwszej komunii świętej rodzi
ce pożyczyli mi sukienkę i sandałki, któ
re zaraz trzeba było oddać. Muszę zazna
czyć, że moja rodzina nie uchodziła za 
bardzo biedną bo rodzice byli bardzo 
pracowici i zaradni i dbali o nas. Nie by
ło najgorzej, np. dwa razy w ciągu roku, 
na święta, Tatuś zabijał świnię. Trudnił 
się „świniobiciem" i często przynosił 
nam świeże porcje słoniny, mięsa i kieł
basy. Gorzej było z ubraniem, bo trudno 
było o materiały, choć miałby na wsi kto 
uszyć. 

Pod koniec klasy siódmej udało mi 
się uprosić Tatusia o zgodę na dalszą na
ukę w szkole średniej, znajdującej się naj
bliżej mojego miejsca zamieszkania, mi
mo, że moje zamiary i upodobania szły 
w innym kierunku. W grę wchodziły 
koszty związane z opłatą internatu i inne 
wydatki szkolne, a przecież rodzice nie 
mieli pensji, tylko skromny kawałek zie
mi, wielką chęć do pracy i oszczędno

ści, które to pieniądze, gdyby były, nale
żało przeznaczyć na odbudowę domu 
zniszczonego przez wojnę. Zgodnie 
z postanowieniem rodziców podjęłam 
naukę w LO (Sokołów Młp.) mieszka
jąc początkowo w internacie, ufundowa
nym przez najstarszą pracującą już jako 
nauczycielka, siostrę. Potem mieszka
łam na stancji, a w końcu dochodziłam 
do szkoły pieszo 7 km. Tak, jak zmienia
ły się warunki bytu, tak też nauka szła 
mi ze zmiennym szczęściem. Na ten 
okres przypadła przewlekła choroba Ma
musi, jako pozostałość po długotrwałej, 
wcześniejszej chorobie, służba wojsko
wa starszego brata, osamotnienie Tatu
sia w pracy w gospodarstwie. 

Wszystko to złożyło się na przerwa
nie przeze mnie nauki na początku kla
sy dziesiątej. Nie odniosło skutku we
zwanie jednej z profesorek do powrotu. 
Dopiero ostre słowa jednego z zacnych 
profesorów, spotkanych na wielkiej uro
czystości otwarcia szkoły tysiąclatki 
w mojej miejscowości (Wólka Niedź
wiedzka) sprawiły, że powróciłam do 
szkoły i uzyskałam świadectwo dojrza
łości. 

Po zdaniu matury wkroczyła Pa
ni w dorosłe życie. Czy słusznie wy
brała Pani zawód nauczycielski? 

Tak! W owym czasie nie tak łatwo 
można było się dostać na studia. Posta
nowiłam dostać się do pracy w szkole 
i dlatego wysłałam „w Polskę" podania. 
Otrzymałam trzy pozytywne odpowie
dzi i to z północnych rejonów naszego 
kraju. Wybrałam szkołę w miejscowości 
(Sokółki, Olecko Małe) niedaleko Białe-



gostoku. Poczyniłam przygotowania do 
podróży, z żalem pożegnałam się z rodzi
ną, i wyjechałam końcem sierpnia wraz 
z bratem, który akurat jechał za pracą 
w okolice Warszawy. Była to moja pierw
sza podróż koleją, tak bardzo daleko, wła
ściwie w nieznane. Jednak siła woli zwy
ciężyła, pragnienie urzeczywistnienia ma
rzeń z lat dzieciństwa było tak silne, że 
pozwoliło mi przetrwać. Tu napotkałam 
na swej drodze bardzo wielu życzliwych 
mi ludzi, z pomocą których nauczyłam 
się samodzielności, zbudowałam podsta
wy swojej egzystencji i pracy zawodo
wej oraz swój „gmach osobowościowy". 
Zostałam nauczycielką niekwalifikowa-
ną. Już w pierwszym roku pracy, rozpo
cząłem doskonalenie, na początku zdoby
wając drugie świadectwo dojrzałości 
w Korespodencyjnym Liceum Pedago
gicznym w Białymstoku, a tym samym, 
kwalifikacje zawodowe. Okres trzech 
pierwszych lat pracy obfitował w wizyta
cje szkolne, uwieńczone sukcesem i za
chętą do jeszcze większej żarliwości, 
większego poświęcenia się pracy nauczy
ciela. 

Tęsknota za rodzinnymi stronami 
doprowadziła Panią do powrotu. Czy 
tak było rzeczywiście? 

Oczywiście, że tak! Ustawiczna no
stalgia za najbliższymi, a poniekąd i zra-
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żenię się do pewnej osoby sprawiły, że 
znalazłam się z powrotem, oczywiście 
za wielkim poparciem władz oświato
wych, w swoich stronach (Kolbuszowa -
Kopcie, Cmolas), ale jak dużo przegra
łam, tego nie będę wiedzieć, gdyż „u swo
ich" nie było mi najgorzej, może tylko 
gorzej. 

Tam był inny stosunek dzieci i rodzi
ców do szkoły oraz nauczycieli, tutaj 
mniejszy szacunek oraz zarobki dla na
uczyciela. Ten kolejny okres w życiu ob
fitował dalszym kształceniem zawodo
wym. Założyłam rodzinę, zdobyłam spe
cjalność zawodową (SN - język rosyj
ski), następnie egzamin kwalifikacyjny, 
ukończyłam wyższe studia zawodowe 
0 kierunku nauczanie początkowe i wy
chowanie przedszkolne, I stopień specjali
zacji zawodowej i status „nauczyciela dy
plomowanego". Ponieważ przyrastało 
wiele problemów wychowawczych prze
niosłam się na studium specjalne z zakre
su socjoterapii. Wiedza zdobyta w tym 
lderunku bardzo mi pomogła w pracy 
z uczniami nie tylko w klasie, ale 
1 w świetlicy poza lekcjami. 

Będąc już na emeryturze, jak Pa
ni ocenia swoją „służbę nauczycielską? 

Analizując dzisiaj swoją karierę za
wodową cieszę się, że systematycznie do
skonaliłam warsztat pracy, chętnie udzie

lałam się w pracach społecznych w szko
le, środowisku, śmiało organizowałam 
z uczniami różne imprezy, a szczególnie 
niezapomniane o charakterze religij
nym, takie jak: opłatki klasowe, uczty 
pashalne, odmawianie modlitwy przed 
i po nauce, urządzanie przedstawień mę
ki pańskiej, a co najważniejsze - pierw
sze jasełka w swojej szkole (kl. II). Przy 
tej okazji pragnę wyrazić wdzięczność 
tym, którzy byli moimi zwierzchnikami, 
umieli mnie zachęcić do działania, potra
fili docenić i wyróżnić. 

Słowa Wielkiego Rodaka Jana Paw
ła I I umacniały we mnie rozumne posłu
szeństwo, otwartość na potrzeby innych, 
pokorę, siłę woli, prawdę, miłość, po
święcenie wdzięczność, które to cechy 
pomogły mi pomyślnie, szczęśliwie za
kończyć 35 - letnią pracę nauczycielską 
z poczuciem dobrze spełnionego obo
wiązku. 

Jaką ma Pani receptę na życie: 
motto lub przesłanie? 

Moim dzieciom, a szczególnie cór
kom - nauczycielkom zawsze powta
rzam słowa: „Żyć, to nie znaczy iść po 
róże, sięgać po laury i zbierać oklaski, 
lecz żyć, to znaczy przetrwać wszystkie 
burze, dojść tam, gdzie świecą blaski..." 

Dziękuję za rozmowę! 

ł ' S U W A L S K A F A B R Y K A O K I E N i D R Z W I 

SKŁAD FABRYCZNY KOLBUSZOWA 
Plac Wolności 54, teł. (017) 2270 090 

PCV, A L U M I N I U M , D R E W N O 
ROLETY, PARAPETY MONTAŻ 

TRANSPORT, POMIAR i WYCENA - GRATIS!!! 
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WŁOSZCZYZNA W NASZEJ KUCHNI 
Korzenie, bulwy, cebule zbierał i hodował człowiek od czasów prehistorycznych. Stanowiły one nie tylko pokarm, ale 

wykorzystywano często ich własności lecznicze. Współczesna nauka potwierdza zbawienne działanie na nasz organizm 
substancji znajdujących się w warzywach. 

Włoszczyzna to zestaw jarzyn doda-
I wanych do rosołu lub innych zup, suró
wek i sałatek, składający się z marchwi, 
pietruszki, selera i pora, często z dodat
kiem ćwiartki główki włoskiej kapusty. 
Jak sama nazwa wskazuje, to wprowadza
nie włoszczyzny do kuchni polskiej przy
pisuje się królowej Bonie, osławionej po
pularyzatorce jarzyn w Polsce. 

Marchew znana już w starożytno
ści. Jedna z legend opowiada o niej, że 
kiedyś była biała. I oto pewnego dnia, 
a było to za czasów pierwszych chrześci
jan, żołnierze rzymscy zażądali od dziew
czyny imieniem Maria, aby się wyparła 
Chrystusa. Odmówiła, więc bili j ą a kro
ple jej krwi padały na marchew, którą 
właśnie oczyszczała z ziemi. Marchew 
przybrała kolor jej krwi. Tyle legenda. 
Od przeszło stu lat wiemy, że marchew
ka swą barwę zawdzięcza karotenowi, 
czyli prowitaminie A, który jest najcen
niejszym składnikiem marchwi. Witami
na A poprawia wzrok i przemianę mate
rii. Ponadto ma sporo wit B I , B2, PP 
i śladowo wit C. Poza tym zawiera też 
związki mineralne, między innymi; 
wapń, fosfor, miedź, a nawet jod, ale 
przede wszystkim potas. Sok z marchwi 
to jeden z pierwszych pokarmów, jakie 
podajemy niemowlakom. Geriatrzy pole
cają ją ludziom starszym jako lek, który 
„przemywa naczynia krwionośne", regu
luje prace żołądka, utrzymuje w zdrowiu 
wątrobę i oczy, wzmacnia paznokcie 
i włosy. Marchew należy do warzyw 
szczególnie lekko strawnych. 

Pietruszka jest jadalna „od stóp do 
głowy", pochodzi podobno z Sardynii. 
W ciągu wieków przypisywano jej prze
różne właściwości. O natce pietruszki 
mówi się nieraz, że jest to (pierwszy po 
mleku)jeden z najcenniejszych produk
tów spożywczych, jakimi natura obdarzy
ła człowieka. Jest to zielenina wyjątko
wa i niezwykła, a przy tym o wielkich 
wartościach leczniczych. Działa profilak
tycznie lub wspomaga leczenie takich 
chorób jak: krzywica, anemia, szkorbut, 
kurza ślepota. Natomiast korzeń tej jarzy
ny jest jednym ze składników włoszczy
zny. Sokiem z korzenia pietruszki smaru
je się użądlenia pszczół, os, komarów 
itp., ból i opuchlizna szybciej znikają. Na-
tka pietruszki jest skarbnicą witamin, 
przede wszystkim wit C, wit A, wit 
E tak cennej, a tak rzadkiej, wit D, K 
i PP oraz soli mineralnych jak żelazo, 
wapń, potas, fosfor i mangan. Natkę pie
truszki dodawać się powinno do zup, so
sów, ziemniaków, zapiekanek, kanapek 
itp., mogą ją jadać wszyscy, żadnych 
przeciwwskazań nie ma. 

Seler to prastara, ogólnie znana 
i przeważnie niezbyt doceniana w pełni 
jarzyna. Istnieją dwie odmiany selera, na
ciowa i bulwiasta. Jarzyna ta ceniona już 
była w kuchniach starożytnego Egiptu, 
Grecji i Rzymu, w tamtych czasach była 
symbolem żałoby; liśćmi selera przystra
jano groby, potrawy z selera podawano 
na stypach. Achilles leczył selerami swe 
rumaki. Był okres, że liście selera wypar
ły (na krótko) jako symbol zwycięstwa 
gałązki lauru. Tak było w Rzymie, gdzie 

wieńce z selera 
wręczano zwycię
skim poetom, 
śpiewakom i za
paśnikom. Dziś 
jeszcze bukiety 
z naci selera ucho
dzą w Grecji za 
przynoszące 
szczęście i powo
dzenie. Seler po
siada składniki 
pobudzaj ące prze
mianę materii 
i pracę nerek, 
uspakajają sys

tem nerwowy. Systematyczne spożywa
nie potraw z selera łagodzi cierpienia ar-
tretyczne, reumatyczne oraz zapobiega 
tworzeniu się kamieni nerkowych. 

Sok z selera jest jednym ze skutecz
niejszych środków naturalnych, stoso
wanych w kuracjach odchudzających. 
Pić go należy zmieszany pół na pół z so
kiem marchewki lub jabłka. 

Por to jarzyna zimowa, dostępna 
przez cały rok, jest wyjątkowo delikatna 
w smaku, ceniona jako niezastąpiony 
składnik włoszczyzny. Obok cebuli nale
ży do najstarszych przypraw. Ojczyzną 
tego warzywa jest środkowa Azja, gdzie 
do dziś rośnie dziko na stepach. Staro
żytni Egipcjanie uprawiali pory na sze
roką skale. Znawcy Starego Testamentu 
wiedzą o tym, że Mojżesz przepadał za 
zupą z porów. 

O tej jarzynie wspomina Homer, 
a cesarz Neron zjadał ich ogromne ilo
ści wierząc, że korzystnie wpływają na 
siłę i barwę głosu. Najsłynniejszy lekarz 
starożytności Hipokrates zwany ojcem 
medycyny, przypisywał porom rozlicz
ne właściwości lecznicze; niektóre 
z nich potwierdziły współczesne bada
nia. Polecał jadać pory matkom karmią
cym, by zwiększyć laktację a mężom by 
zwiększyć potencję. Pory są jarzyną ni-
skokaloryczną, umiarkowanie bogatą 
w witaminy, za to zawierają wyjątkowo 
duży zestaw cennych soli mineralnych, 
sporo żelaza, wapnia, fosforu siarki 
i magnezu. Wywar z porów, w postaci 
znakomitej zupy, działa łagodnie moczo
pędnie, natomiast gotowane - tzw. Ja
rzynka" skutecznie przeciwdziałają 
obstrukcji, pobudzają trawienie i za
ostrzają apetyt. Kuracja porowa odtru
wa organizm, polecana jest dla osób pro
wadzących mało ruchliwy, wręcz siedzą
cy tryb życia. Porami możemy zastąpić 
cebulę w diecie bezcebulowej, doskona
le uzupełnia smak nadzienia do piero
gów ruskich, kapusty, mięs, sosów. Ja
dalna jest ta biała część, tuż nad korze
niem, bowiem zielone liścia są ciężko 
strawne, znakomicie jednak ożywiają 
swym aromatem i kolorytem zupy mię
sne, jarzynowe itp. Surowe pory są cen
nym dodatkiem do wielu kompozycji su
rówkowych i sałatek. 



Późna jesień i zima to czas przezię
bień, grypy, ogólnego osłabienia nasze
go organizmu. Stąd przychodzi pora na 
rosół, który nie może obyć się bez włosz
czyzny. Nasze prababcie, babcie wiedzia
ły, że rosół z kury goi i koi obolałe od 
kaszlu gardło i przyspiesza zdrowienie. 
Staropolska kuchnia słynęła ze znakomi
tych rosołów, które były esencjonalne, 
bo gotowane długo na małym ogniu. 
Współczesna medycyna zaleca duże 
umiarkowanie spożywania rosołu, dlate
go ta zupa powinna być spożywana od 
święta, okazjonalnie jako szczególne da
nie, a nieodzownie podczas choroby. 

Rosół- współczesna medycyna po
twierdziła jego lecznicze właściwości. 
Szczególnie „rosół z kury nasila prze
pływ śluzu i skraca czas przebywania za
razków w przewodach nosowych. Zawie
ra mieszankę aminokwasów (składni
ków budulcowych białka), co decyduje 
o wysokiej wartości odżywczej- a przy 
tym jest lekkostrawny. Mocno rozgrze
wa, a to wzmaga produkcję przeciwciał, 
które likwidują wirusy i bakterie". Dlate
go gdy przemarzniemy i czujemy, że coś 
nas bierze, to rosół z kury jest niezastą
piony. Aby wzmocnić lecznicze działa
nie, na bazie rosołu można przyrządzić 
bulion cytrynowy. Na 1 litr rosołu, 1 żółt
ko, 1 łyżka soku z cytryny, otarta skórka 
z Vi cytryny, łyżeczka miodu lipowego 
lub akacjowego. Żółtko rozbełtać z so
kiem z cytryny, dodać miód wlać do roso
łu wrzącego- nie zagotowywać. Popijać 
bulionik - doskonale łagodzi dolegliwo
ści gardła i dróg oddechowych. 

Włoszczyznę do rosołu powinno się 
dodawać na ok. pół godziny przed zakoń
czeniem gotowania, ponieważ warzywa 
włożone do garnka równocześnie z mię
sem nadają rosołowi znacznie mniej sma
ku i aromatu niż gotowane krótko. Jarzy
ny z rosołu są smaczną dekoracją półmi
ska z mięsem rosołowym, dlatego nie po
winny być rozgotowane. Z tych jarzyn 
można też przygotować tzw. „rosolną sa
łatkę" zaprawioną majonezem. 

Rosół z kury 
lA kury (ok. 1,5 kg) jeżeli są podroby to 
bardzo są wskazane, podnoszą smak roso
łu. 30 dag włoszczyzny, 3 ziarenka ziela 
angielskiego, mały listek laurowy, kilka 
ziarenek pieprzu, 1 łyżeczka miodu. 
Zagotować wodę z dodatkiem pęczka zie
lonej pietruszki i kilku owockami jałow
ca. Odcedzić, dodać kurę uprzednio do
kładnie oczyszczoną. Zagotować na sil
nym ogniu, zszumować, następnie 
zmniejszyć ogień i gotować aż mięso bę-
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dzie na pół ugotowane, dodać sól, ziele 
angielskie (można przypieczoną cebulę) 
oraz umytą i oczyszczoną włoszczyznę 
i łyżeczkę miodu. Gotować jeszcze oko
ło pół godziny. Gotowy rosół podawać 
z ulubionymi dodatkami: makaronem, la
nym ciastem, ryżem, grysikiem, ziemnia
kami, groszkiem ptysiowym itp. Na tale
rzu wyłożyć pokrojoną w kostkę mar
chewkę posiekaną natkę pietruszki i ko-
perka, wlać rosół i podawać z dowolny
mi dodatkami. 

Zupa z porów 
3 ziemniaki obrać i pokroić w kostkę, 4 
pory oczyścić, pokroić w krążki i przyru
mienić na 1 łyżce masła lub oleju. Wrzu
cić do 1,5 1 wody, dodać ziemniaki, sól, 
pieprz do smaku (można dodać kostkę ro
sołową) a przed podaniem łyżkę śmieta
ny i zielony koperek. Ugotowaną zupę 
można zmiksować i podawać z grzanka
mi. 

Selery na jarzynkę 
Dwa selery oczyścić pokroić w plastry 
lub poszatkować. Wrzucić do małej ilo
ści wody wrzącej, tak żeby tylko przykry
ła, wodę lekko zakwasić octem winnym 
lub jabłkowym. Do smaku dodać sól, cu
kier i gotować aż zmiękną odcedzić. Po
dawać z przyrumienioną na maśle bułecz
ką. Wodę zużyć do zup lub sosów. 

Warzywa w maśle pietruszkowym 
do drobiu i cielęciny 
40 dag marchwi, 30 dag pietruszki (ko
rzeń), 15 dag masła, 1 łyżka płynnego 
miodu, 1 litr rosołu, sól, świeżo zmielo
ny pieprz czarny, 1 pęczek natki pietrusz
ki. 
Marchew i pietruszkę oczyścić, opłukać, 
obrać i pokroić w talarki. Masło roz
grzać w garnku dodać miód i jarzyny. Za
lać rosołem i dusić około 10 min od zago
towania. Natkę pietruszki posiekać 
i wszystko wymieszać. Odkryć garnek 
1 jeszcze przez chwilę gotować. Można 
dodać 1 łyżkę śmietany. 

Seler w sosie cebulowo- beszamelo-
wym. 
2 duże selery, 2 duże cebule, 12 dag ma
sła, 1 kostka rosołowa, 2 łyżki mąki, Yt l i 
tra mleka, 4 żółtka, pieprz, olej do smaro
wania formy, 10 dag żółtego sera, 1 pę
czek natki pietruszki. 
Seler dokładnie wyszorować pod bieżą
cą wodą następnie gotować przez 25¬
30 min w osolonej wodzie. Jeszcze cie
pły obrać i ostudzić. Następnie pokroić 
na plastry półcentymetrowej grubości. 
Cebulę obrać i pokroić w krążki. Rozto
pić połowę masła i dodać pokruszoną 

kostkę rosołową Cebulę lekko zarumie
nić. 
Rozgrzać drugą połowę masła, dosypać 
mąkę, i mieszając dolewać mleko. Sos 
gotować przez 10 min, następnie nieco 
ostudzić i wbić żółtka. Posolić i popie
przyć do smaku. 
W żaroodpornej formie wysmarowanej 
olejem ułożyć warstwami plasterki sele
ra i krążki cebuli, a następnie zalać po
trawę sosem. Natkę po umyciu, posie
kać i wsypać do sosu. Na koniec dodać 
utarty ser. Zapiekać potrawę ok. 20¬
30 min w temp. 180°C. Podawać jako 
samodzielne danie na kolację lub obiad 
z dodatkiem pieczonego kurczaka. 

Kapusta włoska z marchwią 
5 dag słoniny (lub surowego boczku), 2 
cebule, 35 dag marchwi, Vi kg kapusty 
włoskiej, sól, cukier, pieprz do smaku, 1 
łyżka soku z cytryny. 
Słoninę pokroić w kostkę, wytopić. Ce
bulę obrać, przeciąć na pół, pokroić 
w piórka. Marchew oczyścić, oskrobać, 
opłukać i pokroić w plasterki. Z kapusty 
usunąć zewnętrzne liście, przekroić, wy
ciąć głąb i poszatkować. Cebulę, mar
chew i kapustę przesmażyć na słoninie, 
posolić, oprószyć pieprzem podlać wo
dą i dusić ok. 30 min. Pod koniec dusze
nia doprawić cukrem i sokiem z cytry
ny. Podawać z ziemniakami z wody. 

Ciasto z marchwi 
9 żółtek, 1 % szkl. cukru, 1 XA szkl. 
ugotowanej i przetartej marchwi, 1 łyż
ka startej skórki pomarańczy, 1 łyżka 
wódki (spirytus), 1 szkl. zmielonych 
orzechów, Vi szkl. zmielonych migda
łów lub 2 i Vi szklanki wiórek kokoso
wych. 
Żółtka utrzeć, stopniowo dodawać cu
kier i ubijać na puszystą masę. 
Dodać marchewkę, skórkę pomarańczo
wą alkohol, orzechy z migdałami lub 
wiórka kokosowe. Masę lekko wymie
szać z 1/3 białek dodać pozostałe biał
ka i delikatnie ale dokładnie wymieszać 
na jednolite ciasto. 
Przełożyć do wysmarowanej masłem 
formy wysypanej mąką ziemniaczaną. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika 
(170°C) i piec ok. 50 min, próbować pa
tyczkiem. Wystudzić w formie i posy
pać cukrem pudrem. 

JANINA OLSZOWY 

Sprostowanie do artykułu „Przez jabł
ko" do przepisu „Jabłecznik" 
Powinni być: 2,5 szklanki mąki (w tym 
1,5 szklanki mąki krupczatki) 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
Za pomyłkę bardzo przepraszamy. 2 



Historia 

O W I D E L C E SPRZED L A T 
Muzyczka 
Dawniej uważano wieś Widełka za 

spokojną miejscowość, położoną wśród 
lasów, na trasie Głogów Młp. i Kolbuszo
wa. Mało się o niej, pisało - niektórzy na
wet mówili, że jest to osada bardzo „ta
jemnicza". Niecałe 100 lat temu więk
szość jej mieszkańców była bardzo uta
lentowana muzycznie, rozśpiewana. Ist
niało kilka znakomitych kapel 
ludowych m. in. „Branachów" czy „Paw
ła Gawła". 

Głównym muzykantem tej ostatniej 
kapeli był wspomniany Paweł Gaweł, 
który ożenił się w pobliskim Stykowie, 
za „Siarowym Polem". Miał niesamowi
ty talent. Grał na skrzypcach oraz ba
sach. W grze pomagali mu jego dwaj sy
nowie: Jan i Piotr. Jak lokalna tradycja 
głosi „byli to muzykanci bardzo weseli, 
grali bardzo skoczne muzyczki, przy któ
rych aż się serce radowało". Grali na oko
licznych weselach, nie tylko w Widelce. 
Ich melodie połączone z przyśpiewkami 
oraz licznymi dowcipami wziętymi z ży
cia często rozweselały ludzi. 

Ich muzyka dotarła także do pobli
skiej Weryni przez ożenki pod koniec 
XLX w. m.in. Ludwika Gawła (Widełka) 
z Antoniną Czachor czy jego szwagra Ja
na Mazana (Widełka) z Antoniną Lenart. 
Działalność kapel widelskich kontynu
owała kapela „Duraków" (Werynia), 
a obecnie czynią to kapele: „Widelanie" 
(Widełka), „Górniacy" (Kolbuszowa Gór

na), „Raniżowianie" z Raniżowa czy jed
na z najpopularniejszych w Polsce - kape
la Władysława Pogody z Kolbuszowej 

Karczma 
W przeszłości wieś Widełka słynna 

była także z „gościnności" Żydów, któ
rych kilka rodzin tu mieszkało. Byli oni 
związani z działalnością handlową karcz
my, prowadzoną od początku powstania 
wsi, na przełomie XVI i XVII wieku. By
ła to forma dzierżawy czyli arendy. 
Szlachta wówczas szukała dochodów pro-
pinacyjnych w sposób najłatwiejszy i dla
tego też wydzierżawiała nie tylko karcz
my, ale i browary oraz gorzelnie za glo
balnie roczną sumę. Karczma, obok dwo
ru i folwarku była ważną instytucją 
gdzie odbywało się życie kulturalne 
mieszkańców, połączone z konsumpcją 
alkoholu, dostarczanego przez miejsco
wy dwór. 

Placówki te czynne były przez więk
szość doby. Szczególny ruch panował 
w niedzielę, dni świąteczne, a szczegól
nie w targowe. Zasadą chłopa było, że 
po sprzedaniu towaru na targu w mie
ście, wstępował do pobliskiej karczmy 
i uczestniczył w libacji alkoholowej. 
Przy wódce załatwiano większość spraw 
osobistych we wsi. W karczmie sprzeda
wano nie tylko mocne alkohole, ale rów
nież piwo i inne drobne artykułu spożyw
cze. W niedzielę urządzano potańcówki, 
a wesela organizowano w innym dniu ty

godnia. Zwyczajem było zadłużanie się 
ludności wiejskiej u karczmarza, picie 
na kredyt. Częstym zjawiskiem w Gali
cji była tzw. lichwa. Dochodziło często 
do tego, że chłop przepijał całą gospo
darkę, a rodzina pozostawała bez środ
ków do życia. 

Cechą charakterystyczną mieszkań
ców Widełki było - jak podpowiada tra
dycja, że „żyły tu bardzo kulturalne i bo
gobojne kobiety, których noga nigdy nie 
przestąpiła progu karczmy". 

Karczmy budowano przy szlakach 
np. „gościńcu maziarskim" lub innych, 
bardziej uczęszczanych miejscach; np. 
jedna stała koło dworu (dzisiaj cmen
tarz) - Żyda „Bandiego"; przy gościńcu 
do Rzeszowa „u Mośka"; jeszcze inna „ 
u Mordka" (dzisiaj za torami); przy dro
dze na Styków - Mała Widełka „u Śla-
my"; przed domem Augustyna „u Sżu
la". 

We wsi nie notowano konfliktów na 
tle narodowościowym i religijnym. Na
tomiast w czasie ostatniej wojny świato
wej zanotowano liczne przypadki poma
gania i ratowania Żydów przed holokau
stem. 

(Liczne informacje do tego ort. dostar
czyła mi była uczennica z Widełki Agnieszka 
Kuśnierz). 

MARIAN PIÓREK 

PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI W KOLBUSZOWEJ W RELACJI JANA HUPKI 
Niwiska, 27października [1918]. 
Dziś odbyła się w Kolbuszowej wielka narodowa ma
nifestacja. Po nabożeństwie zebrały się na rynku mia
steczka wielkie przeszło 6000-czne tłumy. 
W środku stała trybuna. Ja, jako prezes Rady Powiato
wej, przemawiałem pierwszy.(...) 
J. Hupka, Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik Nie kombatanta, Lwów 

I I . m n . i ł . A 

1937, s. 380. 
Z CZASÓW 

WIELKIE] WOJNY 
Niwiska, 2 listopada [1918]. 
Dziś byłem w Kolbuszowej. Z nad wszystkich urzę
dów pozdejmowano już orły austrjackie i zawieszono 
polskie.(...) 

J. Hupka, Z czasów..., s. 381. 

Niwiska, 5 listopada [1918]. 
Byłem w Kolbuszowej. Starosta wrócił, ogłosił się pol
skim starostą i zamianował komendantem w powiecie 
porucznika Zapałę, polecając mu tworzenie nowej żan-
darmerji.(...) 
J. Hupka, Z czasów..., s. 383. 

OPRAĆ. G. MAZAN 

Hupka Jan Antoni 
Ernest (1866¬
1952), polityk kon
serwatysta, ziemia
nin. Ur. 22 I w ma
jątku rodzinnym Ni
wiska w pow. Kol-
buszowskim. Au
tor m. in. 
Pamiętnika „Z cza
sów wielkiej wojny. 
Pamiętnik Nie kom
batanta" wydanego 
po raz pierwszy w r. 
1936. Wydanie dru
gie pamiętnika z ro
ku 1937 zostało zdi-
gitalizowane przez 
Miejską i Powiato
wą Bibliotekę Pu
bliczną w Kolbuszowej: www.biblioteka.kolbuszowa.pl 
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http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl
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Zdrowie 

RZS -REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW 
RZS jest przewlekłą chorobą całego organizmu, z okresami zaostrzeń remisji, która w wielu 

przypadkach prowadzi do inwalidztwa. 
Należy ona do grupy chorób autoim-

munologicznych - oznacza to, że układ 
odpornościowy zamiast bronić organizm 
atakuje własne komórki. RZS 4 razy czę
ściej dotyczy kobiet między 25a 60 ro
kiem życia niż mężczyzn, u których prze
biega łagodniej. Niestety przyczyna takie
go stanu nie jest znana. Przypuszcza się, 
że choroba może być uwarunkowana ge
netycznie, mogą ją wywołać zakażenia 
wirusami lub drobnoustrojami. Czynni
kiem bezpośrednim może być: poród, du
ży wysiłek fizyczny, silny i długotrwały 
stres lub uraz. 

Zmiany chorobowe typowe dla RZS 
lokalizują się najczęściej symetrycznie, 
w małych stawach dłoni. Występuje 
obrzęk, ból, sztywność poranna. W za
awansowanym stadium palce ustawiają 
się w kierunku kości łokciowej. Docho
dzi do powolnego wyniszczenia chrzą
stek, ścięgien, kości, więzadeł, a w rezul
tacie do stałej deformacji stawów, ograni
czenia ich ruchomości i zaników mięśnio
wych. W bardzo wielu przypadkach pod 
skórą w okolicy kolan i łokci pojawiają 
się guzki reumatoidalne. Mogą również 

wystąpić inne objawy takie jak: szybkie 
męczenie, nocne poty, stany podgorącz
kowe oraz uczucie rozbicia. 

Leczenie RZS jest leczeniem kom
pleksowym, składającym się z równie 
ważnych elementów jak: farmakotera
pia, psychoterapia, leczenie zabiegowe 
[ortopedyczne] oraz rehabilitacja. O miej
scu i formie rehabilitacji chorego decydu
je aktualny stan jego zdrowia. Ze wzglę
du na nie wyjaśnioną etiologię i postępu
jący proces zapalny program usprawnia
nia można ustalić tylko na krótkie okre
sy. 

Bardzo ważne znaczenie ma podję
cie wczesnego leczenia rehabilitacyjne
go, na które składa się kinezyterapia, ma
saż oraz fizykoterapia. 

Kinezyterapia - należy do podstawo
wych form terapii w RZS. Stosując różne
go rodzaju ćwiczenia i techniki mobiliza
cyjne, wpływamy na: 

- zapobieganie deformacjom, 
- korekcje zniekształceń, 
- zwiększenie zakresu ruchomości 
w stawach, 
- wzmocnienie siły mięśniowej. 

Fizykoterapia - jest znacznym 
wsparciem dla kinezyterapii, przez za
stosowanie kombinacji zabiegów uzy
skujemy efekt: 

- przeciwbólowy, 
- przeciwzapalny, 
- przeciwobrzękowy. 

W ostatnich latach dużą rolę przypi
suje się krioterapii - leczeniu zimnem, 
która, zastosowana w okresie ostrym 
choroby, daje bardzo dobre rezultaty. 

Ze względu na różnorodny przebieg 
i nasilenie choroby traktuje się pacjenta 
bardzo indywidualnie i w taki też spo
sób opracowuje się program leczenia 
i usprawniania. 

AGNIESZKA ŚNIEŻEK - DZIAŁ REH. - SP 
ZOZ 

i 

Serdeczne podziękowanie za sfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla 
potrzeb Działu Rehabilitacji - dla: Burmistrza, V-ce Burmistrza, Rady Miejskiej 

- składają: Dyrektor SP ZOZ i Kierownik Działu Rehabilitacji. 

ŚWIĘTO DRZEWA W W I D E L C E 
Zespół Szkół w Widelce od wielu ekologicznych, 

lat prowadzi edukację ekologiczną. Pozy
tywną formą krzewienia świadomości 
ekologicznej i propagowania kultury śro
dowiskowej jest zorganizowanie już po 
raz drugi akcji „Święta Drzewa", która 
odbyła się 10 X 2007 r. 

W tym dniu uczniowie naszej szko
ły, wspólnie z pracownikami Nadleśnic
twa Głogów panią mgr inż. Anną Bon-
dar - Zabiciel, zastępcą nadleśniczego 
Nadleśnictwa Głogów i panem Bogda
nem Fabińskim, leśniczym Leśnictwa 
Kłapówki, posadzili około 70 drzewek 
w okolicach budynku poczty i wzdłuż 
drogi w stronę Małej Widełki. Nadleśnic
two Głogów zapewniło sadzonki i facho
wy nadzór wraz z instruktażem i prelek
cją nt. drzew. 

Celem akcji było: 
- aktywizacja uczniów do działań pro
ekologicznych poprzez bezpośrednie 
uczestnictwo, 
- propagowanie idei ochrony przyro¬
dy, 
- popieranie działalności organizacji 

- spotkanie się z pracownikiem insty
tucji wspierającej działania na rzecz 
ochrony przyrody (leśnikiem), 
- budzenie świadomości ekologicznej 
wśród społeczności lokalnej. 

Mottem przewodnim naszej akcji 
stały się słowa Wojciecha Owczarza: 
„Sadźmy drzewa dla siebie, dla naszych 
dzieci, dla Ziemi" 

BEATA SUDOŁ 

Fot. Woodbine (KolbuszowawSieci.pl) 

S P R Z E D A M 

Działki budowlane 

ok. 10 arów 

malowniczo położone w miejscowości 
Nowa Wieś 

(blisko granicy z Kolbuszową) 

kontakt:tel. 605 640 640 2 

http://KolbuszowawSieci.pl
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Natura 
I NIECODZIENNA PRZYRODNICZA INICJATYWA 

Jeszcze pięć lat temu bardzo pospolicie występowała na naszych polach. Niewielka, bo ważąca jedyne około 400 gramów, 
mająca w czasie lotu rozpiętość skrzydeł tylko około 40 centymetrów, charakteryzująca się szarobrunatnym ubarwieniem 

z delikatnymi rysunkami w różnej konfiguracji, mająca na brzuchu rdzawą plamę z zarysowaną w figurę zbliżoną do 

Ten ciekawy ptak, latając, osiąga nie¬
wielki pułap wysokości, ale za to na 
swych nogach, nazywanych ciekami bie
ga niesamowicie szybko. Jej środowisko 
życia to przede wszystkim zakrzaczone 
tereny, z wysokimi miedzami i obecny
mi zadrzewieniami śródpolnymi. Najczę
ściej w skład jej diety wchodzą nasiona 
roślin, zielone części liści i pędów, drob
ne pączki kwiatowe oraz małe bezkrę
gowce. Zimą zagrzebuje się w zaspach 
śnieżnych, a wychodząc na żer, broni się 
przed zimnem, nastraszając charaktery
stycznie pióra. W okresie tym staje się do
brym łupem dla drapieżników, ze wzglę
du na łatwość dostrzeżenia szarej plamy 
na jasnym śniegu, brakiem pokarmu i sła
bymi zdolnościami lotu podczas uciecz
ki. Stosunkowo łatwo można było je usły
szeć podczas wczesnowiosennych to
ków, ale niestety, obserwowanie ich 
w tym czasie wymagało więcej wprawy 
i wytrwałości. Złożone jaja schowane by
wają między roślinami, w gnieździe uwi
tym bezpośrednio na gruncie. Broni jaja 
lub małe pisklęta, wyklute po około 25 
dniach wspólnego wysiadywania przez 
oboje rodziców, w bardzo charaktery
styczny sposób. Podczas zagrożenia doro
słe osobniki w ostatniej chwili zrywają 
się i przyciągają swoją nieudolnością 
uwagę drapieżnika, a po chwili zupełnie 
zmieniają swoje zachowanie i sprytnie 
uciekają. Oczywiście mowa jest tutaj ca
ły czas o ptaku zamieszkującym całą Eu
ropę i Azję Środkową należącym do ro
dziny kurowatych - kuropatwie Perdix 
perdix. 

Liczebność kuropatwy w ciągu kil
ku ostatnich lat spadła do niebezpieczne
go minimum. Zobaczyć ją dziś w krajo
brazie rolniczym jest niezwykle trudno.. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wie
le. Na taką ilość i taki stan populacji kuro
patw na pewno wpływ miały: olbrzymi 
wzrost ilości drapieżników: lisów, kun, 
myszołowów i jastrzębi gołębiarzy, więk
sza ilość wałęsających się psów oraz ko
tów, mocno rozprzestrzeniające się choro
by drobiu, wykładane szczepionki prze
ciw wściekliźnie, zalesianie gruntów rol
nych i porolnych, szybko postępująca 
sukcesja, mechanizacja prac polowych, 
presja człowieka oraz warunki pogodo-

podkowy. 
we. 

Nie czekając na całkowite zniknię
cie kuropatw z naszych kolbuszowskich 
pól myśliwi z Koła Łowieckiego „Darz 
Bór" w Świerczowie podjęli bardzo cie
kawą i niesłychanie trudną do realizacji 
inicjatywę. Ma ona polegać na odtworze
niu populacji tego ptaka na naszym tere
nie. Będzie to bardzo ciężka i trwająca 
kilka, a może nawet kilkanaście lat pra
ca wielu kolegów myśliwych. Ryszard 
Ziętek, łowczy, mówi - „ Tę trudną pra
cą rozpoczęliśmy od budowy woliery, 
spełniającej niezbędne warunki do odcho
wu oraz przetrzymania najmłodszych 
osobników w czasie niezwykle trudnych 
warunków zimowych." Budowlę tę uda
ło się zrealizować dzięki zgromadzonym 
środkom Koła Łowieckiego, pomocy fi
nansowej Starostwa Powiatowego w Kol
buszowej i innych sponsorów. Wykona
no ją naprawdę profesjonalnie, na funda
mentach betonowych, z ustawionymi 
słupkami i rozciągniętą siatką, która ma 
ochronić ptaki przed drapieżnikami oraz 
na tyle miękką aby kuropatwy nie mo
gły się okaleczyć. Wolierę tę usytuowali
śmy na terenie mojej posesji, celowo 
w pobliżu mojego domu, aby ochronić 
ptaki przed lisem i kunami, które mogły
by je wypłoszyć, a co najgorsze wydusić 
— mówi Wiesław Zieliński z Trzęsówki. 
Wewnątrz budowli ustawiono koryta, za
daszenia oraz stworzono naturalne schro
nienia. Krótkotrwałe przetrzymywanie 
ptaków w wolierze w okresach dużego 
zagrożenia nie 
zmieni przyzwy
czajeń tych pta
ków oraz nie 
zburzy ich in
stynktów życio
wych oraz za
chowawczych. 
Świadkami 
pierwszej próby 
zapełnienia wo
liery ptakami 
oraz sprawdze
niu szczelności 
i jakości budow
li , 6 listopada 
20007 r., byli: 
Zdzisław Zio-

browski Prezes Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Rze
szowie, Waldemar Macheta Starosta 
Kolbuszowski, Kazimierz Kriger - Nad
leśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, 
prof. Marek Koziorowski Dziekan Uni
wersytetu Rzeszowskiego, Stanisław Lu-
bacz Prezes KŁ „Darz Bór" w Świerczo
wie oraz inni zainteresowani tą nieco
dzienną inicjatywą Każdego roku plano
wane jest wyhodowanie ponad 150 kuro
patw zdolnych do wypuszczenia 
w teren. Koszty pierwszego wypełnie
nia woliery kuropatwami pokryje Kole
ga Ireneusz Sobolewski. 

Niech ta niecodzienna inicjatywa 
kolbuszowskich myśliwych oraz Staro
stwa Kolbuszowskiego będzie dobrym 
przykładem dla wszystkich miłośników 
przyrody, a przede wszystkim dla wielu 
organizacji ekologicznych, których dzia
łalność często kończy się na wielkich 
protestach, a niekoniecznie na działaniu 
i podejmowaniu zadań mających na ce
lu odtworzenie i zachowanie wielu ga
tunków zwierząt. Jest to już drugi pro
gram realizujący odtworzenie rzadkich 
gatunków ptaków w okolicy Kolbuszo
wej. Pierwszy, chroniący kraskę, prowa
dzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw 
Ekologicznych z Krakowa, a drugi, 
omówiony krótko wyżej, przez Koło Ło
wieckie „Darz Bór" w Świerczowie. 

BARTŁOMIEJ PERET 

Ryszard Ziętek sprawdza wolierę przed umieszczeniem w niej 
kuropatw. 
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Sport 

K K S KOLBUSZOWIANKA - PODSUMOWANIE RUNDY JESIEŃ 2007 
Piłkarze Kolbuszowianki zwycięskim meczem z JKS Jarosław zakończyli rundę jesienną sezonu 2007/2008. Spotkanie 

rozegrano w Kolbuszowej 11 listopada, a KKS pokonał JKS w stosunku 4:0, po golach Piotra Frankiewicza, Waldemara 
Śledzia, Konrada Rymanowskiego i Krzysztofa Lenarta. Był to trzeci zwycięski mecz pod wodzą nowego szkoleniowca 

Rafała Domarskiego, który objął drużynę po zwolnionym w październiku Jerzym Danile. 

Piłkarze Kolbuszowianki zwycię
skim meczem z JKS Jarosław zakończy
l i rundę jesienną sezonu 2007/2008. Spo
tkanie rozegrano w Kolbuszowej 11 listo
pada, a KKS pokonał JKS w stosunku 
4:0 po golach Piotra Frankiewicza, Wal
demara Śledzia, Konrada Rymanowskie
go i Krzysztofa Lenarta. Był to trzeci 
zwycięski mecz pod wodzą nowego szko
leniowca Rafała Domarskiego, który ob
jął drużynę po zwolnionym w październi
ku Jerzym Danile. 

Meczem ostatniej szansy trenera Da-
niły było spotkanie z Polonią Przemyśl, 
który niestety Kolbuszowianie przegrali 
1:2. Po tym meczu Zarząd klubu podzię
kował trenerowi za ponad dwuletnią 
współpracę. Spośród kilku kandydatów, 
na nowego trenera wybrano właśnie 
R.Domarskiego, który pracował już kie
dyś w Kolbuszowej. 

Nowy szkoleniowiec rozpoczął pra
cę z wysokiego „c", czego dowodem był 
wygrany na wyjeździe mecz z Koroną 
Rzeszów 6:0 i Lechią Sędziszów Młp 

3:0. Niestety kolejne spotkania Kolbu-
szowianka przegrywała bądź remisowa
ła. Z Krośnianką Krosno porażka 1:0, re
mis u siebie z Unią Nowa Sarzyna 1:1 
i znów porażka w Mielcu z tamtejszą 
Stalą 1:3. Dodatkowym smaczkiem tego 
meczu była gra w drużynie Stali trzech 
wychowanków KKS-u (O. Fryc, Ł.Ko-
rab i KKołacz), a w drużynie Kolbuszo
wianki dwóch wychowanków Stali Mie
lec (D.Pancerz i T.Abramowicz). 

Aby móc liczyć się w walce 
0 awans do zreformowanej trzeciej ligi 
(w najkorzystniejszym układzie awans 
może uzyskać nawet 8 drużyn) Kolbu-
szowianka musiała wygrać ostatni mecz 
1 to zadanie udało się w pełni zrealizo
wać. Nastąpi teraz kilkumiesięczna prze
rwa zimowa, w trakcie której - miejmy 
nadzieję - piłkarze ciężko popracują i od
najdą formę z wiosny poprzedniego se
zonu, w którym, po serii dziewięciu zwy
cięstw z rzędu, zajęli wysokie, trzecie 
miejsce. POWODZENIA!!! 

WALDEMAR MAZUREK 

Tabela IV ligi po rundzie jesiennej: 

1. Izolator Boguchwała 39 
2. Siarka Tarnobrzeg 38 
3. Orzeł Przeworsk 35 
4. Unia Nowa Sarzyna 31 
5. Stal Mielec 31 
6. Stal Sanok 30 
7. Galicja Cisną 29 
8. Rzemieślnik Pilzno 24 
9. Igloopol Dębica 23 
10. Krośnianka-Krosno 22 
11. KKS Kolbuszowa 21 
12. Polonia Przemyśl 18 
13. Pogoń Leżajsk 16 
14. Zryw Dzikowiec 16 
15. JKS Jarosław 16 
16. Żurawianka 14 

PIŁKA RĘCZNA W L I C E U M OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
W dniu 29 listopada 2007 r., na parkiecie hali Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, rozegrano turniej piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów z trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

Sędziował Bogusław Rychlicki i Władysław Koźmic. Grano: szczypiornistki 2xl5min., panowie 2x20 min. 
Licealiadę w w/w dyscyplinie rozpo- dały wynik 19:15 dla gospodarzy. stał Mateusz Żądło - 14 bramek. W dru-

częły panie. Gra drużyn żeńskich LO Najlepszym strzelcem turnieju zo- żynie dziewcząt LO najskuteczniejszą 
kontra ZST, dała rezultat 28:1 dla gospo
dyń prowadzonych pod kierunkiem trene
ra Adama Kozubala. 

W drugim meczu walczyli podopiecz
ni dyrektora Adama Kozubala z zawodni
kami z ZSA-E. Zacięta rywalizacja dała 
wynik w pierwszej połowie 15:9, całość 
22:10 dla adeptów LO. Sędzia kontrolo
wał zacięte boje nie dopuszczając do bru
talnej gry, aplikując żółte i czerwone kart
ki oraz dwuminutowe opuszczenie bo
iska dla najbardziej "walecznych". 

Jako trzecią zobaczyć można było 
drużynę dziewcząt ZST przeciw ZSA-E. 
Panie z Weryni pokonały przeciwniczki 
12:7. Czwarta ekipa to chłopcy z ZST 
przeciw ZSA-E. Wynik spotkania to 
21:14 dla ZST. W piątym meczu gospo
dynie rozgromiły przeciwniczki z ZSA-
E z Weryni 25:0. Ostatni mecz to gra za
wodników LO z ZST. Zacięte zmagania 
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zawodniczką w polu okazała się Joanna 
Streb. Wysoką skuteczność zaprezento
wała bramkarka Lucyna Rząsa. 

Końcowa klasyfikacja wyglądała na
stępująco: 
- dziewczęta: 

I miejsce LO, 
I I miejsce ZSA-E, 
II I miejsce ZST. 

- chłopcy: 
I miejsce LO, 
I I miejsce ZST, 
II I miejsce ZSA-E. 

W zespole gospodarzy wystąpili: Mate-

4 Z i E H U L 

usz Żądło, Jacek Mazur, Krzysztof Le
nart, Mateusz Mytych, Mateusz Bogacz, 
Kamil Salach, Tomasz Janczyk, Artur 
Jaszczak, Andrzej Dragan, Rafał Woź
niak, Tylutki Grzegorz, Paweł Jóźwik, Ja
rosław Krzak, Oskar Sisi, Damian Kar
dyś, Mateusz Wilk. 

Licząca 10 zawodniczek kadra szczy-
piornistek z LO: 

Lucyna Rząsa, Paulina Tęcza, Joan
na Sterb, Wioletta Wilk, Katarzyna Zu
ba, Magdalena Zuba, Kinga Kulig, Karo
lina Borowska, Sabina Wargacka, Anna 
Kosiorowska. 

Zwycięzcy otrzymali gratulacje 
wraz z pucharami i dyplomami od Po
wiatowego Organizatora Sportu Macieja 
Przybyło. 
Szczypiornistki Liceum Ogólnokształcą
cego grają w Podkarpackiej Lidze Piłki 
Ręcznej w kategorii juniorek i po roze
graniu trzech spotkań bez przegranej pla
sują się na pierwszym miejscu. Zawod
ników z LO czekają kolejne spotkania z 
najlepszymi drużynami na etapie rejono
wym. 

A. WILK 

B I E G I E M PO MEDAL 
Aż 1300 osób wzięło w tym roku udział w 14 Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych. Sportowa rywalizacja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyła się na 
kolbuszowskim stadionie pod koniec października. 

wego, Weronika Wyka z Przemyśla, Jo
anna Małek z Harasiuków, Daniel Bryś 
z Brzozowa, Piotr Kuźniar z Hyżnego, 
Danuta Urbanik ze Stalowej Woli oraz 
Kamil Zieliński z Mielca. 

Wśród najlepszych biegaczy z gmi
ny Kolbuszowa wysokie - 6 miejsce za
jął, reprezentujący kategorię uczniów ze 
szkół podstawowych - Adrian Maciąg 
z Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej. 

Tradycyjnie, oprócz medali i dyplo
mów, zdobywcy I , I I i I I I miejsca zabie
rają ze sobą nagrody fundowane przez 
Burmistrza Kolbuszowej. 

Głównym organizatorem sportowe
go przedsięwzięcia jest Podkarpacki Wo
jewódzki Szkolny Związek Sportowy. 
Kolbuszowską Fundacja na Rzecz Kul
tury Fizycznej i Sportu pomaga w orga
nizacji. Wszystkim zawodnikom kibico
wał w tym roku na płycie stadionu Jerzy 
Cypryś - podkarpacki wicekurator 
oświaty. 

SYLWIA TĘCZA 

Na stracie Indywidualnych Biegów Przełajowych 
imponująca liczba zawodników. 

w Kolbuszowej co roku staje 

Finał wojewódzki, który od lat odby
wa się w Kolbuszowej, od zawsze cie
szy się ogromną popularnością. W tym 
roku udział w biegach wzięła rekordowa 
liczba uczestników z całego Podkarpa
cia: - Przypuszczam, że duże zaintereso
wanie wynika z tego, że jest to dyscypli
na sportowa nie wymagająca nakładów fi
nansowych - mówi Andrzej Jadach pre
zes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycz
nej i Sportu w Kolbuszowej. - Szkoły 
chętnie wysyłają swoich uczniów na bie
gi, bo w ten sposób wzrasta ich aktyw
ność sportowa - dodaje prezes. 

Przed finałem odbywają się elimina
cje na szczeblu gminnym i powiato
wym. Na start finału wojewódzkiego do
cierają tylko najlepsi zawodnicy - w tym 
roku było to aż 1300 osób. Młodzież ry
walizowała między sobą w 5 katego
riach wiekowych. Biegali zarówno chłop
cy jak i dziewczęta. Pierwsi na mecie 
w swoich kategoriach wiekowych dotar

l i i złote medale otrzymali: Małgorzata 
Jacher z Mielca, Marcin Kuliga z Iwoni
cza Zdroju, Sylwia Naprawa z Czermi
na, Szymon Szczepanik z Miejsca Piasto-

Wszystkim zawodnikom mocno kibicował i sędziował wicekurator oświaty Jerzy Cypryś 
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CENTRUM HANDLOWE O R Z E C H 
Kolbuszowa ul, 11 Listopada 3 

Jest taki jeden wieczór, spowity śniegiem i ciszą. 
Gdy niebo Ziemi dotyka, 

A ludzie w sercach głos słyszą. 

Na uroczysty czas Bożego Narodzenia 
Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze 

A w Nowym Roku 
Tylko szczęśliwych dni, 
oraz speEnienia marzeń 

Życzy Zarząd oraz Pracownicy firmy Orzech. 
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