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Najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku 
w rodzinnym gronie. 
Niech każdy z nas wykorzysta 
ten czas jak najlepiej.
Życzy Poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 
składamy mieszkańcom 
ziemi kolbuszowskiej 

życzenia wielu radosnych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie 

oraz pomyślności w życiu 
prywatnym i zawodowym.

Niech ten świąteczny czas będzie 
przepełniony 

wzajemną miłością i życzliwością.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Marek Opaliński

Burmistrz 
Kolbuszowej                                                                              
Jan Zuba
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Wydarzenia

CO Z TĄ SYNAGOGĄ?
Jak ważna dla Polaków jest historia, nie trzeba pisać. Wszyscy o tym wiedzą. Jak ważne jest zachowanie naszej 

tożsamości w odniesieniu do naszych dziejów. Wszyscy wiedzą. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak ważne 
jest zachowanie śladów przeszłości naszego narodu, naszej społeczności.

Gmina Kolbuszowa uboga jest w obiek-
ty, które chętnie zobaczą turyści. Pałac 
w Weryni, skansen, kolbuszowska Kolegia-
ta i kaplica na cmentarzu to nieliczne przy-
kłady. Lepiej jest w powiecie. Dwór w Ni-
wiskach, kompleks w Hucie Komorowskiej, 
kościoły drewniane w Cmolasie i Porębach 
Dymarskich, dwór w Wilczej Woli to obiek-
ty, którymi można się pochwalić w Polsce 
i nie tylko. O jedne dbamy, o drugie wręcz 
odwrotnie. Wszystko zależy od tego, kto jest 
ich właścicielem. 

W Kolbuszowej jest obiekt, który znaj-
duje się w centrum miasta i niszczeje na 
naszych oczach. Mowa o synagodze. Nale-
ży ona od 2010 roku do Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego, która przejęła ją 
od Muzeum Kultury Ludowej. 

7 marca 2013 roku, z inicjatywy Zarzą-
du Regionalnego Towarzystwa Kultury im. 
Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej, do-
szło do spotkania prezydium Zarządu RTK 
z Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą, 
przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem 
Opalińskim oraz wice-przewodniczącym Jó-
zefem Frycem. Tematem spotkania były dal-
sze losy budynku dawnej synagogi i określe-
nie wspólnego stanowiska obu stron w tej 
kwestii. 

Prezes RTK, Andrzej Dominik Jago-
dziński, przedstawił historię obiektu oraz 
jego powiązania z Towarzystwem. Podkre-
ślił konieczność pozyskania niszczejącego 
obiektu do zasobów miasta. Stanowisko To-
warzystwa poparł możliwością pozyskania 
środków na sfinansowanie remontu obiek-
tu z wieloletniego programu „Biblioteka+” 
ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W/w program 
umożliwia pozyskanie dofinansowania się-
gającego maksymalnie nawet 1 875 000 zł. 
Wkładem własnym w program mogą być 

środki wydane na za-
kup obiektu. Program 
kończy się w roku 
2015. 

Burmistrz Kol-
buszowej, Jan Zuba, 
przedstawił efekty do-
tychczasowych per-
traktacji z obecnym 
właścicielem synago-
gi - Fundacją Ochrony 
Dziedzictwa Żydow-
skiego. Podkreślił, że 
istnieje możliwość 
zakupu budynku byłej synagogi z opcją roz-
łożenia spłaty wynegocjowanej kwoty na 
trzy raty płatne w kolejnych latach. Obecni 
na spotkaniu przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Opaliński i Józef Fryc stwier-
dzili jednak, że trudno podjąć taką decyzję 
przy obecnej sytuacji finansowej gminy. Ich 
obawy wzbudziło też przyszłe utrzymanie 
budynku, a także ryzyko związane z ewen-
tualnym nieotrzymaniem wspomnianego 
przez prezesa RTK dofinansowania z Mini-
sterstwa.

Rozmowę podsumował Burmistrz Kol-
buszowej, wskazując przykład odremon-
towanej kaplicy na cmentarzu parafialnym. 
Przed jej remontem opracowana została kon-
cepcja przewidywanych prac wraz ze wstęp-
nym kosztorysem. Taka koncepcja, przed 
podjęciem jakichkolwiek decyzji, mogła by 
być przygotowana również w stosunku do 
synagogi. Byłaby ona podstawą do przyszłej 
dokumentacji i dałaby odpowiedź na pytanie, 
ile będzie kosztował remont synagogi, a tak-
że czy ewentualne dofinansowanie z progra-
mu „Biblioteka+” pokryje wszelkie prace 
przy obiekcie.

Zgodnie z propozycją przewodniczą-
cych Rady Miejskiej postanowiono, iż zo-

stanie opracowany, wspomniany przez bur-
mistrza, zakres remontu synagogi wraz ze 
wstępnym kosztorysem. Wówczas zostanie 
podjęta przez Radę Miejską ostateczna decy-
zja co do dalszych losów tego obiektu.

Prezes RTK Andrzej Jagodziński przed-
stawił również koncepcję zagospodarowania 
budynku synagogi. Mógł by on funkcjono-
wać jako obiekt kultury, z salą wystawienni-
czą i galerią, w której były by prezentowane 
obrazy wykonane podczas organizowanych 
corocznie w Kolbuszowej plenerów malar-
skich i ofiarowane miastu. Sala ponadto mo-
głaby być miejscem spotkań z ciekawymi 
ludźmi, wystaw stałych i czasowych. W sy-
nagodze także mogło by się znaleźć miejsce 
na Muzeum Miasta, którego Kolbuszowa 
nie posiada, jako jedno z nielicznych miast 
w kraju. W obiekcie można było by umieścić 
też punkt informacji turystycznej, której po-
trzebę postuluje piszący te słowa.

Przyszłość pokaże, co stanie się z sy-
nagogą. Jedno jest bezdyskusyjne. Jest to 
obiekt potrzebny dla mieszkańców nasze-
go miasta.

Paweł Michno

 Sekretarz rtk

KAmerA NA 
KOlbuSZOWSKim rYNKu

Urząd Miejski w Kolbuszowej, w ramach promocji miasta, 
uruchomił kamerę obrotową dostępną w Internecie online. Ka-
mera w kilku płynnych ujęciach pokazuje zrewitalizowany Ry-
nek w Kolbuszowej oraz to, co w danym momencie się na nim 
dzieje. Kamera dostępna jest obecnie dla 50 użytkowników 
oglądających z niej obraz jednocześnie. W przypadku imprez 
masowych, odbywających się na Rynku, np. Dni Kolbuszowej, 
pikniki muzyczne itp. ten limit może zostać powiększony tak, 
aby obraz był dostępny dla szerszego grona zainteresowanych 
tą formą przekazu. 
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DZień PAmięCi „ŻOłNierZY WYKlęTYCh”
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” władze miejskie i powiatowe, przedstawiciele 

środowisk kombatanckich, instytutu Pamięci Narodowej, poczty sztandarowe oraz uczniowie uczcili pamięć 
żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie podporządkowania 
Polski ZSRR. 

Dzień pamięci żołnierzy wyklętych, 
ustanowiony ustawą z dnia 3 lutego 2011 
r., to także rocznica rozstrzelania siedmiu 
członków niepodległościowego IV  Za-
rządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”, w tym pochodzącego 
z Weryni kapitana Józefa Batorego.

Główne uroczystości odbyły się 

1 marca br. w Wiejskim Domu Kultury 
w Weryni. O godz. 9.00 w kościele pa-
rafialnym w Weryni doprawiona została 
Msza Św. w intencji Józefa Batorego, za-
mordowanych żołnierzy WiN oraz Ojczy-
zny. Okolicznościowa homilię wygłosił 
ks. dr Sławomir Zych. Po jej zakończeniu, 
w asyście pocztów sztandarowych, zebra-

ni przeszli do Wiejskiego Domu Kultury.
Po przywitaniu zebranych przez Bur-

mistrza Kolbuszowej Jana Zubę oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Weryni 
im. kpt. Józefa Batorego Agatę Świętek 
głos zabrali: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Dyrektor Pozawydziałowe-
go Zamiejscowego Instytutu Biotechno-

PrOmeSA DlA GmiNY KOlbuSZOWA
Gmina Kolbuszowa, w ramach podziału środków na usu-

wanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 200 000 zł. Pieniądze przeznaczone będą na reali-
zację zadania pn. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przy 
drodze gminnej ul. Partyzantów nr 10 3958 R w km 0+000-
0+210 w Kolbuszowej. 

Oficjalne odebranie promesy przez Burmistrza Kolbuszowej 
Jana Zubę, z rąk Wiceministra Administracji i Cyfryzacji, Włodzi-
mierza Karpińskiego, w obecności Wojewody Podkarpackiej, Mał-
gorzaty Chomycz-Śmigielskiej, odbyło się 28 lutego w Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Promesy otrzymało 140 
podkarpackich samorządów.

J.Mazur

Obraz z kamery jest dobrej jakości, 
jak na potrzeby tego typu usługi w sieci, 
i w najbliższym czasie będzie dostosowa-
ny do odbioru na urządzeniach mobilnych, 
co umożliwi dostęp do sygnału z kamery 
jak największej liczbie przeglądarek inter-
netowych i systemów. Do płynnego oglą-
dania obrazu z kamery niezbędne jest łącze 
min. 1 Mbit/s. Wszelkie uwagi na temat 
funkcjonowania kamery online prosimy 
zgłaszać pod adres admin@kolbuszowa.pl. 

Obraz z kamery dostępny jest pod ad-
resem: www.kolbuszowa.pl/kamery/ 

Kamera online nie jest jedyną kame-

rą na kolbuszowskim Rynku, oprócz niej 
zainstalowane są kamery do monitorin-
gu miejskiego, które cały czas monitoru-
ją i archiwizują to, co się dzieje na Placu 
Wolności w Kolbuszowej. Pozostałe ka-
mery strzegą bezpieczeństwa na ul. Mic-
kiewicza, w Parku Jordanowskim, na Ron-
dzie im. J.K. Lubomirskiego oraz w przej-
ściu podziemnym PKP. Większość trans-
misji z tych kamer jest zestawiana na 
łączach światłowodowych, w które miasto 
stopniowo inwestuje, powiększając swo-
ją sieć optyczną o kolejne punkty. W pla-
nach na ten rok są do realizacji kolejne 

włączenia do centrum monitoringu kamer 
z rond na ulicy Mieleckiej i Tarnobrzeskiej 
oraz Kolbuszowskiej Podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mie-
lec, zlokalizowanej przy ulicy Sokołow-
skiej. Obraz z kamer jest przekazywany 
do centrum monitoringu, znajdującego się 
w siedzibie Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej, co niewątpliwie przyczy-
nia się podnoszenia bezpieczeństwa na te-
renie miasta Kolbuszowa.

L. Maciąg

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Weryni im. kpt. Józefa Batorego Agata Świętek 
witają zebranych

Wykład „Żołnierze Wyklęci” wygłosił Zenon Fajger z 
Rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
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logii Stosowanej i Nauk Podstawowych 
Marek Koziorowski oraz Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś. 

Wykład „Żołnierze Wyklęci” wygłosił 
Zenon Fajger z Rzeszowskiego IPN. Na-
stępnie z występem artystycznym wystą-
pili uczniowie ze SP w Weryni. Podczas 

uroczystości otworzona została wystawa 
pt. „Ruch oporu na Podkarpaciu w latach 
1939-1980”. Projekcja filmu „Inka 1946. 
Ja jedna zginę” zakończyła piątkowe ob-
chody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” w Weryni.

Minister Obrony Narodowej awan-
sował pośmiertnie dowódcę IV Zarządu 
Głównego WiN ppłk. Łukasza Ciepliń-
skiego i jego podkomendnych na wyższe 
stopnie wojskowe, w tym Józefa Batore-
go na stopień majora.

Andrzej SelwA

TermOmODerNiZACJA buDYNKóW uŻYTeCZNOśCi 
PubliCZNeJ W GmiNie KOlbuSZOWA

Ponad 1 600 000 zł dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007 – 2013, Oś 2 Infrastruktura techniczna, Działanie: 2.2 infrastruktura energetyczna, otrzymała Gmina 
Kolbuszowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Całkowity koszt wykonania prac 
remontowo-budowlanych w ośmiu gminnych obiektach wyniesie 3 376 469,57 zł. resztę środków pokryje gmina 
z własnego budżetu. 

Termomodernizacji poddane zosta-
ną: budynek Hotelowo-Gastronomiczny 
przy ul. Wolskiej, Miejski Dom Kultu-
ry w Kolbuszowej, budynek byłej szko-
ły w Nowej Wsi, budynek Remizy OSP 
w Hucie Przedborskiej, budynek Remi-
zy OSP w Porębach Kupieńskich, budy-
nek Remizy OSP w Zarębkach, Przed-
szkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej, 
Szkoła Podstawowa w Zarębkach. 

Roboty obejmują głownie ocieplenie 
ścian, sufitów i stropodachów oraz 
wymianę okien i drzwi. Głównym 
celem projektu jest zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń w środowisku poprzez re-
dukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfe-
ry. 

Na początku kwietnia br. planuje się 
wszczęcie 4 procedur o udzielenia zamó-
wienia publicznego na wykonanie zadania. 
Wykonanie robót budowlanych planuje się 
na okres od lipca br. do końca maja 2014.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Instalację solarną dla potrzeb łazienek 
dla sportowców w budynku Hotelowo-

-Gastronomicznym przy ul. Wolskiej 
w Kolbuszowej

Przebudowę i rozbudowę budynku by-
łej szkoły w Nowej Wsi w celu zmiany 
sposobu użytkowania na Przedszko-
le Publiczne: termomodernizacja elewa-
cji i stropu, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, instalacja centralnego ogrze-
wania

Przebudowę budynku Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej: przebudowa 
i remont dachu, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, elewacja tylna i elewacje 
boczne, instalacja centralnego ogrzewania, 
technologia kotłowni, instalacja gazowa, 
instalacja c.w.u., wentylacja mechaniczna 
i klimatyzacja.
Ponadto w ramach projektu „Przebudo-

wa i zakup wyposażenia budynku Miej-
skiego Domu Kultury”, o łącznej wartości 
1 059 638,14 zł (w tym dotacja 400 000,00 
zł z Ministerstwa Kultury), w budynku 
MDK zostaną wykonane prace: przebu-
dowa i remont dachów, przebudowa komi-
nów, wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej wewnętrznej, remont i przebudowa 
pomieszczeń, remont posadzek w piwni-
cy, renowacja ścian, przebudowa i rozbu-
dowa pomieszczeń sanitarnych, remont 
elewacji frontowej oraz części elewacji 
wsch. i zach., przebudowa schodów ze-
wnętrznych, drogi i place, instalacja wo-
dociągowa i c.w.u., instalacja kanalizacji 
sanitarnej, przyłącza sanitarne, przyłącze 
wodociągowe, przyłącze kanalizacji desz-
czowej, instalacje elektryczne. Dodatko-
wo zostanie zakupiony ekran, projektor 
multimedialny oraz głośniki. 

Termomodernizację budynku Remizy 
OSP w Hucie Przedborskiej: termomo-

dernizacja stropu i elewacji, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, wymiana bra-
my garażowej

Termomodernizację budynku Remizy 
OSP w Porębach Kupieńskich: termo-
modernizacja elewacji i stropu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
bramy garażowej

Termomodernizację budynku Remizy 
OSP w Zarębkach: termomodernizacja 
elewacji i stropu, wymiana stolarki okien-
nej, wymiana drzwi garażowych

Termomodernizację budynku Przed-
szkola Publicznego w Kolbuszowej Dol-
nej: termomodernizacja elewacji 

Termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej (cz. stara) w Zarębkach: 
termomodernizacja elewacji i stropu.

J. Mazur

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
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SPOTKANiA Z AfrYKĄ
Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych „Kuźnia”, www.silkuznia.art.pl już 

od kilku lat regularnie zaprasza mieszkańców Kolbuszowej do miejskiego 
Domu Kultury na slajdowiska pn. „Za horyzontem”. Podczas pierwszego 
w tym roku spotkania z podróżnikiem uczestnicy przenieść mogli się tam, 
skąd jak do tej pory slajdy nie były jeszcze u nas wyświetlane – do Afryki.

Warto wspomnieć, że tym razem 
oprócz pokazu slajdów odbyło się w na-
szym mieście nad Nilem jeszcze kilka in-
nych wydarzeń przybliżających ich uczest-
nikom Afrykę i jej mieszkańców. W ra-
mach cyklicznych pokazów filmowych 
w Bibliotece wyświetlono filmy o tema-
tyce afrykańskiej, chętni mogli obejrzeć 
wystawę „Afryka Usłyszana”, a dzieci 
uczestniczyły w warsztatach międzykul-
turowych. 

Całość projektu „Nil, krokodyl, a może 
coś więcej – Afryka w Kolbuszowej” za-
inaugurowało spotkanie z Piotrem Pyr-
czem – podróżnikiem, który opowiedział 
o swej trwającej ponad miesiąc wyprawie 
do TOGO, kraju ludzi życzliwych. Poka-
zał wiele zdjęć z Lome – stolicy tego kra-
ju, ale także z togijskich wiosek. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się jak wygląda flo-
ra i fauna kraju leżącego na wybrzeżu Za-
toki Gwinejskiej oraz poznali typowe dla 
tego regionu potrawy, zwyczaje. Podróżnik 

opowiadał przede wszystkim o spotkaniach 
z mieszkańcami Togo oraz misjonarzami 
i wolontariuszami, których tam spotkał.  

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej wyświetlone zostały 2 filmy 

– z Afryką w tle – dla dzieci i dla doro-
słych (jak zwykle w ostatnią sobotę i ostat-
ni piątek miesiąca). Otwarto też wystawę 

„Afryka Usłyszana”, którą można było 
oglądać w jednej z sal Biblioteki przez 2 
tygodnie. Wystawa to zbiór fotografii wy-
konanych przez pracowników między-
narodowych organizacji pozarządowych, 
wolontariuszy  Fundacji „Usłyszeć Afry-
kę” z Warszawy, www.uslyszecafryke.
org. Motywem przewodnim wystawy są – 
dźwięki Afryki, a każde ze zdjęć opowiada 
inną historię mieszkańców Sudanu, Ugan-
dy, Mali, Togo, Tanzanii, Zambii, Burundi, 
Rwandy i Kenii. Członkowie stowarzysze-
nia „Kuźnia” przeprowadzili także warsz-
taty międzykulturowe pn. „Nil, kroko-
dyl… a może więcej?” połączone z inte-

raktywnym zwiedzaniem wystawy „Afry-
ka Usłyszana”. Przez luty i marzec 2013 
r. – wystawę oglądać można było (często 
w połączeniu z warsztatami) w Bibliote-
ce w Kolbuszowej, GOKSiR w Raniżo-
wie, Muzeum im. Kard. Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej, Samorządowym 
Centrum Kultury w Dzikowcu oraz Zespo-
le Szkół w Głogowie Małopolskim. 

Dziękujemy za pomoc w organiza-
cji w/w wydarzeń – instytucjom, a także 
wszystkim zaangażowanym wolontariu-
szom SIL „Kuźnia”. Zapraszamy jed-
nocześnie do udziału w dofinansowa-
nym przez RFR „SERCE” projekcie 

„Z 4 stron świata…”, który obejmie slaj-
dowiska i warsztaty międzykulturowe. 
Informacje i zapisy na warsztaty (do 
końca marca): tel. 692234520 oraz ku-
znia@silkuznia.art.pl

JuStyna niePokóJ

Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych 
„Kuźnia”

Kultura

KONCerT W mieJSKim DOmu KulTurY W KOlbuSZOWeJ
Sobotni wieczór 23 lutego br. przyciągnął do mDK w Kolbuszowej publiczność pragnącą posłuchać 

rzetelnego rockowego grania. Stało się to za sprawą koncertu, podczas którego wystąpiły zespoły lucid Dream, 
rape of heroes, ironhead, Guitar force i Kasa Chorych. Zespoły różniące się stylistycznie, lecz mających takie 
samo wielkie serce do grania.

Trzy z nich to kapele miejscowe, do-
piero zaczynające swoją przygodę z muzy-
ką, czyli punkowy Lucid Dream oraz po-
ruszające się bardziej w okolicach metalu 
Rape of Heroes i IronHead. Mimo pew-
nych, oczywistych niedociągnięć warsz-
tatowych i aranżacyjnych, występy tych 
grup spotkały się z ciepłym przyjęciem 
publiczności.

Rzeszowski zespół Guitar Force za-
chwycił świetnie zagranym materiałem 
z pogranicza hard-rocka i heavy-metalu. 
Twórca formacji, Marcin „Habek” Ha-
baj, znany z wieloletniego „gitarowania” 
w Monstrum, zadbał o bardzo dobry pod 
względem technicznym wizerunek swo-
jej kapeli. Ciężkie brzmienia, uskrzydlone 
wirtuozerskimi popisami gitar, wzbogaco-
ne partiami skrzypiec, a wszystko zagra-
ne w punkt z sekcją rytmiczną, spodoba-
ły się każdemu. Niezaprzeczalnym atutem 
jest też uroda grających w Guitar Force 
dziewczyn. Nie sposób też nie wspomnieć 

o kolbuszowskim akcencie w grupie, a to 
za sprawą Tomka Lenarta (grającego też 
w IronHead), który mimo bardzo młodego 
wieku wcale nie ustępował pod względem 
umiejętności takiemu staremu wyjadaczo-
wi jak Habek. To był naprawdę bardzo do-
bry koncert. Dodać jeszcze można, że ze-
spół planuje w najbliższym czasie wydać 
płytę ze swoim materiałem.

Gwiazdą wieczoru była Kasa Cho-
rych. Zespół, powstały w 1975 r. w Bia-
łymstoku, jest jedną z najważniejszych 
polskich grup blues’owych. Założony zo-
stał przez dwóch muzyków – nieżyjącego 
już Ryszarda „Skibę” Skibińskiego i Jaro-
sława Tioskowa, który gra w nim do tej 
pory. W ciągu kilkudziesięciu lat dzia-
łalności grupy jej skład ulegał zmianom. 
W Kolbuszowej Kasa Chorych wystąpi-
ła w składzie: Jarosław Tioskow – gitara, 
śpiew, Marek Szerszyński – gitara baso-
wa, Michał Kielak – harmonijka, Włodek 
Dudek – gitara, Kamil Lickiewicz, na co 

dzień grający w zespole Devil Blues, za-
stępował na perkusji kontuzjowanego Mi-
rosława Wiechnika. Nie sposób w kilku 
słowach opisać osiągnięć tej kapeli, gdyż 
każdy z jej obecnych i byłych muzyków 
zasługuje na osobny rozdział w historii 
polskiej muzyki rockowej. Przyznam się, 
że mieliśmy pewne obawy, jak zespół zo-
stanie przyjęty przez kolbuszowską mło-
dzież. Sami muzycy Kasy Chorych też te 
obawy podzielali przed wejściem na sce-
nę mówiąc: „publikę mamy trochę trud-
ną, ale postaramy się dać radę”. Dali radę. 
Publiczność, zarówno ta bardzo młoda 
jak i ta dojrzała, która przybyła specjalnie 
by posłuchać blues’a, została zaczarowa-
na muzyką Kasy Chorych. Ponad godzin-
ny koncert zakończył się owacją i bisami. 
Osoby pragnące uzyskać pełniejszą wie-
dzę o historii grupy odsyłam do oficjalnej 
strony internetowej zespołu: www.kasa-
chorych.com

StaniSław DługoSz
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ferie ZimOWe 2013 
W ODDZiAle DlA DZieCi i młODZieŻY miPbP W KOlbuSZOWeJ

Tegoroczne ferie zimowe w miPbP w Kolbuszowej przebiegały pod hasłem „Jest na ferie dobra rada – 
w bibliotece być wypada”. Oddział dla Dzieci i młodzieży organizował przez dwa tygodnie, od 11 lutego do 
22 lutego, zajęcia z dziećmi, które nie wyjechały na ferie i spędzały je w mieście. Celem działań biblioteki 
było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń 
z uczestnictwa w imprezach bibliotecznych. Każdy dzień zajęć poświęcony był innym zagadnieniom, aby wszyscy 
mogli znaleźć coś dla siebie i spędzić miło czas. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez okres 2 
tygodni. łącznie odbyło 10 spotkań, w których uczestniczyło 251 dzieci. średnio w zajęciach brało udział 25 
dzieci. 

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w za-
bawach tworząc radosną atmosferę. Dzie-
ci bardzo chętnie uczestniczyły w różno-
rodnej formie zajęć, bawiąc się przy tym 
wyśmienicie. Najmłodsi twórczo spędzili 
wolny czas. Podczas zajęć powstało wie-
le prac plastycznych m.in.: osobliwe bał-
wanki z różnych materiałów, dziecięce 
portrety, bajkowa Smerfolandia, okulary 
pana Hilarego, nierasowe kotki, pingwiny 
z mroźnej krainy, czarodziejskie lusterecz-
ka oraz osobliwe amulety. 

Z okazji dnia św. Walentego działała 
poczta walentynkowa, dzieci sprawdzi-
ły swoje „wiadomości na temat miłości” 
w drużynowej zabawie Familiada. Najstar-
sze dzieci przygotowały teatrzyk szkol-
ny „Sprytna Asia”, który zaprezentowa-
ły zgromadzonej publiczności. W ramach 
spotkań prowadzone były również zabawy 
z językiem angielskim. Podczas warszta-
tów artystycznych został przeprowadzony 
konkurs „Teraz już będę szczery, wybra-
łem drogę kariery, kariery na estradzie, 
na pewno sobie poradzę”. Zgromadzona 
na sali publiczność oceniała talenty wo-

kalne, taneczne i re-
cytatorskie kolegów 
i koleżanek. W ka-
tegorii śpiew zwy-
ciężyły: Natalia Plis 
i Wiktoria Żuchow-
ska, II miejsce zaję-
ła Agatka Kwaśnik 
a III był Przemysław 
Szatkowski. W ka-
tegorii taniec wy-
różnienie otrzyma-
ła Weronika Marut, 
natomiast  nagro-
da dziennikarzy przypadła Martynie Plis 
i Weronice Żuchowskiej. Wiele pozytyw-
nych emocji przyniosły dzieciakom zaba-
wy ruchowe tj. ryba, ptak czy ssak, zaba-
wa w czarodzieja czy kalambury. Dzieci 
chętnie brały udział w grach zespołowych, 
integracyjnych i ruchowych, korzystały 
z gier planszowych, układały wspólnie 
puzzle, mogły również bezpłatnie korzy-
stać z komputera i Internetu. 

22 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste 
zakończenie ferii podczas którego wszyst-

kim uczestnikom spotkań podziękowano 
za wspólną zabawę i rozdano pamiątkowe 
dyplomy. Nie zabrakło również słodkiego 
poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy za zaangażo-
wanie oraz czynny udział w warsztatach. 
Zapraszamy do częstego odwiedzania Bi-
blioteki oraz na kolejne organizowane 
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zajęcia.

JuStyna zuber

KONKurS fOTOGrAfiCZNY DAWNieJ i DZiSiAJ
miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zaprasmy wszystkich do udziału w konkursie 

„Dawniej i dzisiaj”. Tematem konkursu są zdjęcia lub fotomontaże przedstawiające porównanie dawnej 
Kolbuszowej - z dzisiejszą. 

Zgłaszane prace muszą się składać 
z zdjęcia archiwalnego oraz współczesne-
go przygotowanego w formie: zestawienia 
dwóch fotografii archiwalnej i aktualnej 
lub fotomontażu. Zdjęcia archiwalne mogą 
pochodzić z zestawu opublikowanego na 
stronie internetowej biblioteki (biblioteka.
kolbuszowa.pl) lub ze zbiorów własnych 
autora. Celem konkursu jest zainteresowa-
nie miłośników fotografii historią naszych 
miejscowości oraz zebranie materiałów 
źródłowych do historii regionu w formie 
kopii cyfrowych.

Prace na konkurs należy przesyłać 
na jeden z adresów email: biblioteka@

kolbuszowa.pl lub lszymanski@o2.pl  
lub dostarczać osobiście do Czytelni im. 
K. Skowrońskiego w budynku biblioteki. 
Termin nadsyłania prac mija 15 maja 
2013 roku. Jedna osoba może zgłosić 
maksymalnie 10 prac. Każda praca będzie 
rozpatrywana indywidualnie.

Osobą odpo-
wiedzialną za kon-
kurs jest Łukasz 
Szymański, a za 
całość projektu od-
powiada Halina 
Krzych. Do nich 

też należy zgłaszać wszelki uwagi doty-
czące konkursu.

Konkurs jest organizowany w ramach 
projektu „Biblioteka miejscem wiedzy 
o mojej Gminie, miejscowości i rodzinie” 

Przykład zestawu, który może być zgłoszony do konkursu

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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PrZeSTrZeń OTWArTA DlA muZYKi
muzyczne święto wiosny w miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, 2 marca 2013r. Koncert w ramach 

projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki”

Muzyka nie ma granic, to wspania-
ły świat. Świat tych, którzy nie tylko wi-
dzą, ale przede wszystkim słyszą. Muzyka 
bowiem ocala wrażliwość. Obcując z nią 
człowiek mimo woli szlachetnieje. Tajem-
nica dialogu bez słów polega na tym, żeby 
na dźwięki, brzmienie, zamysł twórców 
i wykonawców odpowiadać myślą. Głos 
ludzki potrafi kłamać, a słowa nie zawsze 
przekazują myśli. 

To smutne, że coraz mniej słuchamy 
żywej muzyki, nie mamy tak częstego – 
jak byśmy chcieli – kontaktu z twórcami 
i wykonawcami utworów światowej klasy-
ki muzyki poważnej i lekkiej. I nasze ży-
cie przemija bez czegoś niepowtarzalnego. 
Człowiek nieczuły na magię dźwięków 
czyni swoje życie uboższym, muzyka dla 
przeciętnego odbiorcy daje tyle, ile ma się 
odwagę z niej wziąć. Ktoś pięknie powie-
dział, że „W życiu piękne są tylko chwi-
le”. Artyści muzycy dają je nam podczas 
koncertów, czyniąc świat piękniejszym. 
Znamienne i ponadczasowe są słowa wiel-
kiego rosyjskiego kompozytora, pianisty 
Siergieja Rachmaninowa, który powie-
dział, że: „Muzyki wystarcza na całe życie, 
ale całego życia nie starczy na muzykę”. 

Takie są odczucia i refleksje po wspa-
niałym koncercie, zorganizowanym przez 
Filharmonię Podkarpacką w Rzeszowie 
przy pomocy Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej. 

Znakomita Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Podkarpackiej, pod batutą 
Roberta Naściszewskiego, oczarowała nas 
swoim kunsztem muzycznym. Podczas 
koncertu zapomnieliśmy o niedoskona-
łościach tego świata, swoich mniejszych 
i większych troskach codziennych. 

My, mieszkańcy naszego miasta, gmi-
ny i powiatu, serdecznie dziękujemy za 
doznania, jakich dostarczyliście nam kon-
certem i jego niezwykłym programem. Za-
prosiliście do nas wiosnę. Tę porę roku, na 
którą zawsze właściwie wszyscy oczekują 

z niecierpliwością i nadzieją na spotkanie 
z dobrem i pięknem tego świata. 

Mamy nadzieję na następne spotkania 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pod-
karpackiej, z ogromną serdecznością za-
praszamy do Kolbuszowej. 

Dziękujemy za już
 i prosimy o jeszcze 

koLbuSzowScy MeLoMani 
i nie tyLko 

TANeCZNe TAleNTY młODZieŻY GmiNY KOlbuSZOWA
Już po raz piąty radni z Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej w Kolbuszowej zor-
ganizowali taneczne zmagania na deskach 
sceny Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej. Zespoły, soliści i pary tanecz-
ne - w tych kategoriach odbył się 6 marca 
br. międzyszkolny turniej tańca. W kon-
kursie wzięło udział 52 uczestników - byli 
to uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu naszej gminy. Umie-
jętności młodych tancerzy oceniało jury 
w składzie: Przewodnicząca mgr Krysty-
na Mazurkiewicz, członkowie: Danuta 
Jadach i przewodnicząca MRM - Karoli-
na Markusiewicz. Komisja dokonała oce-
ny układów tanecznych biorąc pod uwagę 
następujące elementy: technikę, styl, cha-
rakter tańca, poczucie rytmu, oryginalność 
stroju, dobór muzyki oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Wszystkie grupy zaprezento-
wały na parkiecie wysoki poziom, wyka-
zały się inwencją, pomysłowością w opra-
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Edukacja

CerTYfiKAT SZKOłY PrOmuJĄCeJ ZAleCeNiA 
eurOPeJSKieGO KODeKSu WAlKi Z rAKiem 

DlA PrZeDSZKOlA Nr 2 W KOlbuSZOWeJ
Zdobycie iii miejsca przez Przedszkole w konkursie województwa 

małopolskiego oraz podkarpackiego: Szkoła Promująca Zalecenia 
europejskiego Kodeksu Walki z rakiem

W 2012 r. Przedszkole nr 2 w Kol-
buszowej wzięło udział w projekcie upo-
wszechniania zaleceń Europejskiego Ko-
deksu Walki z Rakiem. Projekt realizo-
wany jest od trzech lat przez Szpital Wo-
jewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie 
i Małopolskie Kuratorium Oświaty, a od 
2012 r. również w naszym wojewódz-
twie, za sprawą koordynatora wojewódz-
twa podkarpackiego projektu pani Ma-
rioli Kiełboń, wizytatora nadzorującego 
przedszkola w Podkarpackim Kuratorium 
Oświaty. Systematycznie prowadzona 
edukacja na rzecz realizacji zaleceń Eu-
ropejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, po-
zwala budować świadomość onkologiczną 
już na poziomie przedszkola, jak również 
jest inspiracją do zachowań prozdrowot-
nych szerszego społeczeństwa, inicjowaną 
przez dzieci i nauczycieli.

W dniu 01.03.2013 dyrektor przed-
szkola, p. Beata Stefanek, uczestniczyła 
w konferencji podsumowującej realizację 
projektu, która odbyła się w auli Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego - Delega-
tura Urzędu w Tarnowie. Po wysłuchaniu 
wartościowego wykładu pt. „Zdrowie Po-

laków” prof. Witolda Zatońskiego, auto-
ra Kodeksu Walki z Rakiem, odbyły się 
prezentacje multimedialne zwycięskich 
projektów szkolnych. Przedszkole nr 2 
w Kolbuszowej zajęło III miejsce, zdo-
bywając certyfikat Szkoły Promującej 
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem.

Publiczne Przedszkole Nr 2 
w Kolbuszowej

cowaniu układów tanecznych. Były to 
choreografie tańca nowoczesnego i towa-
rzyskiego. Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:
Szkoły Podstawowe:
Taniec nowoczesny - Zespoły
I miejsce - SP Nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce - SP Kolbuszowa Górna
III miejsce - SP Zarębki

Taniec nowoczesny - Soliści
I miejsce – Małgorzata Urban SP Nr 1

Gimnazja:
Taniec nowoczesny - Zespoły
I miejsce - Gimnazjum w Kupnie
II miejsce - Gimnazjum w Widełce
III miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Kolbu-
szowej

Taniec nowoczesny - Soliści
I miejsce - Magdalena Ród - Gimnazjum 
w Kupnie
 
Taniec towarzyski - pary taneczne - Gim-
nazja
I miejsce - Izabela Sidko i Jakub Nosal

II miejsce - Aleksandra Bytom i Marcin 
Białek
III miejsce - Irena Poshtar i Kacper Bebło
Udział - Krzysztof Dzióba i Aleksandra 
Bogacz, Sara Furgał i Jakub Sobejko

Wszyscy uczestnicy zostali docenie-
ni za swój wysiłek nagrodami rzeczowy-
mi oraz dyplomami ufundowanymi ze 
środków pieniężnych Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. 

   JaDwiga Siwiec

Wręczenie certyfikatu  przez Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego - prof. 
dr hab. n. med. Leszka Kołodziejskiego
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„DuŻe TAleNTY mAłYCh uCZNióW”

Czy moje dziecko ma talent? Nad ta-
kim pytaniem zastanawia się każdy rodzic. 
Uczniowie z klas młodszych z Zespołu 
Szkół w Widełce udowodnili, że posia-
dają wiele talentów. Dnia 6 marca 2013 r., 
na terenie tutejszej szkoły, odbył się kon-
cert poświęcony rodzicom, dziadkom i ro-
dzeństwu. Najmłodsi zaprezentowali się 
w pięknej recytacji i inscenizacji wierszy 
znanych poetów – Brzechwy, Tuwima, Ja-
chowicza. Udowodnili również, że bardzo 
kochają śpiew i muzykę. Występowali in-
dywidualnie i zespołowo, śpiewając pio-
senki z kolekcji utworów dziecięcych oraz 
dla dorosłych. Całość podsumowana zo-
stała grą na instrumentach takich jak: flet, 
gitara, skrzypce i keyboard. Dzieci udo-
wodniły, że czas przeznaczony na lekcję 
muzyki i języka polskiego nie jest czasem 
straconym. Licznie zgromadzeni rodzice 
i krewni byli zachwyceni swoimi pocie-
chami. Dyrekcja szkoły i wychowawcy są 
dumni, że w gronie swoich uczniów mają 
takie talenty. 

grażyna cuDo

„POŻYTeCZNe ferie 2013” W PrZeDbOrZu
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz pozyskało dofinansowanie na organizację ferii 

zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu, w ramach konkursu „Pożyteczne 
ferie 2013” ogłoszonego przez fundację Wspomagania Wsi.

Projekt realizowany był w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową im. Janka Za-
wiszy w Przedborzu oraz Miejską i Powia-
tową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej 

– Filią w Przedborzu, od 11.02.2013 r. do 
23.02.2013 r.

Do uczestnictwa w projekcie zapro-
szone zostały osoby z Przedborza i Huty 
Przedborskiej, które podzieliły się z dzieć-
mi swoim hobby i poprowadziły warsz-
taty rękodzielnicze. W trakcie ferii dzie-
ci uczestniczyły w wykładzie o zdrowym 
żywieniu i tworzeniu menu, a w trakcie 
warsztatów przygotowały zdrowe posiłki.

Dzieci, oprócz udziału w warsztatach, 
miały czas na ruch i zorganizowane zaba-
wy. Dwukrotnie wyjechały na lodowisko 
i uczestniczyły w zabawach i konkursach 
na lodzie. Zwiedziły Muzeum Dobrano-
cek oraz oglądały najnowszą produkcję 
filmową „Zambezia”. Nie zabrakło w tych 
dniach troski o naszych czworonożnych 
przyjaciół - tych domowych i dzikich. 
Dzieci uczestniczyły w wykładach i kon-
kursach wiedzy przygotowanych przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii oraz Nad-
leśnictwo Kolbuszowa. 

W najbliższym czasie zostanie zorga-
nizowana wystawa prac zaproszonych go-
ści, dzieci oraz zdjęć z realizacji projektu.

Dofinansowanie zostało przeznaczo-
ne na wyjazdy na lodowisko, do kina oraz 
Muzeum Dobranocek, organizację Dnia 
Zdrowego Żywienia, nagrody w konkur-
sach, poczęstunek dla uczniów w trakcie 
ferii oraz organizację wystawy z realizacji 
ferii. 

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz dzięku-
ję wszystkim zaangażowanym za ich wkład 
w realizację projektu.

Utalentowani najmłodsi

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu bardzo się cieszyli z 
możliwości wspólnego ślizgania się
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DZień OTWArTY W JeDYNCe
 W wielu rodzinach najbliższe tygodnie będą czasem podejmowania decyzji o rozpoczęciu przez 

sześciolatki nauki w szkole lub kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Początkowy okres nauki ma decydu-
jący wpływ na dalszy przebieg edukacji, 
dlatego każde dziecko musi być odpo-
wiednio przygotowane do szkoły. Służy 
temu edukacja przedszkolna. Istnieje dłu-
ga lista umiejętności, które musi opano-
wać dziecko nim przystąpi do nauki czy-
tania, pisania i innych sprawności zdoby-
wanych w szkole. Z praktyki wynika, że 
solidne opanowanie tych umiejętności zaj-
muje wiele czasu. Nie jest to jednak czas 
stracony.

Najlepiej, gdy tę naukę rozpocznie 
w szkole, gdzie ma na to spokojny trzy-
letni okres pracy pod opieką nauczyciela 
nauczania początkowego. Jeżeli rozpocz-
nie ją w przedszkolu, należy się liczyć ze 
zmianą nauczyciela po roku nauki i zmia-
ną metod nauczania.

Wysłanie sześciolatka do pierwszej 
klasy podstawówki, zamiast do przedszko-
la, jest jeszcze dobrowolne i zależy od ro-
dziców. Aby ułatwić im decyzję w Zespole 
Szkół nr 1 w Kolbuszowej zorganizowano 
2 marca 2013 r. dzień otwarty dla malu-
chów i ich opiekunów.

Podczas spotkania rodzice mogli za-
poznać się z organizacją szkoły oraz po-
rozmawiać ze specjalistami pracującymi 
w szkole.

Przyszłych przedszkolaków powitała 
w progach szkoły dyrektor Ilona Iwaniak, 
która, zwracając się do rodziców, przy-
pomniała, że szkoła jest miejscem odkry-
wania i rozwijania talentów. Potwierdze-
niem jej słów był występ Madzi Blicharz 

- uczennicy IV klasy szkoły podstawowej, 

która pisze wiersze 
i doczekała się już 
wydania swojego to-
miku poezji.

Młoda poetka od-
czytała zebranym kil-
ka swoich utworów. 
Osoby bardziej zain-
teresowane jej twór-
czością mogły zajrzeć 
do kącika poetyckie-
go, przygotowanego 
przez panią Beatę Ko-
bylarz, gdzie można 
było zobaczyć tomik 
wierszy Madzi, albo 
z nią porozmawiać.

Z kolei uczniowie 
klasy IIIb, pod opieką 
pani Barbary Reguły, 
zaprezentowali w for-
mie teatrzyku kukieł-
kowego bajkę o przy-
jaźni. Ciekawe i ko-
lorowe lalki zwróciły 
zwłaszcza uwagę naj-
młodszych.

W przygotowanie 
dnia otwartego szkoły 
włączyło się także gimnazjum. Wszystkim 
podobały się występy taneczne gimna-
zjalistów. Piękne dziewczęta i przystojni 
chłopcy doskonale poruszali się w tańcach 
standardowych i latynoamerykańskich.

Nieco zabawy wprowadziło czary-
-mary chemiczne, przeprowadzone przez 
panią Magdalenę Kadłubiec i jej młodych 

asystentów. Na czarodziejskie zaklęcia, 
wypowiadane przez przedszkolaków, pły-
ny zmieniały kolory, coś się dymiło, coś 
świeciło.

Całości dopełnił występ chóru szkol-
nego, przygotowanego przez pana Macie-
ja Kosztyłę. Skoczne i wesołe piosenki 
o przyjaźni, czystym środowisku czy zbli-
żającej się wiośnie napawały optymizmem 
i zwracały uwagę na wartości, jakie kulty-
wuje szkoła.

Ci, którzy chcieli się poruszać, rów-
nież znaleźli coś dla siebie, gdyż po wystę-
pach nauczyciele wychowania fizycznego 
zorganizowali zabawy ruchowe i zręczno-
ściowe dla maluchów.

Wszyscy, którzy przyszli na dzień 
otwarty, z uwagą i uznaniem podziwiali 
prace plastyczne jak i ozdoby wykonane 
z papieru różnymi technikami

Pobyt w Zespole Szkół nr 1 zakoń-
czyło zwiedzanie placówki oraz rozmowy 
z przedstawicielami kadry pedagogicznej.

Mamy nadzieję, że rodzice odnieśli 
dobre wrażenie na temat JEDYNKI i będą 
chętnie zapisywać dzieci do naszej szko-
ły, z czego dyrekcja i grono pedagogiczne 
będą bardzo zadowoleni. 

eLżbieta Małozięć, aLDona ragan

Chemia jest ciekawa - mówi Pani Magdalena Kadłubiec

Wiersze ze swojego własnego tomiku poezji „Robaczkowe Rymowanki” czyta 
Magdalena Blicharz
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burmiSTrZ 
KOlbuSZOWeJ

informuje,

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

WYWieSZONY ZOSTAł

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości grun-
towej, położonej w Kolbuszowej, ozna-
czonej nr ew. działki 1514/3, przeznaczo-
nej do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym.

burMiStrz koLbuSzoweJ

 Jan zuba

DZiAłAlNOść ZeSPOłu „CAriTAS” 
PrZY KOleGiACie W KOlbuSZOWeJ

„Troska o ubogich naszym obowiązkiem i zaszczytem”. To słowa naszego papieża Jana Pawła ii, który 
uświadomił nam, że zjawisko biedy było i jest, a likwidacja jego jest naszym obowiązkiem.

W Polsce wzrasta liczba ludzi bied-
nych, starych i samotnych, którzy znaj-
dują się w bardzo trudnej sytuacji mate-
rialnej. Brak pracy prowadzi do wzrostu 
liczby osób uzależnionych od alkoholu. 
Kościół Katolicki od samego początku 
istnienia starał się udzielać pomocy po-
trzebującym. Dlatego powołane zostały 
przy parafiach Parafialne Zespoły „Cari-
tas”, które spełniają taką posługę. 

Przy Kolegiacie Wszystkich Świę-
tych Parafialny Zespół Caritas działa od 
1997 roku. Obecnie jego opiekunem jest 
ks. Proboszcz Lucjan Szumierz. Cari-
tas prowadzi charytatywną działalność 
w zakresie pomocy osobom bezdomnym, 
samotnym, bezrobotnym, rodzinom wie-
lodzietnym, a także osobom obciążonym 
chorobą alkoholową. 

Bywa, że słyszymy komentarze, że 
pomaga się alkoholikom. To prawda, bo 
Caritas ma kochać wszystkich bez wy-
jątku i pomagać ludziom zepchniętym 
na margines życia społecznego. Trzeba 
zdawać sobie sprawę, że to jedna z naj-
cięższych chorób. Nie rozumieją zwykle 
tego ci, którzy mało znają problem i ci, 
którzy nikomu nigdy nie pomogli. Mimo 
tych trudności wolontariusz nie zraża się 
i pomaga dalej.

„Caritas” prowadzi jadłodajnie, wy-
daje talony żywnościowe, dopłaca do le-
ków, światła, udziela zapomóg czy do-
płaca do wyżywienia. Bywa, że kupuje 
odzież czy buty. To wszystko jest moż-

liwe dzięki ofiarności między innymi 
wszystkich tych, którzy składają ofiarę 
na tacę w środę na nowennie. Przy tej 
okazji serdeczne „Bóg zapłać” za każdy 
gest, za każdą ofiarę.

Jak co roku 20 grudnia 2012 r. zor-
ganizowana była wigilia dla podopiecz-
nych. Uczestniczyło w niej ok. 40 osób. 
Po wigilii wszyscy otrzymali paczki 
świąteczne. Przed samymi świętami ro-
dziny potrzebujące otrzymały produkty 
żywnościowe oraz talony żywnościowe. 
Na talony przeznaczyliśmy blisko 6.000 
zł. Dziękujemy „Intermarche” za prze-
kazanie nam 3.500 zł, które pozwoliły 
nam obdarować większą liczbę rodzin 
talonami. 

W minionym roku udzielono pomo-
cy ogółem na sumę 43.000 zł. 

Chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować wszystkim za współpracę w mi-
nionym 2012 roku. Dziękujemy opiece 
społecznej, Zespołowi Kuratorów Są-
dowych, Policji, dzięki którym możemy 
dotrzeć do osób, które tej pomocy po-
trzebują. Dziękujemy, jak co roku Panu 
Dudzińskiemu za dostarczone drzewo 
na stołówkę. Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej za życzliwość 
i wsparcie finansowe na prowadzenie ja-
dłodajni. Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazują nam dobre serce i w różny spo-
sób włączają się w podejmowane przez 
Caritas inicjatywy.

Na koniec chcę podziękować całe-

mu mojemu zespołowi „Caritas”, bez 
którego prowadzone działania byłyby 
niemożliwe. Dziękuję paniom: Zofii Su-
doł, Helenie Serafin, Krystynie Sochac-
kiej, Kazi Łagowskiej, Ani Januszek, 
Marii Krogulec, Halinie Golis, Wandzi 
Czerw, Jasi Jadach, Donacie Krogulec, 
Oli Chrząstek za ich oddaną pracę cha-
rytatywną.

Wiele dobra dzieje się poprzez 
Szkolne Koła Caritas w naszym mieście. 
Młodzież włącza się w różne akcje cha-
rytatywne, sprzedaje chlebki wielkanoc-
ne, odwiedza chorych w szpitalu, bie-
rze udział w organizowanych kwestach, 
a także włączyła się aktywnie w organi-
zację pierwszej Wigilii na rynku kolbu-
szowskim.

Młodzież przez te akcje uczy się 
wrażliwości na los drugiego człowieka. 
Uczy się, że nie wolno zapominać o in-
nych, że są ludzie, którym trzeba poma-
gać.

Niech los ubogich nie będzie nam 
obojętny, bo wszyscy powołani jeste-
śmy do miłosierdzia. Zachęcam do pracy 
w Parafialnym Zespole Caritas.

ewa wóJcicka

KOmuNiKAT
Burmistrz Kolbuszowej 
uprzejmie przypomina 

osobom posiadającym umowy 
na wieczyste użytkowanie, 

o obowiązku uiszczenia opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania tej 

nieruchomości.

Zgodnie z treścią umowy wpłatę 
należy uiścić do 31.03.2013 r. 

w kasie tutejszego Urzędu lub 
na rachunek bankowy 

20 9180 0008 

2001 0001 7792 0001.

Panu 

Jerzemu Sitko
Dyrektorowi Zespołu 

Szkół nr 2

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci 

TeścioweJ
składają

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Kolbuszowej
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„Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. 

Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. 

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
składamy Wszystkim serdecznie życzenia.

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań 
przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka.

Wesołego Alleluja!

Powiat Kolbuszowski
2013

Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Burek

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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Powiat  KolbUsZowsKi
Starosta Kolbuszowski

Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego

Zapraszają

na uroczyste otwarcie 

regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
i Kolbuszowskiego inkubatora Przedsiębiorczości

   Kompleksu sportowego „moje boisko – Orlik 2012” 
na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

w DNiU 14 MaJa 2013 R. (tJ. wtoREK) w KolbUsZowEJ

PRoGRaM URoCZYstoŚCi:
Godz. 11.oo - Msza Św. w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. wszystkich Świętych.
Godz. 11.45 - Przemarsz na estradę plenerową przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kol-
buszowej
- Rozpoczęcie uroczystości i powitanie zaproszonych gości przez starostę Kolbuszowskiego,
- Prezentacja zrealizowanych projektów przez powiat kolbuszowski,
- Podziękowanie dla zaangażowanych osób za pomoc w realizacji projektów,
- wystąpienia zaproszonych gości.
Godz. 13.oo - Uroczyste otwarcie i poświęcenie kompleksu sportowego „Moje boisko orlik 
2012”  na terenie Zespołu szkół technicznych.
Godz. 13.15 - Uroczyste otwarcie i poświęcenie Centrum transferu Nowoczesnych technologii 
i Kolbuszowskiego inkubatora Przedsiębiorczości.
Godz. 13.30 - Uroczyste otwarcie i poświęcenie Regionalnego Centrum transferu Nowocze-
snych technologii wytwarzania.
Godz. 13.45 - turniej inauguracyjny na orliku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  (lo, Zst, 
Zsa-E).
Godz. 14.30 - Zakończenie uroczystości.
Godz. 14.30 - występy zespołów młodzieżowych.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Burek

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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CeNTrum NOWOCZeSNeGO 
KSZTAłCeNiA

Projekt „regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania – powiat kolbuszowski”

Powiat Kolbuszowski zakupił część maszyn, urządzeń i oprogramowanie 
do wyposażenia laboratoriów nowoczesnych technologii, mieszczących się 
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej przy ul. 
Jana Pawła ii 8. 

Wyposażenie nowoczesnych laborato-
riów zostało zakupione w ramach projektu 

„Regionalne Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania – powiat 
kolbuszowski” w ramach Osi Prioryteto-
wej Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego Konku-
rencyjna i Innowacyjna Gospodarka, dzia-
łanie 1.3 Regionalny System Innowacji, 
którego realizatorem jest Powiat Kolbu-
szowski.

Zakupione maszyny i urządzenia wy-
posażą nowoczesne laboratoria:  
¯ Przygotowania materiału i spawalnic-
twa,
¯ Metrologii i kontroli jakości,
¯ Obrabiarek sterowanych numeryczne,

¯ Komputerowego wspomaganie projek-
towania CAM,
¯ Obróbki mechanicznej metali - ostrze-
nie narzędzi,
¯ Obróbki mechanicznej metali - obróbka 
skrawaniem.

Dzięki temu utworzona w Centrum 
Kształcenia Praktycznego nowoczesna 
baza szkoleniowa będzie umożliwiała re-
alizację profesjonalnych szkoleń adekwat-
nych do potrzeb rynku pracy.

Z efektów realizacji projektu skorzy-
stają przede wszystkim uczniowie szkół 
z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939r. w Kolbuszowej oraz 
z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekono-

micznych im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Weryni z Powiatu Kolbuszowskie-
go, a także przedsiębiorstwa i instytucje 
zainteresowane kształceniem swojej kadry 
w zakresie nowoczesnych technologii.

Całkowita wartość projektu: 
7 131 855,35 PLN. Dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego: 5 842 305, 54 PLN.

Utworzona w Centrum Kształcenia Praktycznego nowoczesna baza szkoleniowa będzie umożliwiała realizację profesjonalnych 
szkoleń adekwatnych do potrzeb rynku pracy.

OrliK W ZST W KOlbuSZOWeJ
W ramach programu budowa kompleksu sportowego „moje boisko – Orlik 2012” dobiegła końca budowa 

boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. inwestycja prowadzona była 
i dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, a także dzięki środkom z ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz urzędu marszałkowskiego.

Zakres robót związanych z realizacją 
wyżej wymienionego zadania obejmo-
wał przygotowanie dokumentacji budo-
wy boisk oraz projekt budowlany budowy 
kompleksu dwóch boisk wraz z utwardze-
niem działki, drenażem, przyłączem ka-
nalizacji deszczowej oraz instalacją sys-
temu monitoringu. Wykonane zostały bo-
isko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 
m, o powierzchni 1860 m² (pole gry 26x56 
m), boisko wielofunkcyjne o wymiarach 
19,1x32,1 m, o powierzchni 613,11 m² 
(pole gry 15,1x28,1 m). Nawierzchnia bo-

iska wielofunkcyjnego została wyko-
nana z poliuretanu w technologii typu 
EPDM. Całość kompleksu została 
odgrodzona siatką do wysokości 4 m, 
a przy bramkach zamontowano tzw. 

„piłkochwyty” o wysokości 6 m. 
Boiska wyposażono w sztuczne 

oświetlenie w postaci 30 projekto-
rów energooszczędnych, zamocowa-
nych na 10 masztach o wysokości 12 
m. Dookoła położono chodnik, stano-
wiący ciąg komunikacyjny, wykona-
ny z kostki brukowej. Kostką bruko-

W ramach programu Budowa kompleksu 
sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 
dobiegła końca budowa boisk sportowych 
na terenie Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej. Fot. A. Stec
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Osoba do kontaktu: Anna Stec
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl

wą wyłożono również plac o wymiarach 
10x20 m, stanowiący połączenie między 
boiskami a chodnikiem. Całość zostanie 
wyposażona w zaplecze techniczne, tj. 
bramki do piłki nożnej, tablice do koszy-
kówki wraz z konstrukcją, słupki do siat-
kówki oraz siatka.

Orlik będzie obiektem ogólnodo-
stępnym, nadzorowanym przez animato-
ra sportu. Orlik podczas roku szkolnego 

będzie do dyspozycji uczniów, natomiast 
w godzinach popołudniowych z boisk 
będą mogły korzystać grupy zorganizowa-
ne.

Potencjał „Orlika” realizuje się nie 
tylko poprzez udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w celu aktywnego uprawiania 
sportu i rozwoju fizycznego oraz popula-
ryzację aktywnego stylu życia, ale również 

poprzez funkcje lokalnej „świetlicy” na 
świeżym powietrzu. Jest to miejsce, gdzie 
lokalna społeczność, poprzez wspólne ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, może na-
wiązywać nowe znajomości jak również 
wzajemnie się integrować.

Oficjalne otwarcie Orlika odbędzie się 
w maju 2013 roku.

KOlbuSZOWSKi SZPiTAl W DObreJ KONDYCJi 
WArTO bYć Z NAmi !

Z satysfakcją informujemy, że ko-
lejny już rok SP ZOZ w Kolbuszowej 
zamknął dodatnim wynikiem finanso-
wym. Co więcej sukcesem okazała się „re-
wolucja” przeprowadzona na trzecim pię-
trze naszego szpitala, na którym kapitalny 
remont przeszły oddziały Ginekologicz-
no-Położniczy i Noworodkowy. Bardzo 
cieszy nas wzrost liczby urodzeń ponie-
waż jest on świadectwem przekonania Pa-
cjentek, że mogą bezpiecznie i komforto-
wo rodzić również w Kolbuszowej. Nato-
miast wszystkie, nie zdecydowane jeszcze, 
Przyszłe Mamy oraz innych Zainteresowa-
nych, zapraszamy na dzień otwarty ww. 
Oddziałów, który odbędzie się 23 marca 
br. W ramach akcji zostaną zaprezentowa-
ne m. in. sale porodowe, w tym nowe fo-
tele dla rodzących (także ten z masażem), 
zobaczyć będzie można również pokaz ką-
pieli i pielęgnacji noworodków. To w dniu 
23 marca, natomiast już dzisiaj zachęcamy 
do odbycia wirtualnego spaceru po Od-
działach Ginekologiczno - Położniczym 
i Noworodkowym poprzez naszą nową 
stronę internetową (www.szpital.kolbu-
szowa.pl)

Mamy nadzieję, że stworzona z my-
ślą o wygodzie Pacjentów strona będzie 
skutecznym narzędziem informującym 
o naszej aktualnej, systematycznie rozwi-
jającej się ofercie usług medycznych oraz 
skierowanych do Naszych Pacjentów spe-
cjalnych akcjach promocyjnych, mają-
cych na celu poprawę zdrowia, a co za tym 
idzie jakości życia.

W nawiązaniu do zadeklarowanego 
ciągłego rozszerzania oferty udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, z przyjemno-
ścią zawiadamiamy, że po wzmocnieniu 
kadry o ginekologów i neonatologa, po 
wielu miesiącach poszukiwań nawiąza-
liśmy współpracę ze specjalistą urolo-
giem, który od początku marca rozpoczął 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w za-
kresie diagnostyki i leczenia chirurgicz-
nych schorzeń układu moczowo-płciowe-
go, na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpi-
tala. Oprócz przeprowadzania operacji 
konwencjonalnych („otwartych”), dzięki 
zakupowi nowoczesnego sprzętu endo-
skopowego przeprowadza on także ope-
racje małoinwazyjne – endoskopowe: dol-
nych dróg moczowych (cewki moczowej, 

gruczołu krokowego (prostaty) - TURP  
i pęcherza moczowego - TURBT) oraz 
górnych dróg moczowych (URSL i w nie-
dalekiej przyszłości PCNL). Niebawem 
planujemy wprowadzanie nowoczesnych 
technologii, m.in. laparoskopii i technik 
laserowych oraz badań urodynamicznych.  
Zamierzamy również otworzyć Porad-
nię Specjalistyczną Ginekologiczno - Po-
łożniczą w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Cmolasie.

W bieżącym roku planowanych jest 
także szereg inwestycji, m. in. w zakresie 
kontynuacji termomodernizacji Gminnych 
i Wiejskich Ośrodków Zdrowia, komplek-
sowej informatyzacji (rozbudowa syste-
mu informatycznego oraz sieci), dobudo-
wy szybu windowego do Przychodni nr 
1 oraz zagospodarowania V piętra Szpi-
tala, gdzie zostanie przeniesiony, dosto-
sowany do najwyższych standardów, Od-
dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Warto być z nami i cieszyć się naszymi 
sukcesami. Dlatego zapraszamy do ko-
rzystania z usług Naszej Placówki.

Kapitalny remont przeszły oddziały Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy kolbuszowskiego szpitala.
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Kulinaria

TrADYCJe WielKANOCNe 
W lASOWiACKieJ KuChNi

Każda gospodyni w ciągu roku lubi eksperymentować i wprowadzać 
nowości do codziennego lub odświętnego menu dla swoich bliskich. 
Kiedy jednak nadchodzą święta zwykle przypominamy sobie i sięgamy po 
tradycyjne rodzinne przepisy, które są uznanymi kulinarnymi symbolami 
Wielkanocy. Przyrządzały je nasze prababcie, babcie i mamy. Co roku 
wracamy do niezapomnianych smaków dzieciństwa. Czym pachniało i jak 
smakowało uroczyste śniadanie wielkanocne. W co obfitował stół w tym 
wyjątkowym świątecznym czasie. 

Polska Wielkanoc to święto nowego 
życia i radości. To najważniejsze naj-
wcześniej ustanowione w Kościele Ka-
tolickim. Święto nazwane przez papie-
ża Grzegorza Wielkiego Uroczystością 
Uroczystości. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa nazywano je Paschą. 
Przez wieki to wielkiej powagi święto 
obrosło w wiele zwyczajów, które stały 
się tradycjami, a bez nich nie sposób go 
sobie wyobrazić. Obok czynnego udzia-
łu w uroczystościach kościelnych, pod-
czas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygo-
dnia trwają przygotowania przedświą-
teczne. Jednym z nich jest przygoto-
wanie tradycyjnych potraw i wypieków 
na świąteczny stół. Odświętnie nakryty, 
wiosennie udekorowany, z centralnie 
ustawionym koszykiem ze święconką. 

W naszym regionie biesiada wiel-
kanocna rozpoczyna się po rezurekcji 
w Wielką Niedzielę. Nie obejdzie się 
bez białego barszczu z dodatkiem goto-
wanych na twardo jajek, wędzoną kieł-
basą, boczkiem, skwarkami. Do tego 
niezbędny chrzan skrobany z korzenia 
nożem, wprost do talerza ze świątecz-
nym barszczem. Po tym zasadniczym 
daniu czas na różnorakie wędliny i mię-
siwa, pasztety, galarety, kupowane lub 
przygotowywane przez gospodynie. 
Nieodzowne do mięs są surówki, sałat-
ki, sosy. Przede wszystkim chrzan przy-
gotowywany na różne sposoby, ćwikła, 
sałatki jarzynowe. Kiedyś wierzono, 
że chrzan chroni przed niestrawnością, 
jest w tym sporo prawdy. Ćwikła zaś 
ma właściwości odkwaszające orga-
nizm - nadmiar spożywanego mięsa po-
woduje zbytnie zakwaszenie przewodu 
pokarmowego, stąd dodatek tej jarzyny 
jest wskazany. Przyrządzane są również 
sosy o ostrawym smaku, które pasują 
do wędlin i mięs spożywanych na go-
rąco i na zimno, oraz do pasztetów i jaj 
gotowanych na twardo. Poza tym go-
spodynie nie żałowały przypraw, które 
zbawiennie wspomagają trawienie tych 
świątecznych przysmaków. Nie mogło 
zabraknąć majeranku, kminku, rozma-

rynu i innych, które nasze babcie prze-
chowywały w domowych apteczkach, 
jak choćby nalewka przyrządzana na 
zielonych orzechach „dla zdrowotności” 
po przejedzeniu. 

Ciasta, które wypiekają gospodynie, 
też są tradycyjne na Wielkanoc. Stano-
wią uroczyste podsumowanie świątecz-
nego biesiadowania. Baby drożdżowe, 
ucierane, z bakaliami, z lukrem, z cze-
koladową polewą, te wielkie i te małe 
babki i babeczki – bez nich te święta 
nie byłyby tak słodkie. A mazurki to 
najbardziej wielkanocne z ciast. Tylko 
w te święta możemy nasycić się ich róż-
norodnym smakiem, słodyczą i nacie-
szyć oczy ich wymyślną dekoracją. Se-
rowce, serniki, pascha wymagają sporo 
pracy, ale kiedy się udają gospodyni ro-
śnie z dumy niczym drożdżowa tiulowa 
babka, wszyscy bowiem z zachwytem 
chwalą to ciasto, które jest symbolem 
wiosennej obfitości mleka. 

Na pewno w niejednym domu przy-
gotowywane są i inne specjały świą-
teczne, które w różnych stronach nasze-
go kraju są uznawane za tradycyjne dla 
innych regionów Polski. 

Znakomity pasztet z indyka inaczej

Pół kg piersi z indyka, 2 uda z indyka, 
3 jajka, pół kg podgardla, 30 dag suro-
wego boczku, 20 dag wątróbki drobio-
wej, 20 dag świeżej słoniny pokrojonej 
w plasterki, 2 duże cebule, 5 - 6 ząbków 
czosnki, 2 marchewki, 2 - 3 goździki, 2 
łyżeczki suszonego tymianku lub 2 łyżki 
siekanej natki tymianku, 1 liść laurowy, 
1 szklanka białego wina, pół szkl. piwa, 
2 łyżki oleju, sól, pieprz, gałka muszka-
tołowa.
Mięso indycze (bez kości), podgardle, 
boczek ułożyć w kamionce, obłożyć 
plastrami cebuli, marchewki, pokro-
jonego czosnku, posypać przyprawa-
mi, zalać winem, piwem wymieszanym 
z olejem i odstawić na 2 dni w chłodne 
miejsce. Udka ugotować w niewielkiej 
ilości wody doprawionej vegetą. Ugo-

towane mięso ostudzić. Marynowane 
mięso wraz z przyprawami, gotowanym 
mięsem i sparzoną (rosołem z mięsa) 
wątróbką zemleć trzykrotnie w maszyn-
ce. 
Do masy dodać żółtka, przyprawić pie-
przem, solą, startą gałką muszkatołową 
(pół łyżeczki). Białka ubić na sztywną 
pianę dodać do mięsnej masy, delikat-
nie wymieszać i przełożyć masę paszte-
tową do formy wyłożonej plastrami sło-
niny. Wierzch wyrównać i przykryć fo-
lią aluminiową. Wstawić do piekarnika 
na blasze z gorącą wodą i piec w temp. 
180ºC ok. 70 min. Po pół godzinie pie-
czenia zdjąć folię aluminiową i piec bez 
przykrycia. 

Pieczeń z boczku

2 kg świeżego boczku, 4 - 5 ząbków 
czosnku, 2 łyżki vegety, 1 szklanka mle-
ka, 2 łyżki natki pietruszki, sól, pieprz, 1 
łyżeczka mielonego kminku. 
Boczek umyć, osuszyć i zemleć w ma-
szynce z sitkiem o dużych oczkach. 
Czosnek obrać, rozetrzeć z vegetą i do-
dać do zmielonego boczku, wlać mleko, 
doprawić solą, pieprzem kminkiem do-
dać posiekaną natkę pietruszki i wyro-
bić ręką na jednolitą masę. Do wąskiej 
blaszki włożyć mięsną masę, szczelnie 
uprzednio zawiniętą w filię aluminiową 
i piec ok. 90 min. w temp 180 - 200ºC. 
Po godzinie rozerwać wierzch folii alu-
miniowej i dopiec, aby się wierzch zru-
mienił. Po wystudzeniu kroić w plastry 
i podawać z dodatkiem chrzanu lub 
ćwikły. 

Szynka pieczona 
własnoręcznie przygotowana 

2 kg szynki bez kości.
Zalewa: 3 l wody, pół szkl. czerwonego 
wina, 3 liście laurowe, 10 ziaren czarne-
go pieprzu, 10 ziaren jałowca, 1 łyżecz-
ka gorczycy, 5 ziaren ziela angielskiego, 

Janina Olszowy
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1 łyżka majeranku, 4 ząbki czosnku, 1 
łyżka soli, 4 łyżki soli peklowej. 
Ugotować zalewę – zagotować wodę 
z wszystkimi dodatkami, zalewę schło-
dzić. Zimną zalewą zalać uprzednio 
starannie wymytą szynkę – woda musi 
przykryć całe mięso. Odstawić w chłod-
ne miejsce na 3 - 4 dni. Po tym czasie 
mięso wyjąć z zalewy. Zagotować za-
lewę ponownie i gorącą zalać szynkę. 
Gdy zalewa ostygnie, szynkę wyjąć – 
jest gotowa do pieczenia. Do płaskiego 
naczynia wlać szklankę zalewy, włożyć 
szynkę i piec w temp. 220ºC ok. 2 godz. 
Podczas pieczenia mięso obracać i pod-
lewać pozostałą zalewą. Tak przygoto-
waną szynkę można podawać na ciepło 
i na zimno. I wiemy, co jemy. 

Rolada z boczku z wędzoną kiełbasą 
wiejską 

1½ kg surowego chudego boczku, 2 ce-
bule, 30 dag wędzonej kiełbasy, 1 łyż-
ka smalcu, 1 łyżeczka rozdrobnione-
go kminku, 1 łyżeczka ostrej papryki 
w proszku, 1 łyżeczka mielonego pie-
przu, sól do smaku. 
Boczek bez kości rozciąć tak, aby po-
wstał duży płat, następnie lekko pobić 

tłuczkiem do mięsa (najlepiej drewnia-
nym), natrzeć solą, posypać drobno po-
siekaną cebulą, rozgniecionym kmin-
kiem, papryką i drobniutko posiekanym 
czosnkiem. Na wierzch płatu, z brzegu, 
ułożyć umytą kiełbasę. Boczek zawinąć 
w roladę tak, aby kiełbasa znalazła się 
w środku wzdłuż rolady. Roladę owi-
nąć mocną lniana nicią i obsmażyć na 
rozgrzanym smalcu na ostrym ogniu 
z wszystkich stron. Przełożyć do naczy-
niu do zapiekania, podlać gorącą wodą, 
dodać 2 cebule obrane i pokrojone w ta-
larki i wstawić do piekarnika nagrzane-
go do 200ºC. Piec ok. 70 min. W cza-
sie pieczenia w razie potrzeby podlewać 
wrzącą wodą. Upieczoną roladę wyjąć, 
schłodzić, usunąć nić i pokroić w pla-
stry. 
Podawać do niej chrzan, sos tatarski. 

Sos do pasztetu

1 szklankę majonezu wymieszać z 3 łyż-
kami keczupu, zmiażdżonym 1 ząbkiem 
czosnku, 1 obranym ze skórki pomido-
rem. 
Wymieszać składniki, doprawić solą, pie-
przem, cukrem i sokiem z cytryny. Posy-
pać posiekanym drobno szczypiorkiem. 

Sos z jabłek i cebuli podawany na 
gorąco lub na zimno do mięs lub ryb

30 dag jabłek, 3 średnie cebule, 1 - 2 
łyżki oleju (najlepiej z pestek z wino-
gron), ćwierć szklanki wody, majeranek, 
cukier, sól pieprz do smaku. 
Obrane jabłka przekroić, usunąć gniaz-
da nasienne pokroić na ósemki, cebulę 
obrać, poszatkować lub pokroić w drob-
ną kostkę i razem z jabłkami podsma-
żyć na oleju, podlać wodą i dusić ok. 10 
min. Masę jabłkowo – cebulową ostu-
dzić i zmiksować lub przetrzeć przez 
perlonowe sitko. Następnie doprawić 
przyprawami. (Majeranek przed doda-
niem do sosu starannie rozetrzeć). Jeśli 
sos jest zbyt gęsty dodać odrobinę prze-
gotowanej wody i wymieszać. 

Chrzan z jabłkiem i selerem 

1 jabłko, pół selera, 1 słoiczek startego 
chrzanu, 1 łyżka soku z cytryny, 2 łyżki 
śmietany, sól cukier do smaku. 
Jabłko obrać i zetrzeć na tarce o drob-
nych oczkach, skropić sokiem z cytry-
ny lub od razu wymieszać z chrzanem. 
Seler oczyścić i zetrzeć na tarce o drob-
nych oczkach, skropić sokiem z cytryny, 
wymieszać z chrzanem i jabłkami, do-
dać śmietanę, doprawić do smaku solą 
i cukrem. (Seler można też dodać ugo-
towany i wystudzony). 

Znakomita galaretka z chrzanu

30 dag utartego chrzanu (średni sło-
iczek) z kwaskiem cytrynowym, ¾ 
szklanki gęstej śmietany, 1 łyżka żela-
tyny, 1 cytryna, garść rodzynków, 1 ły-
żeczka mąki pszennej, sól, cukier do 
smaku. 
Żelatynę namoczyć w małej ilości (2 - 3 
łyżki) zimnej wody. Do ¼ szkl. wrzącej 
wody, osolonej i posłodzonej do smaku, 
dodać chrzan wymieszany z masłem 
i mąką. Zagotować i po chwili dodać na-
pęczniałą żelatynę. Energicznie miesza-
jąc (dobrze to robić trzepaczką „rózgą”) 
zagotować ponownie i odstawić. Dodać 
sparzone i osączone rodzynki, a kiedy 
chrzan przestygnie (ale żelatyna nie bę-
dzie jeszcze ścięta) dodać śmietanę, do-
prawić do smaku cukrem, solą i sokiem 
z cytryny. Wymieszać, przelać do sala-
terki i wstawić do lodówki. Przed poda-
niem galaretkę odwrócić na talerz lub 
półmisek i udekorować gałązką natki 
pietruszki oraz rodzynkami. Tak przy-
gotowany chrzan kroi się na małe por-
cje jak tort i podaje do szynki, pasztetu 
lub innych wędlin i zimnych mięs. 

Z okazji Wielkanocnych Świąt 
– Staropolskim Obyczajem 
jajkiem dzieląc się święconym
Życzymy sobie zdrowia, szczęścia
W dniu tradycją uświęconym

Janina Olszowy
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Surówka z selerów świąteczna

1 duży seler, 1 łyżka soku z cytryny, 1 
pomarańcza lub 2 mandarynki, 1/3 szkl. 
łuskanych orzechów włoskich, 7 łyżek 
śmietany, 2 łyżki majonezu, sól, cukier 
do smaku. 
Seler umyć obrać i zetrzeć na tar-
ce z dużymi oczkami, skropić sokiem 
z cytryny, aby nie ściemniał. Pomarań-
czę lub mandarynki obrać, podzielić na 
cząstki i każdą pokroić na 2 - 3 części. 
Orzechy posiekać dość grubo. Wszyst-
kie składniki wymieszać ze śmietaną 
i majonezem, doprawić wg uznania solą 
i cukrem. Podawać do wędlin, pasztetu 
i jajek gotowanych na twardo. (Można 
do tej sałatki zetrzeć obrane jabłko na 
tarce o dużych oczkach.) 

Tradycyjna babka naszych babć

50 dag mąki pszennej przesianej przez 
sito, 8 dag drożdży, 10 żółtek, ¾ szklan-
ki stopionego masła, ¾ szkl. cukru, ¾ 
szkl. mleka, cukier waniliowy, skórka 
otarta z cytryny, 1 kopiata łyżka rodzyn-
ków, 1 łyżka posiekanej smażonej skór-
ki pomarańczowej, 1 łyżka obranych ze 
skórki posiekanych migdałów.
Drożdże utrzeć z 1 łyżeczką cukru 
i połową mleka letniego oraz 1 łyżecz-
ką mąki, przykryć ściereczką i odsta-
wić w ciepłe miejsce. Żółtka starannie 
utrzeć z cukrem (lub zmiksować). Gdy 
rozczyn podrośnie dodać do mąki, a na-
stępnie dodać utarte z cukrem żółtka, 
otartą skórkę cytrynową, cukier wa-
niliowy i wyrobić ręką 365 razy (tyle 
ile jest dni w roku), po tym czasie cia-
sto odstaje od ręki i miski. Pod koniec 
wyrabiania dodać letnie masło, bakalie 
i wyrobić. Odstawić do ciepłego miej-
sca i kiedy podwoi swoją objętość prze-
łożyć do dobrze wysmarowanych ma-
słem form na babki (do 2/3 wysokości). 
Odstawić, aby znów wyrosło. Formy 
z wyrośniętym ciastem wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 180ºC i piec 45 

- 50 min. Wystudzoną babkę posypać cu-
krem pudrem lub polukrować. 

Wyrośnięty mazurek czekoladowy 
z bakaliami 

Ciasto: 25 dag masła, 2 szkl. mąki krup-
czatki, 3 łyżki cukru (najlepiej pudru), 
żółtko (z jajka ugotowanego na twardo), 
2 łyżki gęstej śmietany, szczypta soli.
Polewa czekoladowo – bakaliowa: 1 
szkl. cukru, 3 łyżki ciemnego kakao, 3 

- 4 łyżki śmietanki 30%, pół szklanki ro-
dzynków, po 2 łyżki posiekanych grubo 
orzechów włoskich i migdałów, po 2 łyż-
ki pokrojonych suszonych moreli i orze-

chów, 1 łyżka smażonej skórki pomarań-
czowej, 2 łyżki suszonej żurawiny. 
Mąkę przesiać, dodać posiekane masło 
(lub mocno schłodzone zetrzeć na tar-
ce o dużych oczkach) i cukier, szybko 
połączyć tłuszcz z suchymi składnika-
mi aby powstały małe grudki przypo-
minające tartą bułkę. Następnie dodać 
żółtko przetarte przez sito, śmietanę 
i odrobinę soli. Zagnieść szybko ciasto 
i włożyć, co najmniej na pół godziny, 
do lodówki. 3/4 ciasta rozwałkować na 
placek na papierze do pieczenia przy-
ciętym rozmiarem do blachy, przełożyć 
placek do blachy, a z pozostałej części 
ciasta uformować wałek, którym nale-
ży oblepić brzegi placka. Piekarnik na-
grzać do temp. 220ºC, wstawić blachę 
na najwyższą półkę i piec ciasto 10 min. 
Polewa: rodzynki, śliwki, morele, żu-
rawinę wymoczyć, pokroić i namoczyć 
(dobrze jest namoczyć np. w rumie lub 
koniaku). Orzechy, migdały grubo po-
siekać, skórkę pomarańczową drobno 
pokroić. Przygotować polewę w rondlu: 
wymieszać cukier z kakao, dodać śmie-
tankę i gotować, stale mieszając, na 
średnim ogniu do momentu aż zacznie 
wrzeć. Dodać bakalie, wymieszać i po-
lewę z bakaliami wylać na zapieczone 
ciasto. Ponownie wstawić blachę do 
piekarnika na 20 min. w temp. 180ºC. 
Po upieczeniu mazurek można udeko-
rować wg własnej fantazji. Jest to stary 
przepis na mazurek pieczony w zasob-
niejszych domach. 

Serowiec na cieście - galicyjski

Ciasto: 1 szkl. mąki krupczatki, 3 łyż-
ki cukru pudru, 3 łyżki masła, 1 żółtko, 
otarta skórka z cytryny (¼ łyżeczki), 2 - 
3 łyżki gęstej śmietany. 
Masa serowa: 1 kg tłustego białego 
sera, szklanka cukru, 6 jajek, 1 średniej 
wielkości ziemniak (ugotowany i prze-
tarty przez sito), pół kostki masła, 1 łyż-
ka pszennej mąki, 1 łyżka mąki ziemnia-
czanej, 1 łyżka mleka w proszku, 1 ły-
żeczka otartej skórki z cytryny, pół szkl. 
jasnych rodzynków, (jeśli ktoś lubi) 
smażona skórka pomarańczowa, cukier 
waniliowy. 
Mąkę przesiać na stolnicę, mocno 
schłodzone masło zetrzeć na tarce o du-
żych oczkach wprost na mąkę, posiekać 
z mąką, dodać skórkę otartą z cytryny, 
cukier waniliowy, cukier puder, żółtka 
i śmietanę, przez chwilę jeszcze posie-
kać wszystkie składniki nożem, następ-
nie szybko, ale starannie wyrobić ciasto 
na stolnicy, owinąć w pergamin lub fo-
lię i odstawić na 1 godz. do lodówki. Po 
tym czasie ¾ ciasta rozwałkować, wy-
łożyć ciastem dno formy, wstawić do 

piekarnika, upiec na jasnozłoty kolor 
(15 min.) w temp. 200ºC. 
Ser dwukrotnie zemleć w maszynce do 
mielenia mięsa lub przetrzeć przez per-
lonowe sitko. Następnie dodać do sera 
cukier i utrzeć, w czasie ucierania do-
dawać żółtka, cukier waniliowy, otartą 
skórkę z cytryny (lub olejek o smaku 
cytrynowym), po czym wlać stopione 
letnie masło, wsypać mleko w proszku, 
dodać mąkę i przetarty przez sitko ugo-
towany ziemniak. Wszystkie składniki 
wymieszać. Ubić na sztywną pianę biał-
ka dodać do masy serowej, delikatnie 
wymieszać i wyłożyć masę serową na 
podpieczone ciasto. Z pozostałego su-
rowego ciasta utoczyć cienkie wałeczki 
i ułożyć w kratkę na masie serowej. Po-
smarować roztrzepanym jajkiem, wsta-
wić do piekarnika i piec ok. 45 - 50 min. 
w temperaturze 170º - 180ºC. Przed wy-
łożeniem masy serowej na podpieczony 
placek można – jak kto lubi – cieniut-
ko rozsmarować konfiturę lub ucieraną 
różę. Serowiec wówczas ma bardzo nie-
banalny smak. 

Smaczna baba śmietanowa o smaku 
migdałowym
 
2 szkl. mąki pszennej, 3 łyżki mąki ziem-
niaczanej, ¾ szkl. kwaśnej gęstej śmie-
tany, 1 szkl. cukru, 5 - 6 jajek, ¼ kostki 
masła, 2 łyżki smalcu, sok z jednej cy-
tryny, 2 kopiate łyżeczki proszku do pie-
czenia, olejek migdałowy, pól szkl. ob-
ranych ze skórki migdałów grubo posie-
kanych (ta babka może być bez migda-
łów).
Żółtka utrzeć z cukrem (zmiksować), 
dodać roztopione tłuszcze, mąkę ziem-
niaczaną, proszek do pieczenia i sok 
z cytryny. Po dokładnym wymieszaniu 
dodać śmietanę. Na koniec dodawać 
ubitą na sztywno pianę z białek na prze-
mian z mąką pszenną, (2 łyżki mąki, 2 
łyżki białka). Wsypać posiekane mig-
dały oraz olejek migdałowy. Przełożyć 
ciasto do formy na babkę, wysmarowa-
nej masłem i oprószonej mąką ziemnia-
czaną. Wstawić do piekarnika nagrza-
nego do 180ºC i piec 45 - 50 min. Po 
wyjęciu z piekarnika babkę można po-
sypać cukrem pudrem, lukrem lub do-
wolną polewą. Smacznego. 
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Podróże

Europejskimi szlakami

mAfiA Nie TYlKO WłOSKA
bogata północna część Włoch kontrastuje wyraźnie z biedniejszym 

południem. Neapol, wielomilionowe miasto położone u stóp 
niespokojnego Wezuwiusza, jest bramą do południowej italii. Jego 
mieszkańcy coraz częściej czerpią dochód z nielegalnych źródeł.

Włochy podzielone są dość wyraźnie 
na dwie części. Od północnej granicy aż 
po Rzym jest niewielkie bezrobocie i wi-
doczny jest wysoki standard życia. Na 
południu jest inaczej. Na ogół nie ma tu 
wielkich mas turystów, a zaniedbane mia-
steczka niczym się nie różnią od biednych 
miejscowości Półwyspu Bałkańskiego czy 
wschodniej części Europy. To zróżnicowa-
nie gospodarcze w Italii nie jest niczym 
dziwnym, w końcu na południu tego kraju 
już w czasach średniowiecza swą działal-
ność zapoczątkowała mafia.

Ta przestępcza organizacja ma swoje 
korzenie na Sycylii, której mieszkańcy od 
zawsze byli uciskani i zmuszani do cięż-
kiej pracy na rzecz coraz to nowych wład-
ców. Jedynym skutecznym schronieniem 
była ucieczka na wzgórza wyspy. Można 
powiedzieć, że bodźcem powstania ma-
fii było pragnienie wolności i poprawie-
nie losu ludności uciskanej. Określenie to 
pochodzi z języka arabskiego i oznacza 

„ochrona”. W obecnej formie włoska mafia 
ukształtowała się w XIX wieku, a ludzie 
z nią związani opanowali wszystkie struk-
tury władzy. Najsilniejszymi ośrodkami jej 
działalności do dziś są Palermo oraz Ne-
apol. 

Początkowym celem mafijnej działal-
ności w XIX wieku było prowadzone na 
terenach wiejskich pośrednictwo w nego-
cjacjach między właścicielami ziemskimi, 
dzierżawcami a pracownikami najemnymi. 
Na tym tle powstawały konflikty społecz-
ne, dzięki którym bogacili się ówcześni 
mafiosi. 

Głęboko w pamięci pozostał mi odci-
nek górski z miasta Potenza do Bari. Bar-
dzo malownicza trasa, stoki górskie aż po 
horyzont porośnięte pszenicą, a opuszczo-
ne gospodarstwa rolne są świadectwem 
dawnego osadnictwa na tym terenie. Nie-
wątpliwie na tak duże wyludnienie regionu 
złożyło się wiele przemian społeczno-go-
spodarczych po drugiej wojnie światowej. 
Jednak negatywny wpływ skorumpowa-
nych władz administracyjnych i urzędni-
ków wywodzących się ze struktur mafij-
nych hamował rozwój inwestycji i stał się 
przyczyną masowych migracji młodej lud-
ności na północ. 

Obecnie mafie włoskie prowadzą swe 
interesy głównie w bogatszych centrach fi-

nansowych Włoch. Zajmują się między 
innymi „praniem brudnych pieniędzy” 
a ich majątek prawdopodobnie rozwią-
załby problem obecnych finansów pań-
stwa. Mafie rosyjskie, chińskie, japoń-
skie, południowo-amerykańskie należą 
do najpotężniejszych organizacji przestęp-
czych na świecie. Według szacunków ich 
majątki stanowią prawdziwą potęgę eko-
nomiczną. 

Korupcja i powiązania mafijne 
w świecie polityki i finansów nie są na 
ogół częstym tematem poruszanym w me-
diach, które coraz więcej czasu poświęca-
ją sprawom zastępczym. Winnych kryzysu 

gospodarczego w Europie szuka się wśród 
zwykłych obywateli, którzy dźwigają cię-
żar wszelkich zmian i proponowanych 
przez polityków reform, zmierzających do 

„zaciskania pasa”. Dlatego warto zadać so-
bie pytanie, co właściwie w dzisiejszej rze-
czywistości oznacza słowo „mafia”.

  Piotr buJak

    

Ekskluzywny camping w biednej Albanii świeci pustkami. Być może jest to pralnia 
brudnych mafijnych pieniędzy

Piotr bujak

Uliczny chaos w centrum Neapolu. Wpływy mafii widoczne są tu do dziś
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PrZemiJAJĄCe NieDOKrWieNie 
móZGu (TiA)

Nagłe wystąpienie objawów ogniskowych ze strony OuN 
(ośrodkowego układu nerwowego) spowodowane jest chwilowym 
zamknięciem, zwykle przez zator, części krążenia mózgowego, jest 
określane jako TiA jeśli objawy całkowicie ustępują w ciągu 24 godzin. 
Są one zapowiedzią udaru lub zawału mięśnia sercowego. Jeżeli są 
rozpoznane i szybko wprowadzi się działania zapobiegawcze, można 
uniknąć ciężkiego udaru.

Objawy podmiotowe. Ataki mogą 
występować pojedynczo bądź może ich 
być wiele. Za każdym razem objawy 
mogą być takie same lub różne. Przy nie-
dokrwieniu obszaru zaopatrzenia tętnicy 
szyjnej stwierdzamy: przeciwstronny nie-
dowład, drętwienie, dysfazję (brak ko-
ordynacji słów, trudności w ułożeniu ich 
w zdania), dyzartria (motoryczne zaburze-
nia mowy – mowa niewyraźna, zbyt szyb-
ka lub wolna), niedowidzenie połowicze 
lub widzenie jednego oka jest ograniczone 

„jakby kurtyna opadła na pole widzenia”. 
Przy niedokrwieniu terytorium tętnicy krę-
gowo-podstawnej objawy to: niedowład 
połowiczy, połowicza utrata czucia, po-
dwójne widzenie lub niedowidzenie poło-
wicze jednoimienne (czyli po stronie nie-
dokrwienia), zawroty głowy, niedosłuch, 
szumy uszne, wymioty, dyzartria, ataksja 
(zaburzenia równowagi).

Objawy przedmiotowe: jeżeli po 24 
godzinach brak jest objawów podmioto-
wych to należy szukać szmeru nad tętni-
cą szyjną; jego brak wyklucza miażdżyco-
wego zwężenia tętnicy szyjnej jako źródła 
zatorów. Trzeba szukać również szmerów 
nad sercem, sugerujących chorobę zasta-
wek; diagnozujemy też w kierunku mi-
gotania przedsionków i innych zaburzeń 
rytmu serca. Ważne jest badanie dna oka, 
aby wykluczyć zatory w tętnicy siatków-
ki oczu.

Przyczyny. Główną przyczyną są za-
tory z blaszek miażdżycowych z tętnicy 

szyjnej. Zatory pochodzenia sercowe-
go (migotanie przedsionków, skrzeplina 
przyścienna po zawale mięśnia sercowe-
go, choroba zastawkowa, sztuczne za-
stawki) są charakterystyczne, gdy jest za-
jęcie kilku obszarów mózgu. Rzadszymi 
przyczynami są nadmierna lepkość krwi 
np. policytemia, niedokrwistość sierpo-
wato krwinkowa, wzrost białych ciałek 
krwi (białaczka, szpiczak), czyli choroby 
wymagające intensywnej terapii. Należy 
rozważyć również zapalenie naczyń np. 
olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy 
skroniowej, guzkowe zapalenie tętnic, to-
czeń układowy, a także kiła.

Diagnostyka różnicowa przemija-
jących objawów ogniskowych ze strony 
OUN to: migrena (objawy rozprzestrzenia-
ją się i nasilają w ciągu kilku minut, czę-
sto ze wzrokowymi migoczącymi liniami 
przed bólem głowy), padaczka ogniskowa 
(objawy rozprzestrzeniają się w ciągu kil-
ku sekund, często obejmują drgawki oraz 
szarpnięcia). Czasem problem dotyczy 
nerwów obwodowych. Rzadkie przypad-
ki naśladujące TIA: nadciśnienie złośliwe, 
hipoglikemia, zmiany wewnątrzczaszko-
we, guz chromochłonny.

Badania. Należy szukać przyczyny 
i określić ryzyko schorzeń naczyniowych, 
morfologia, OB, mocznik, elektrolity, glu-
koza, profil lipidowy, rtg klatki piersiowej, 
Ekg, dopplerowskie badanie tętnic szyj-
nych, angiografia tętnic kręgowych, echo-
kardiografia.

Leczenie. Należy je rozpocząć od 
razu po pierwszym ataku, nie czekać na 
następny, bo może to być udar. Kontro-
lować czynniki ryzyka udaru (palenie pa-
pierosów, nadciśnienie tętnicze, podwyż-
szony poziom lipidów), jak też czynniki 
ryzyka zawału mięśnia sercowego, jako 
najczęstszego mechanizmu zgonu po TIA. 
Odwracalne czynniki ryzyka to: nadciśnie-
nie tętnicze (ostrożne obniżanie do war-
tości poniżej 140/85 mm Hg), palenie pa-
pierosów (zaprzestanie), hiperlipidemia 
(podanie leków obniżających poziom cho-
lesterolu i trójglicerydów). Powinno po-
dać się lek przeciwpłytkowy – aspirynę 
(Acard), jeśli nie ma wrzodu trawiennego 

– 75 mg/dobę do końca życia, daje to spa-
dek występowania niezakończonych zgo-
nem udarów i zawałów mięśnia sercowego 
o 25 %, a zgon z przyczyn naczyniowych 
o 15%. Należy rozważyć endarterektomię 
(usunięcie blaszki miażdżycowej z tętnicy 
szyjnej) w TIA w obszarze unaczynienia 
tętnicy szyjnej, jeżeli u pacjenta wystę-
puje małe ryzyko operacyjne i zwężenie 
w początkowym odcinku tętnicy szyjnej 
wewnętrznej jest powyżej 75%. Chory po 
epizodzie TIA powinien być w stałej kon-
troli neurologicznej i internistycznej (kar-
diologicznej).

Dr n. MeD. JaroSław ragan

Zdrowie

Dr n. med. Jarosław ragan

burmiSTrZ KOlbuSZOWeJ
informuje,

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

ZOSTAł WYWieSZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz nie-
ruchomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

burMiStrz koLbuSzoweJ Jan zuba

burmiSTrZ KOlbuSZOWeJ
informuje,

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

ZOSTAł WYWieSZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz nieru-
chomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w najem.

burMiStrz koLbuSzoweJ Jan zuba
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JAK bYć DObrYm OJCem?
Niech w tych dzisiejszych rozważaniach tłem dla nas będzie ostatni 

obraz rembrandta, namalowany pod koniec jego życia – „Powrót Syna 
marnotrawnego do Ojca”. Na pierwszym planie znajdują się postacie 
marnotrawnego syna i kochającego bezgranicznie ojca. Postać syna jest 
tragiczna. Na nogach widoczne są rozpadające się chodaki, ukazujące 
poranione stopy, a brudne złachmanione ubranie jest w strzępach. 

Głowa jest ogolona i pokryta strupa-
mi. Chłopak znajduje się u stóp ojca, klę-
czy - co ma oznaczać jego bezradność, 
skruchę i prośbę o wybaczenie. Lewa jego 
bosa stopa, symbolizuje uniżoność i sza-
cunek wobec ojca.

Postać ojca wyraża wybaczenie i ulgę 
z powrotu już opłakanego syna. Dłonie 
ojca są symbolicznie różne – jedna jest 
szeroka, twarda, spracowana, jakby męż-
czyzny -druga zaś smukła i biała, delikat-
na, jakby kobieca.

Patrząc na ten obraz i słowa ewangelii 
„O Synu Marnotrawnym” - moglibyśmy 
powiedzieć, że nie łatwo jest być dobrym 
Ojcem. 

Opowiadał mi jeden z kapłanów 
o ojcu, który całe swoje życie poświęcił 
dla córki, wybudował dom, posadził wo-
kół domu piękny ogród i cieszył się, że po 
ślubie swojej córki będzie mógł mieszkać 
przy młodej rodzinie. A tu na dwa dni przed 
ślubem dowiaduje się, że młodzi już wyna-
jęli sobie mieszkanie kilkaset kilometrów 
od domu rodzinnego. Załamany ojciec nie 
rozumie, dlaczego jego córka odrzuciła to 

wszystko, co dla niej przygotował? Dla-
czego tego wszystkiego nie chce?

Pomyślałem sobie wtedy o scenie 
z Ewangelii, jakże ona jest podobna, a za-
razem różna od tej opowiedzianej przez ka-
płana. Zacząłem pytać siebie, co czuł Oj-
ciec syna marnotrawnego, gdy ten opusz-
czał dom rodzinny i szedł rozpocząć życie 
na własny rachunek? On uszanował decy-
zję syna i dał mu prawo życia po swoje-
mu. Pozwolił doświadczyć życia poza do-
mem. Dał mu nawet część majątku, mimo 
że w tamtych czasach młodszy syn mógł 
dziedziczyć dopiero po śmierci ojca i star-
szego pierworodnego swego brata. Czy żą-
danie części majątku nie było w domyśle 
stwierdzeniem: ty już dla mnie nie istnie-
jesz, jakby dla mnie umarłeś? Jakże musiał 
być rozdarty wewnętrznie ów ojciec. 

W tym rozstaniu nie ma miejsca na 
pożegnanie, na słowo dziękuję. Ojciec 
został sprowadzony tylko do roli ekono-
ma - ma dać część majątku, ma przekazać 
pieniądze. Dopiero kiedy wejdziemy w re-
alia semickiej kultury widzimy jak smut-
na to scena – pożegnanie, które jest formą 
ucieczki od pracy na roli, od domowych 
obowiązków, od szarzyzny czy nudy, któ-
ra związana była z życiem codziennym 
w domu rodzinnym.

Gdy popatrzymy na marnotrawnego 
syna to wydaje się że nie ma w nim ani 
odrobiny uczucia wdzięczności. Wyracho-
wany, zaślepiony wizją łatwego i ciekawe-
go życia opuszcza dom rodzinny, w któ-
rym, jak sądzi, już nic nowego się nie 
może nauczyć.

Tragiczny jest los syna marnotrawne-
go - dopóki ma pieniądze są wokół niego 
różni ludzie, pseudo przyjaciele, ale jak 
majątek ojca się skończy, wszystko zosta-
nie roztrwonione, wtedy przekonuje się, 
że nie ma już nic i nikogo z kim mógłby 
porozmawiać, do kogo mógłby się użalić. 
Świnie są trudnymi partnerami do dysku-
sji, nikt z nimi się nie dogadał, tym bar-
dziej nikt się przy nich nie wyżywił. Sa-
motność, życie w beznadziei, w pogardzie 
do siebie, to los, jaki zgotował sobie ów 
młody człowiek. 

Przyznanie się do winy to bodaj naj-
trudniejszy krok przy zmianie swojego 
życia. Otworzenie oczu dostrzeżenie, że 
tych, którym mógłby zaufać, powierzyć 

swoje troski, którzy chcieliby go wysłu-
chać, on stracił, on ich porzucił. 

Czy doświadczając tragedii swych 
wyborów, grzechów, którymi znaczył dro-
gę swego młodego życia, przypomniał so-
bie o domu rodzinnym, o Ojcu którego 
skrzywdził? Czy doświadczając bólu prze-
granego życia dostrzegł ból ojca, który, jak 
słyszymy, zawsze wierzył, że ów syn po-
wróci, dla którego życie stało się tęsknotą 
oczekiwania – codziennie wychodził dale-
ko w pole aby wypatrywać oczekiwanego 
przybysza – syna, który się zagubił, syna, 
który przestał być obecny, pozostawił po 
sobie tylko ból i palące wspomnienia. 

Przychodzi chwila, gdy ów młody 
człowiek przypomina sobie najemników, 
powiedzielibyśmy dzisiaj służących swe-
go ojca, pamięta, że godnie żyli i pracowali 
w jego domu. I zaczyna się kolejna jego tra-
gedia - on już nie chce być synem, chce być 
jednym z najemników, jakby dalej nie do-
strzegał, że Ojciec nigdy w niego nie zwąt-
pił, jakby dalej nie widział, że w ten sposób 
rani jeszcze bardziej swego ojca. Kalkula-
cja, wyrachowanie, egoizm patrzenie tylko 
na siebie - to główna wada jego życia.

Popatrzmy na nasze rodziny, jak wielu 
młodych ludzi opuszcza swój dom rodzin-
ny trzaskając drzwiami, bo coś nie jest po 
ich myśli, trwoni pieniądze swoich rodzi-
ców na papierosy, alkohol, narkotyki. Bez-
cześci pracę swojego ojca i swojej mamy, 
bo nie wykorzystuje czasu, warunków ja-
kie zostały mu stworzone by się uczył, 
zdobywał wiedzę. Jak wielu młodych ludzi 
wraca bez cienia wstydu do domu, doma-
gając się kolejnych przywilejów. Niby są 
domownikami, ale w domu czują się obco 
i uciekają ciągle od obowiązków, w ni-
czym tak naprawdę nie uczestniczą. Dom 
staje się dla nich ziemią niczyją, ugorem, 
na którym nie widzą dla siebie miejsca. 
Trzeba dopiero jakiejś tragedii - choroby, 
jakiegoś wielkiego upokorzenia ze strony 
świata, by przyszła refleksja nad swoim 
młodym życiem, nad godnością i szacun-

Ks. lucjan Szumierz

Religia
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kiem, który odnajdując w sobie możemy 
przekazać innym.

Wróćmy do ewangelii - czy możemy 
zakładać, że pierwszym motywem po-
wrotu, zmiany myślenia owego syna było 
skrócenie bólu Ojca? Czyż znowu nie oka-
zuje się, że ów syn wraca do domu jak na-
jemnik, jak niewolnik, zaślepiony tym, by 
mu powodziło się choć trochę lepiej? Jemu 
nie zależy na ojcu, on nawet nie żałuje po-
zornie utraconego synostwa. Wraca do 
domu dla lepszego, łatwiejszego życia, by 
nie doświadczać losu jaki sobie zgotował.

Św. Łukasz nie kończy tej historii, jak-
by chciał byśmy sami sobie ją dopowie-
dzieli. Ma to być historia mojego i twojego 
życia. Ten dobry i kochający, cierpliwy Oj-
ciec to Bóg, który każdego dnia towarzy-
szy nam w naszej wędrówce przez życie , 
w naszej niedoli. 

My jednak żyjemy, jakbyśmy tej Jego 
miłości nie dostrzegali, łatwo uciekamy od 
niego, jak Syn Marnotrawny, powracając 

do tych samych grzechów i słabości. Ła-
two popadamy w zwątpienie i rozpacz, 
jakbyśmy byli sami na tym świecie, jakby-
śmy nie mieli się do kogo zwrócić. 

Popatrzmy jeszcze raz na tę kopię ob-
razu Rembrandta. Namalował ją pod koniec 
swego życia, kiedy doświadczył opuszcze-
nia, samotności i umierał w nędzy. To do-
piero w tych warunkach wydaje się, że od-
krył prawdziwą miłość, dla której warto 
żyć, odkrył miłość, którą wyraził w tych 
dwóch dłoniach - ojca i matki, jakby chciał 
nam powiedzieć, że Bóg kocha miłością do-
skonałą, miłością i ojca i matki. 

Nie bójmy się więc powracać do ojca, 
czyńmy to świadomi godności, którą po-
siadamy, czyńmy to chcąc ciągle trwać 
w synostwie, które otrzymaliśmy przez 
ofiarę krzyża Chrystusa. 

Jedyną drogą nawrócenia jest więc dro-
ga skruchy, żalu, który wyraża ból, że po raz 
kolejny odrzuciliśmy Miłość Ojca. U syna 
Marnotrawnego wydaje się jeszcze takiej 

skruchy nie było, a u ciebie barcie i siostro?
Czy prawdą jest, że nawracam się, idę 

do spowiedzi, zmieniam swoje myślenie, 
karmię się ciałem Pańskim, - bo chce skró-
cić udrękę oczekiwania Boga, który otwie-
ra przede mną swe serce, - bo kocham Je-
zusa i chcę by ta jego miłość była we mnie 
na wieki?

Niech Święta Paschalne 
Zmartwychwstania Pańskiego 

umocnią naszą wiarę, 
byśmy umieli razem kroczyć 

Drogą Zbawienia, 
wybaczając sobie różne 

przewinienia i dzieląc się dobrem, 
które codziennie 

od Pana otrzymujemy!
Łaska i Pokój niech na stałe 
zagoszczą w naszych sercach.

ks. Lucjan

Znani absolwenci ZST

DAWiD PObOrCA
Wywiad z absolwentem liceum Profilowanego ZST w Kolbuszowej w latach 2004-2007

W jaki kierunku kształcił się Pan w na-
szej szkole?
Chodziłem do klasy o kierunku zarządzanie 
informacją. Wybrałem ten kierunek bo in-
formatyka jest jedną z moich pasji.

Czy wiązał Pan przyszłość z wybranym 
wówczas zawodem?
Na początku swojej nauki w szkole śred-
niej w jakiś sposób wiązałem swoją karie-
rę zawodową z kierunkiem jaki wybrałem. 
Natomiast im dłużej się zastanawiałem, 
tym więcej możliwości rozwoju widzia-
łem i ostatecznie pod koniec mojej nauki 
w szkole zdecydowałem się na inny zawód. 
Ale szkoła bardzo mi pomogła w dokona-
niu tego wyboru i teraz jestem dumny, że 
z dobrym wynikiem skończyłem prawo.

Co najmilej wspomina Pan ze szkolnych 
lat? Czy utkwiły Panu w pamięci jakieś 
wydarzenia, anegdoty?
Najmilej wspomina codzienne spotkania 
z znajomymi, które teraz już nie są tak czę-
ste, ponieważ każdy ma teraz swoje obo-
wiązki. Z lat szkolnych najbardziej w pa-
mięci utkwiła mi wycieczka w góry, która 
była w pierwszej klasie. Ten wyjazd spra-
wił, że jeszcze bardziej zżyliśmy się jako 
klasa.

W jakich przedmiotach radził Pan sobie 
szczególnie dobrze, a z którymi miał Pan 
problem?
Najmniej problemów miałem z przedmio-

tami humanistycznymi, takimi jak histo-
ria, wiedza o społeczeństwie i język pol-
ski, i pewnie to też sprawiło, że wybrałem 
prawo jako kierunek studiów. Oczywiście 
dobrze radziłem sobie z informatyką i bar-
dzo lubiłem wf. Najwięcej problemów na-
tomiast sprawiały mi przedmioty ścisłe, 
przede wszystkim fizyka i chemia.

Wiele lat minęło od czasu ukończenia 
szkoły, wiele więzi zanikło, a jak jest 
w przypadku Pana klasy. Czy nadal 
utrzymujecie kontakt?
Na pewno część z szkolnych znajomo-
ści zanikła, ale też jest grupka kolegów, 
z którymi dalej się przyjaźnię i spędzam 
z nimi wolne chwilę. 

Czy mile wspomina Pan naszą szkołę?
Wspominam ją dobrze, bo mam z nią zwią-
zanych wiele miłych i ciepłych wspomnień. 
Poznałem tam mnóstwo fajnych ludzi i spę-
dziłem miło czas i teraz, po latach, jak więk-
szość mogę powiedzieć, że czasy szkoły 
średniej to jeden z najlepszych okresów 
w życiu.

Jakie uczucia Panu towarzyszyły kie-
dy opuszczał szkołę. Była to radość czy 
strach przed dorosłym życiem.
Na pewno byłem zaniepokojony, bo nie wie-
działem co mnie czeka po zakończeniu szko-
ły. Przede wszystkim byłem jednak podeks-
cytowany tym, że pójdę na studia i zaczyna 
się nowy, dorosły etap mojego życia.

Jak potoczyły się Pana dalsze losy po 
ukończeniu szkoły?
Po ukończeniu szkoły średniej zacząłem 
studiować prawo na Uniwersytecie Rze-
szowskim, a teraz zamierzam zająć się roz-
wijaniem kariery prawniczej.

Jakie są Pana zainteresowania, pasje? 
Moja główne zainteresowania koncentru-
ją się wokół sportu. Interesuję się sportem 
zarówno czynnie jak i biernie. Uprawiam 
sport, szczególnie piłkę nożną, jak rów-
nież jestem zagorzałym kibicem siatkówki. 
Uważam, że sport jest ważną częścią mo-
jego życia, a także, że każdy w mniejszym 
lub większym stopniu powinien uprawiać 
sport, bo człowiek staje się przez to szczę-
śliwszy.

Co jest Pana życiowym priorytetem?
Moim głównym priorytetem jest rodzina. 
Ważne są też przyjaźń i życie zawodowe. 
I dopiero szczęśliwe połączenie tych trzech 
wartości sprawia, że życie staje się kom-
pletne.

Może zechciałby Pan przekazać jakąś 
dobrą myśl, refleksję naszym młodszym 
koleżankom i kolegom?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, 
żeby nigdy nie porzucali swoich marzeń. 
Nie mogą czekać z założonymi rękami, bo 
tylko dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości 
będą mogli sprawić, że te marzenia kiedyś 
się spełnią.
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Historia

biAłKóWKi W PuSZCZY SANDOmierSKieJ
Opracowanie dotyczy, co prawda konkretnej nazwy geograficznej, ale może odnosić się do wielu innych 

znajdujących się w okolicach Kolbuszowej.  Spotykamy tu białkówki, Wolakówki, Wiktorówki, świniuchówki, 
Dutkówki, Cyziówki itp. Są to nazwy różnych obiektów geograficznych, jak części wsi, przysiółków, gospodarstw, 
rzek, strumyków, czy nawet nazwa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. mają wspólną cechę – pochodzą od 
nazwiska osoby, czy osób, które tu mieszkały. Tego typu nazw na tym terenie jest więcej, że tylko wspomnę 
o takich, jak: Sudoły, Wilki, Guściory, Górale, Sobole czy Stece. ich etymologia może być inna od białkówki czy 
Cyziówki i nie będzie przedmiotem rozważań w tym artykule.

Jeśli nazwa miejscowa pochodzi 
od nazwiska, to musiała powstać póź-
niej niż pojawiło się na tym terenie to 
miano. Należy dodać, że termin nazwi-
sko w znaczeniu, jakim posługujemy 
się dzisiaj, prawnie usankcjonował się 
dopiero na początku XIX wieku. Aby 
nie odbiegać zbytnio od tematu podam 
kilka istotnych dla tego artykułu uwag 
o nazwach. Pierwsze nazwy miejsco-
wości zapisane w metrykach parafial-
nych pojawiły się w okolicy Kolbu-
szowej w połowie XVII wieku. (Cmo-
las - 1696 r., Kolbuszowa 1640 r. - cho-
ciaż schematyzmy diecezjalne podają 
rok 1772, Ostrowy Tuszowskie - 1671 

r., Pilzno - 1669 r., Lubzina - 1673 r., 
Góra Ropczycka - 1673 r., Sędziszów - 
1676 r.) [1]; [2]. To około sto lat póź-
niej niż ukazało się zalecenie posobo-
rowe po Soborze Trydenckim (1563 
r.), które zobowiązywało proboszczów 
do prowadzenia metryk wiernych ko-
ścioła katolickiego, jak również sto lat 
później od pojawienia się pierwszych 
metryk w Polsce. Proces „przyjmowa-
nia nazwisk”, czyli jak mówią genealo-
dzy – proces kształtowania się nazwisk 
i nazw fizjograficznych, trwał wiele lat, 
a w niektórych przypadkach nawet do 
drugiej połowy XIX wieku. 

Pojawienie się pierwszych ksiąg me-
trykalnych w re-
jonie kolbuszow-
skim zbiegło się 
w czasie z wzmo-
żoną koloniza-
cją tych terenów. 
Wiele wskazuje 
na to, że znaczna 
część mieszkań-
ców przyjęła na-
zwisko wtedy, gdy 
należało dokonać 
wpisu do księgi 
metrykalnej. We-
dług Kazimierza 
Skowrońskiego: 

„Wbrew poglądom, 
że stałe nazwiska, 
zwłaszcza „chłop-
skie” są wytworem 
dopiero okresu 
popańszczyźnia-
nego, po uwłasz-
czeniu i zniesieniu 
pańszczyzny (dla 
Galicji od r. 1848, 
Wiosny Ludów), 
w świetle naszych 
metryk trwają od 
lat co najmniej 
trzystu w Kol-
buszowej i w jej 
okolicy. Wiązały 
się, jak i w innych 
częściach kra-
ju, z pochodze-
niem i zajęciami 

mieszkańców, z otaczającym środowi-
skiem, z osobistymi cechami i wreszcie 
samych ludzi, założycieli rodów miesz-
czańskich i chłopskich.”[3]

K. Skowroński podaje szereg przy-
kładów miejscowych nazwisk, a na-
wet w niektórych przypadkach miejsce 
ich występowania. Do wspomnianych 
przez Skowrońskiego nazwisk opiso-
wych, związanych z cechami fizyczny-
mi lub cechami charakteru, zalicza się 
nazwisko „Białek”. Najprawdopodob-
niej nazywano tak osoby o jasnej kar-
nacji lub jasnych włosach, chociaż nie 
można wykluczyć innych powodów ta-
kiego nazwania. Jednak znane są przy-
padki występowania w innych rejonach 
kraju nazwisk podawanych przez K. 
Skowrońskiego dla okolic Kolbuszo-
wej i notowanych jeszcze przed poja-
wieniem się tu pierwszych ksiąg me-
trykalnych. Na łamach „Ziemi Kolbu-
szowskiej” (w numerach: 11/161, 1/162 
i 2/163) podawałem przykłady wystę-
powania pierwszych wpisów dla nazwi-
ska „Białek”. Sięgały one jeszcze XIV 
wieku i dotyczyły Małopolski, Śląska 
i Mazowsza. Zatem istnieje taka ewen-
tualność, że przynajmniej część osób 
osiedlających się wówczas na tych zie-
miach posiadała już jakieś nazwanie 
(przezwisko), żeby nie używać kontro-
wersyjnego dla tego okresu pojęcia – 
nazwisko. Należy jednak pamiętać, że 
jeszcze w XIX wieku - jak to określa-
ją genealodzy - nazwiska były płynne. 
Oznacza to, że mogły być - mówiąc po-
tocznie - przekręcane, pisane w różnych 
formach. Spotkałem się z przypadkiem, 
że dziecko Jakubka było zapisane jako 
Jakubczyk, by czasami znowu stać się 
Jakubkiem w wieku dojrzałym. Znam 
przypadki, że nie wszystkich Jakubczy-
ków zamieniono w starszym wieku na 
Jakubków. Bywało też tak, jak to suge-
ruje w swym opracowaniu K. Skowroń-
ski, że „Pragło” stał się Pragłowskim, 

„Wątroba” – Wątróbskim (czasem Wą-
trubskim), itp. Trzeba jednak przyznać, 
że w zdecydowanej ilości przypadków, 
narodzonym dzieciom wpisywano na-
zwiska po ojcu. 

Ze zbiorów autora, mapa rysowana odręcznie przez księdza 
Władysława Świdra 
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Bywało tak, że nazwania ludzi 
przenoszono na uprawiane przez nich 
pola, czy na zamieszkiwane przez nich 
domostwa. Stąd pojawiały się Wikto-
rówki, Wolakówki czy Białkówki. Były 
to najczęściej nazwy potoczne, funkcjo-
nowały lokalnie. Na ogół istniały jakiś 
czas, niekiedy znikały - prawdopodob-
nie wraz z ludźmi lub po prostu ulega-
ły zapomnieniu. Dlatego o niektórych 
z nich dowiadujemy się ze starych map, 
kronik czy innych przekazów. Bywało 
też tak, że tą samą nazwę miały obiek-
ty geograficzne w różnych miejscach. 
Świadczy to chyba o popularności na-
zwy czy nazwiska na tym terenie.

Z racji swych zainteresowań gene-
alogicznych chciałbym kilka uwag po-
święcić jednej z takich nazw – Biał-
kówce. W okolicach Kolbuszowej spo-
tkałem pięć przypadków występowania 
nazwy Białkówka. Jedna z nich, jako 
część Cierpisza, była nazwą urzędo-
wą jeszcze w obecnym wieku. Kolej-
na to ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 
w Nowej Wsi, miejsce wycieczek wie-
lu mieszkańców nie tylko powiatu kol-
buszowskiego. Te dwa miejsca znane są 
z pewnością wielu mieszkańcom. Co do 
kolejnej Białkówki, czyli rzeczki prze-
pływającej przez Werynię, występują 
pewne kontrowersje, o czym w dalszej 
części. Kolejne Białkówki znane są już 
tylko z literatury, a raczej ze starych 
map. Są to: Białkówka w Bliźnie, oraz 
Białkówka, która była w obecnie nieza-
mieszkałym (niezabudowanym) miej-
scu na granicy dwóch wsi: Cierpisza 
i Przedborza. 

1. Białkówka w Cierpiszu.
Była częścią Cierpisza, w gminie 

Sędziszów Małopolski, do 2005 r. Trud-
no ustalić, kiedy po raz pierwszy poja-
wiło się to określenie. Według księdza 
Władysława Świdra - Białkowie musie-
li mieszkać w Cierpiszu już w drugiej 
połowie XVII wieku. Na odręcznej ma-
pie, wykonanej przez księdza W. Świdra 
[mapa 1], Białkówka zaznaczona jest 
koło cierpiskiego stawu. Mieszkali tam 
Białkowie. Prawdopodobnie dlatego tą 
część wsi nazwano Białkówką. Jako 
nazwa urzędowa występowała między 
innymi w wykazie urzędowym nazw 
miejscowości z 1980 r. W dniu 29 mar-
ca 2005 r. Rada Miejska w Sędziszowie 
Młp. podjęła Uchwałę nr XXI/207/05, 
w wyniku której zaopiniowała znie-
sienie - wykreślenie nazwy Białkówka 
jako część wsi Cierpisz. Jako powód 
podano, że nikt z 13 osób obecnych na 
zebraniu nie pamiętał takiej nazwy oraz 
nie był w stanie wskazać przynależnego 

obszaru. Cierpisz był zawsze małą wio-
ską. W 2011 roku mieszkało tu zaledwie 
178 osób. Była to najmniejsza wioska 
gminy Sędziszów Małopolski. Ponie-
waż gleby tu mało urodzajne, ludność 
często opuszczała wieś, osiedlając się 
w innych miejscowościach.

Z dostępnych w tarnowskim ar-
chiwum (ADT) kopii ksiąg metrykal-
nych parafii w Czarnej Sędziszowskiej 
z dziewiętnastego wieku wynika, że 
w Cierpiszu mieszkało niewielu Biał-
ków. Znacznie więcej było ich w po-
bliskiej Kamionce. Być może wynikało 
to z faktu, że Kamionka była większą 
wsią. [6], Mapa [1]

2. Białkówka w Nowej Wsi.
Białkówka w Nowej Wsi koło Kol-

buszowej jest nazwą ścieżki eduka-
cyjno-przyrodniczej. Ścieżka powsta-
ła w 2000 r., a jej nazwa wzięła się od 
gajowego Białka (1905–1979), który 
mieszkał w pobliżu powstałej ścieżki. 
Miejscowe nauczycielki od wielu lat or-
ganizowały wycieczki lub obozy eduka-
cyjne w pobliżu miejsca zamieszkania 
gajowego Białka. Przyjęło się skrótowe 
określenie - wycieczka do Białkówki 
lub obóz w Białkówce - czyli w pobliżu 
miejsca zamieszkania gajowego Biał-
ka. Ścieżkę wyznaczono w ciekawym 
przyrodniczo fragmencie lasu. Prze-
prowadzono ją tak, aby mogła pokazać 
jak największe zróżnicowanie siedlisk, 
zbiorowisk leśnych, ukształtowania 
terenu, wieku i składu drzewostanów. 
Obiekt ten przeznaczono nie tylko dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, ale rów-
nież dla wszystkich osób chętnie prze-
bywających w lesie. [7]

3. Białkówka w Bliźnie.
Na wschód od wsi Blizna, w kie-

runku wsi Leszcze, nad rzeczką o na-
zwie Ligajska Rzeczka, na skraju lasu, 
jest zaznaczony przysiółek [mapa 2] 
Białkówka. Mapa pochodzi z 1938 r. 
W pobliżu można znaleźć inne przysiół-
ki: Wolakówka, Organistówka. Ich na-
zwy najprawdopodobniej pochodzą od 
nazwiska lub zajęcia mieszkańców (być 
może właścicieli) tych terenów.

W czasie II Wojny Światowej lud-
ność Blizny i kilku okolicznych wsi zo-
stała wysiedlona. Niemcy zbudowali tu 
poligon rakiet V-2. Na terenie wysie-
dlonej wsi zburzono wszystkie domy, 
ocalał tylko jeden budynek - była to 
mała murowana szkoła. Poligon działał 
nieprzerwanie od listopada 1943 do lip-
ca 1944 r., kiedy to został ewakuowa-
ny przez Niemców na teren poligonu 
Heidekraut w Borach Tucholskich. Po 
wojnie miejscowa ludność wróciła, aby 
tu zamieszkać, zbudowano od podstaw 
nową wieś. Po starych przysiółkach 
nie zachowały się nawet wspomnienia. 
Obecnie na terenie byłego poligonu 
znajduje się Park Historyczny Blizna.

4. Białkówka na granicy Cierpisza 
i Przedborza.

To ostatnie „odkrycie”, które po 
przeanalizowaniu wydaje się najbar-
dziej interesujące. Na obecnym etapie 
wiedzy może niewiele wyjaśnia, ale 
wyznacza kierunek poszukiwań ge-
nealogicznych. Białkówka na granicy 
Cierpisz i Przedbórz występowała jesz-
cze na mapach z 1875 r. [mapa 3], na-
tomiast na mapie tego samego obszaru 
z 1900 r. i późniejszych już nie wystę-
puje. Nie należy jej utożsamiać z Biał-

Fragment mapy wojskowej z 1938 roku w skali 1: 25 000 NIWISKA PAS 48 
SŁUP 33 – B
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kówką w Cierpiszu, opisywaną przez 
księdza Wł. Świdra, ponieważ leży kil-
ka kilometrów na północ od niej. Dla-
czego Białkówka na granicy Cierpisza 
i Przedborza wydaje się najbardziej 
interesująca z pozycji poszukiwań ge-
nealogicznych? Pierwsze nazwiska, 
które pojawiły się w kolbuszowskich 
księgach metrykalnych można znaleźć 
w pracy M. Piórka [2]. Można zauwa-
żyć zastanawiającą zależność. W pobli-
żu Przedborza, obok nazwiska Białek, 
pojawia się nazwisko Białas, a nawet 
nazwisko Biały. W zestawieniu podane 
jest – nazwa wsi, nazwisko i rok pierw-
szego wpisu:

Białas - (1649); Kolbuszowa – Bia-
łek(1641), Białas (1688); Kupno – Bia-
łek (1656); Przedbórz – Białek (1660), 
Białas (1659), Biały (1640); Werynia - 
Białek (1676, Białas   (1641).

Z pracy księdza Wł. Świdra [6] wy-
nika, że mniej więcej w tym samym cza-
sie nazwisko to notowane jest w parafii 
Czarna Sędziszowska, czyli za lasem 
w stosunku do Przedborza, w kierunku 
południowym, we wsi Cierpisz. Przed-

bórz zajmuje jakby centralne położenie 
względem wymienionych wiosek. 

Według prof. Dobrowolskiej [5] 
do powstających wiosek w tym rejonie 
(XV, XVI wiek) napływała ludność od 
strony rzek: Wisłoki i Wielopolki z za-
chodu oraz Sanu i Wisłoka od północy 
i wschodu. Obserwuje tu się też sezono-
we osadnictwo Wołochów, którzy łatwo 
asymilują się z miejscową ludnością 
i z czasem osiedlają się na stałe. Mamy 
dowody na obecność Wołochów w rejo-
nie wsi Domatków, Przedbórz czy We-
rynia. Zestawienie nazwisk z tego rejo-
nu: Białek, Białas, Biały nie jest przy-
padkowe. To nie cecha pojedynczych 
osób spowodowała przyjęcie takiego 
opisowego nazwiska, jest to cecha gru-
py osób, którzy odróżniali się od in-
nych tu zamieszkałych. Można przyjąć, 
że ludzie ci, ze względu na jaśniejszą 
od Wołochów karnację skóry, tak zo-
stali nazwani. Oczywiście, jest to jedna 
z hipotez, która wymaga jeszcze wielu 
uzasadnień.  

5. Rzeka Białkówka w Weryni.
Ta nazwa rzeki funkcjonuje współ-

cześnie, prawdopodobnie pojawiła się 
w dwudziestym wieku, jako rzeka Biał-
ka lub Białkówka. Znajduje się we wsi 
Werynia i według miejscowej ludności 
jej nazwa pochodzi od nazwiska gospo-
darza mieszkającego w pobliżu. Spotka-
łem się z krytyką tej nazwy, gdyż rzeka 
ta powinna mieć historyczną nazwę Si-
kornik, a po złączeniu się z Ożanną – 
Sanna. [8]

Przedstawiłem pięć miejsc, któ-
rych nazwa kojarzy się z jednym nazwi-
skiem. Nie twierdzę, że są to wszystkie 
miejsca w okolicy Kolbuszowej, które 
nazywane były Białkówką. Sądząc po 
ich ilości, nazwisko, od którego zosta-
ły nazwane, musi być popularne na tym 
terenie. Tym większa to satysfakcja dla 
mnie, gdyż z tej Ziemi wywodzą się 
moi przodkowie. 

Jacek S. Białek 
MałopolSkie TowarzySTwo Genealo-

Giczne w krakowie.
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Sport

uDANY WYSTęP bADmiNTONiSTóW Z WiDełKi W meDYCe
2 marca w medyce odbył się Krajowy Turniej młodzików. Na tej imprezie klub Start Widełka 

reprezentowało czterech chłopców: Kopański Paweł, Płoch Konrad, Płoch Krzysztof i najmłodszy uczestnik 
całego turnieju - maciąg Szymon. 

Turniej możemy zaliczyć do udanych, 
ponieważ przywieźliśmy dwa pierwsze 
miejsca w grze pojedynczej i podwójnej, 
jedno drugie miejsce oraz czwarte miejsce 
w grze podwójnej. Dobrze spisała się para 
deblowa Kopański Paweł, Płoch Konrad, 
którzy zdobyli pierwsze miejsce, tracąc 
tylko jednego seta w całym turnieju. Cie-
kawy okazał się mecz finałowy w grze po-
jedynczej, ponieważ był to „bratobójczy” 
pojedynek naszych zawodników - Pawła 
Kopańskiego i Konrada Płocha. Jak się 
okazało był to najładniejszy pojedynek 
całego turnieju obfitował w długie oraz 
szybkie wymiany, przy których można 
było oglądać agresywne smecze i widowi-
skową obronę. Był to mecz ważny dla obu 
zawodników, ponieważ obaj przyjechali 
po zdobycie jak największej ilości punk-
tów, które są potrzebne, by móc zagrać 
w Mistrzostwach Polski, w których może 
wziąć udział tylko 32 najlepszych zawod-
ników na 219 grających i sklasyfikowa-
nych. Mecz okazał się wyrównany, każdy 
z trzech setów grany był po przewagach, 
to świadczyło o determinacji tych zawod-

ników. Lepszy okazał się Konrad Płoch 
wygrywając w trzecim secie 24:22. 

W tej samej kategorii zagrał młodszy 
brat Konrada, Krzysiek, który wraz z ko-
legą klubowym Szymonem Maciągiem 
w grze podwójnej zajął czwarte miejsce. 
Szymon Maciąg w takim turnieju wystar-
tował po raz pierwszy, była to dla niego 

wielka próba, ponieważ grał z zawodni-
kami starszymi o dwa i trzy lata. Sądząc 
po jego grze można pokusić się o stwier-
dzenie, że w Widełce wyrasta zawodnik na 
miarę naszego V-ce Mistrza Polski Konra-
da Płocha.

Piotr Surowiec

Konrad Płoch.JPG

KOSZYKóWKA W liCeum OGólNOKSZTAłCĄCYm
 W dniu 5 marca 2013 roku, w hali liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, odbył się rejonowy 

etap licealiady w koszykówce dziewcząt. Wzięły w nim udział trzy drużyny: uczennice z i liceum 
Ogólnokształcącego z mielca i Zespołu Szkół ekonomicznych z Dębicy oraz gospodynie.

Pierwszy mecz pomiędzy LO Kolbu-
szowa a ZSE Dębica dał bardzo satysfak-
cjonujący wynik 24:2 dla gospodyń. Spo-
tkanie pomiędzy gośćmi dało rezultat 12:8 
dla Mielczanek.

Ostatni pojedynek LO Kolbuszowa 
kontra I LO Mielec potwierdziło dobrą 
passę gospodyń, które wygrały 29:4.

Dziewczęta kolbuszowskiego LO gra-
ły u siebie, walczyły ambitnie, bardzo do-
brze spisywały się w obronie i poparły to 
skutecznością w ataku. Najskuteczniejszą 
zawodniczką była rozgrywająca Agniesz-
ka Wójcicka, która kończyła znaczną część 
akcji podkoszowych, schodząc z parkietu 
z 16 punktami. Nie ustępowały jej Kami-
la Pyra - obrońca, która wykazała się dużą 
skutecznością w rywalizacji pod tablica-
mi oraz skrzydłowe Katarzyna Brandys 

(14 punktów) i Dominika Bajor (10 punk-
tów). W zbiórce radziła sobie znakomicie 
Natalia Starzec oraz Klaudia Szatkowska, 
a stuprocentową skutecznością w rzutach 
osobistych wykazała się Karolina Filuba. 

Nasze zawodniczki zanotowały wyso-
ką skuteczność trafień z półdystansu, nie 
dopuszczały gości do rzutowych pozy-
cji. Już pierwsze minuty meczów poka-
zały, że miejscowe koszykarki kontrolują 
grę. Nienagannie spisała się obrona stre-
fą, a zaskakujące, błyskawiczne kontrata-
ki były nie do przerwania przez przeciw-
niczki. W ostatniej kwarcie na parkiet we-
szły zmienniczki, one również nie zawio-
dły, wykorzystując perfekcyjnie niemoc 
rzutową gości. Drużyna zagrała z pełnym 
zaangażowaniem zespołową, dynamiczną 
koszykówkę. Można mówić, że wygrane 
były w pełni zasłużone.

Skład drużyny koszykarek LO Kolbu-
szowa: Agnieszka Wójcicka, Kamila Pyra, 
Magdalena Bajor, Katarzyna Brandys, Ka-
rolina Filuba, Klaudia Szatkowska, Do-
minika Bajor, Natalia Starzec, Zofia We-
sołowska, Agnieszka Jasińska, Katarzyna 
Kozubal oraz Joanna Jaskot.

Kolejny etap rozgrywek dla dziewcząt 
z Liceum Ogólnokształcącego to półfinał 
wojewódzki.

Życzymy dalszych sukcesów w roz-
grywkach, mobilizacji i woli zwycięstwa 
oraz podtrzymania dobrej passy. 

 a.wLazło
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PuChAr POlSKi NOrDiC WAlKiNG W KOlbuSZOWeJ
W dniu 1.06.2013 r., w Kolbuszowej, odbędzie się Puchar Polski Nordic Walking. 

Jako jedyni na Podkarpaciu, a także 
na terenie Polski południowo-wschodniej, 
otrzymaliśmy prawo do organizacji jednej 
z 10 imprez z cyklu Pucharu Polski NW. 
Planowanymi organizatorami pozostałych 
imprez będą między innymi: Gdańsk, Bar-
linek (Europejska Stolica Nordic Walking), 
Hajnówka, Osielsko, Pakość i Polanica 
Zdrój. 

Puchar Polski przyciąga miłośników 
z całego kraju (Poznań, Kraków, Wro-
cław, Szczecin, Wejherowo), jak również 
z zagranicy (Ukraina, Słowacja, Czechy, 
Niemcy). 

Zawody Nordic Walking to nie tylko 
rywalizacja sportowa, to również znako-
mita okazja, aby zaprezentować walory tu-
rystyczne Gminy Kolbuszowa.

Zawodnicy wystartują na dystansach: 
5, 10 i 20 km. Impreza zostanie zorganizo-
wana na terenie skansenu w Kolbuszowej. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu. 

Na stronie Polskiej Federacji Nordic 
Walking pojawił się dokładny harmono-

gram imprez pucharowych przewidziany 
na rok 2013 oraz uruchomiono zapisy on 
line. 

anDrzeJ SeLwa

SOTer CuP 2013
W sobotę, 2 marca br., w sali liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, odbył się turniej halowej piłki 

nożnej firm i instytucji. W turnieju wzięło udział 16 drużyn, w większości z Gminy Kolbuszowa.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, 
drugie Mrówka Kolbuszowa, trzecie Eden 
Net Group. Oprócz pucharów dla zwy-
cięzców wręczono nagrodę specjalną Fair 
Play, którą otrzymała drużyna Gminy Kol-
buszowa (w klasyfikacji generalnej zaję-
ła piąte miejsce). W programie zawodów 
znalazł się konkurs rzutów karnych dla 
dzieci, a także losowanie nagród dla pu-
bliczności. 

Celem turnieju była integracja firm 
oraz instytucji. SOTER GROUP i wszyst-
kie firmy biorące udział w turnieju przygo-
towały drobne upominki dla kibicujących 
dzieci, zawodników oraz ich rodzin.

anDrzeJ SeLwa
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SuKCeS TeNiSiSTóW STOłOWYCh Z GimNAZJum Nr1 
Drużyna tenisistów stołowych z Gim-

nazjum nr 1 w Kolbuszowej, w składzie: 
Surowiec Kamil, Stąpor Rafał i Łago-
da Piotr (opiekun Eugeniusz Sito), zajęła 
pierwsze miejsce w Rejonowej Gimna-
zjadzie w tenisie stołowym. Zawodnicy 
z „Jedynki” pokonali swoich rówieśników 
z powiatu mieleckiego, dębickiego i rop-
czycko-sędziszowskiego na turnieju, któ-
ry odbył się 5.03.2013 r. w Iwierzycach. 
W rywalizacji brało udział osiem zespo-
łów. Nasza drużyna wygrała wszystkie 
pojedynki: 3-1 z Gimnazjum w Strzegoci-
cach, 3-1 z Gimnazjum z Mielca oraz w fi-
nale turnieju 3-0 z Gimnazjum w Jodłowej. 
Pingpongiści z Gimnazjum nr 1w Kolbu-
szowej wywalczyli tym samym awans do 
udziału w turnieju wojewódzkim.

eugeniuSz Sito

OlDbOYe DlA emilKi
W niedzielę, 24 lutego br., na hali 

sportowej Liceum Ogólnokształcącego 
w Kolbuszowej, odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów. Pod-
czas turnieju przeprowadzono zbiórkę pie-
niędzy dla Emilki Cabaj, dziewczynki wy-
magającej drogiej i skomplikowanej ope-
racji serca. 

W turnieju wzięło 9 drużyn:

- Stal Mielec 
- Polonia Rzeszów
- Wisłoka Dębica 
- KKS Kolbuszowianka
- Sokół Kolbuszowa Dolna
- Viktoria Czermin
- KS Dzikowiec
- Sambor Ukraina 
- Ustrzyki Dolne 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna WI-
SŁOKI DEBICA, na drugim uplasowała 
się POLONIA RZESZOW, a trzecie miej-
sce zajęli zawodnicy z SAMBORA na 
Ukrainie. Poza podium znalazła się dru-
żyna SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA, 
która zajęła czwarte miejsce.

Puchary ufundował Kierownik Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Organizatorzy 
dziękują ludziom o dobrym sercu oraz 
Księżom za przekazanie informacji o Tur-
nieju. 
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TurNieJ O PuChAr KOmeNDANTóW POliCJi i 
PAńSTWOWeJ STrAŻY POŻArNeJ W KOlbuSZOWeJ

Na koniec ferii, w czwartek 21.02.2013 
r., w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kolbuszowej, odbył się Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Komendan-
tów Policji i Państwowej Straży Pożarnej 
w Kolbuszowej. Turniej został przepro-
wadzony przez Uczniowski Klub Sporto-
wy „Dwójka”. W turnieju startowały dzie-
ci z klas VI i młodsze z gminy Kolbuszo-
wa. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, po 
5 w kategorii dziewcząt i chłopców.

Wyniki turnieju:
Dziewczęta:
Sokółki I           12           27-1
Sokółki II          9            12-2
Tygryski           6             6-16
Orzełki              1             0-8
Trójka               1             0-18

Chłopcy:
Wisła Kraków  9            19-6
Jarzębina          9            19-7
MKS                9             17-9
FC Zygmunt    3             13-13
Ruch Chorzów 0            1-34       

Sokółki I wystąpiły w składzie: Pa-
stuła, Blat Aleksandra, Antos Natalia, Lis 
Sylwia.

Wisła Kraków wystąpiła w składzie: 
Kacper Zuba, Szalony Bartłomiej, Łagow-
ski Szymon, Olszowy Oskar, Brzoza Hu-
bert.

„Królową Strzelczyń” została Antos 
Natalia z 19 bramkami, a „Królem Strzel-
ców” został Micek Kamil z 13 bramkami.

Puchar „FAIR PLAY” za sportową 
i ambitną postawę otrzymała dziewczęca 

drużyna Trójka, którą stanowiły dziewczę-
ta z klasy III. 

Puchary, medale i dyplomy czołowym 
drużynom turnieju wręczali: Wicestarosta 
Powiatu Kolbuszowskiego - Wojciech Ce-
bula, Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba, 
Komendant Powiatowy Policji - podin-
spektor Stanisław Babula, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. 
Florian Pelczar oraz dyrektor SP 2 i prezes 
UKS „Dwójka” Jerzy Sitko.  

robert SzaLony

europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie

DOTACJe NA DZiAłAlNOść GOSPODArCZĄ 
DlA miKrOPrZeDSiębiOrCóW

Dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających poniżej 10 pracowników) lub osób, które chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą, z terenu gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, majdan Królewski i raniżów, w Stowarzyszeniu 
lokalna Grupa Działania „Siedlisko” czekają unijne środki z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Kwota dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 709 146,21 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy finan-
sowej, wraz z ekonomicznym planem ope-
racji (biznes plan), należy złożyć bezpo-
średnio biurze Stowarzyszenia LGD „Sie-
dlisko” w Kolbuszowej, przy ul. Kościusz-
ki 6, lok. 2/4, w terminie od 25.03.2013 r. 
do 15.04.2013 r. Wniosek można pobrać 
ze strony www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.
pl, strony Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi www.minrol.gov.pl lub Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. 

O przyznanie pomocy finansowej 
mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne 
lub jednostki organizacyjne nie posiadają-
ce osobowości prawnej, które prowadzą 
działalność gospodarczą na wsi, jak rów-
nież w Kolbuszowej i zatrudniają poniżej 
10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 
mln euro. Ponadto nie ukończyły 60 lat, 

nie są ubezpieczone w KRUS, w okresie 
ostatnich 2 lat nie otrzymały pomocy w ra-
mach działania „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienie” 
objętego Programem Operacyjnym „Ka-
pitał Ludzki, 2007- 2013”. Osoby, które 
chcą uzyskać wsparcie finansowe na roz-
poczęcie własnej działalności gospodar-
czej, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie 
mogły być wpisane do ewidencji działal-
ności gospodarczej. Działanie stawia wy-
móg zatrudnienia. Na projekty, w wyniku 
których zostanie utworzone jedno miejsce 
pracy, będzie można otrzymać do 100 
tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch 
miejsc do 200 tys. zł, a w przypad-
ku utworzenia trzech lub więcej nowych 
miejsc pracy będzie można otrzymać do-
finansowanie w wysokości do 300 tys. zł. 
Zatrudnienie musi być utrzymane przez 

okres co najmniej 24 miesięcy od podpi-
sania umowy z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), na-
tomiast działalność musi być prowadzo-
na przez co najmniej 5 lat od podpisania 
umowy z ARiMR. Pomoc udzielana jest 
po zrealizowaniu inwestycji lub jej eta-
pu (refundacja kosztów) np. zakupie ma-
szyn, i może pokryć do 50% poniesionych 
kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych). 
Pomoc nie obejmuje podatku od towarów 
i usług VAT, nabycia nieruchomości, naby-
cia rzeczy używanych.

Wszelkie informacje dostępne są 
w biurze Stowarzyszenia LGD „Siedli-
sko”, a także pod nr tel. 17 2271 449, kom. 
533 271 449 oraz na stronie internetowej 
www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.

zarząD StowarzySzenia

 LokaLna gruPa Działania „SieDLiSko” 



KONCerTY W DOmu KulTurY
KONCerT OrKieSTrY SYmfONiCZNeJ

KONCerT rOCKOWY



PrZeKAŻ 1% PODATKu 
NA rZeCZ

reGiONAlNeGO TOWArZYSTWA KulTurY 
W KOlbuSZOWeJ

KrS: 0000109497

Nr. KONTA bANKOWeGO: 
21-9180-0008-2001-0000-0039-0001

Zebrane środki zostaną wydane na wydawnictwa regionalne


