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Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

kpt. Mieczysława 
GodlewskieGo 
(06.06.1923 – 22.03.2013), 

Ostatniego Prezesa 
Światowego Związku Żołnierzy AK, 

Oddział Kolbuszowa.

Rodzinie, najbliższym i kolegom 
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Regionalnego Towarzystwa 
Kultury im. J.M. Goslara 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie zmarłego

Śp. Mieczysława 
GodlewskieGo

Żołnierza AK
Prezesa Oddziału Światowego Związku Żołnierzy 

AK w Kolbuszowej
Więźnia politycznego zesłanego na Sybir

składa
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego

RODZINIE ZMARŁEGO

Śp. Mieczysława GodlewskieGo
Żołnierza AK

Prezesa Oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy AK w Kolbuszowej 

Więźnia politycznego zesłanego na Sybir

wyrazy najgłębszego żalu i współczucia

składają:
Starosta, Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady 

i Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 

którzy w bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,

 współczucia i życzliwości.
Szczere podziękowania dla władz 

Miasta i Gminy Kolbuszowa 
za okazanie pomocy, duchowego wsparcia 

oraz dla wszystkich, którzy wzięli liczny udział 
w uroczystości pogrzebowej naszego najukochańszego 

Taty, Teścia, dziadka, i Pradziadka 
Śp. Mieczysława Godlewskiego 

Serdeczne i szczere podziękowania składa: 
Rodzina Godlewskich 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie zmarłego

Śp. Mieczysława 
GodlewskieGo

Żołnierza AK
Prezesa Oddziału Światowego 

Związku Żołnierzy AK w Kolbuszowej
Więźnia politycznego zesłanego na Sybir

składa
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej
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Rodzinie zmarłego
Śp. Mieczysława 

GodlewskieGo
Żołnierza AK

Prezesa Oddziału Światowego Związku Żołnierzy 
AK w Kolbuszowej

Więźnia politycznego zesłanego na Sybir

Wyrazy najgłębszego współczucia

składa
Dyrektor i pracownicy Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

Z głębokim żalem żegnamy 
kpt. Mieczysława Godlewskiego, 

żołnierza Armii Krajowej, 
człowieka prawego i wielkodusznego, 
przyjaciela Muzeum Kultury Ludowej. 

Łączymy się w bólu z Rodziną 
i składamy wyrazy szczerego współczucia.

                                                                                        
Dyrektor i Pracownicy 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej  

OGŁOSZENIE

Zarząd RTK im. J.M. Goslara uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 

2013r. o godz. 10, w Miejskim Domu Kuiltury w Kolbuszowej, odbędzie się 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa.

Wszystkich członków RTK serdecznie zapraszamy.

ZarZąd rTK

KonKurs FotoGraFiczny Dawniej i Dzisiaj
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zaprasza 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 odpowiedzialną za konkurs jest 
Łukasz Szymański, a za całość projektu 
odpowiada Halina Krzych. Do nich też 

należy zgłaszać wszelki uwagi dotyczące 
konkursu.

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

Jedna z nadesłanych na konkurs prac. Autor Paweł Czapiel

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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warsztaty etnoGraFiczne w sKansenie
czas na nowy cykl warsztatów pn. „Do etnodzieła!”, podczas których (podobnie jak w ubiegłym roku) 

uczestnicy, pod okiem twórców ludowych, własnoręcznie wykonują ozdoby ze słomy, filcu, papieru, wikliny czy 
gliny… Będzie tak można spędzić w Parku etnograficznym MKL każdą trzecią niedziela miesiąca, w godz. 10.30 - 
13.30.

Podczas pierwszych warsztatów, któ-
re odbyły się przed Wielkanocą (17 marca) 
tradycyjnie przygotowano pisanki. Zaję-
cia poprowadziła pani Kinga Cebulska, ar-
tystka ludowa z Glinika k/Strzyżowa, któ-
ra zajmuje się m.in. malowaniem na szkle, 
szydełkowaniem, a głównie – wykonywa-
niem pisanek. Jej wyroby to prawdziwe 
dzieła sztuki – zachwycają różnorodno-
ścią wzorów, precyzją, starannością wyko-
nania. Tym razem pokazała uczestnikom 
sposób zdobienia jajek jedną z tradycyj-
nych technik, tzw. batikową. Polega ona 
na tym, że przy pomocy specjalnego pi-
saka (szpilki osadzonej na drewienku lub 
wiklinie) na skorupkę jajka nanosi się kro-
ple gorącego wosku. I tworzy wzory np. 
jodełki, gwiazdki, łańcuszki, kurze stop-

ki, promieniste koła… – im więcej kropek 
i kresek tym ciekawsza pisanka! Następ-
nie tak pokryte woskiem jajka zanurza się 
w podgrzanym barwniku (niegdyś natural-
nym tj. odwar z łupin cebuli, z kory róż-
nych drzew czy z traw i zbóż) z dodatkiem 
wody i octu. Po wyciągnięciu powstaje pi-
sanka w kolorze barwnika z wzorem, któ-
ry się pojawia po tym jak wosk się roztopi. 
Każdy z uczestników, po tym jak podgląd-
nął artystkę, sam wykonał kilka swoich 
pisanek. A wiadomo, że koszyczek wiel-
kanocny bardziej cieszy, jeśli umieści się 
w nim własne ETNOdzieło!

Plan kolejnych warsztatów:
21 kwietnia – ozdoby ze słomy
19 maja – ozdoby z filcu

16 czerwca – kwiaty z bibuły
21 lipca – tacki z wikliny
18 sierpnia – szyszki weselne
22 września – ceramika, garncarstwo
20 października – haft na torbach ekolo-
gicznych
17 listopada – plecionka z papieru
15 grudnia – ozdoby na choinkę 

 
Nasze warsztaty etnograficzne to dobry 
sposób, by ciekawie i twórczo spędzić nie-
dzielę. Warto też połączyć zajęcia (na któ-
re wstęp wynosi 15 zł/os.) ze spacerem po 
dawnej wsi lasowiackiej i rzeszowskiej… 
Serdecznie zapraszamy!!!

JusTyna niepoKóJ

PucHar PoLsKi 
norDic waLKinG 

– KoLBuszowa 2013
zaPisy na Marsze norDic waLKinG

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w Pucharze Polski nordic walking, który odbędzie się 
1 czerwca br. na terenie skansenu w Kolbuszowej.

Już teraz można dokonać rejestracji on line.
Link do rejestracji znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego 
www.kolbuszowa.pl oraz PFNW.
Dla pierwszych 200 osób, mieszkańców Gminy Kolbuszowa, 
którzy dokonają rejestracji on line do 13 maja 2013 udział w za-
wodach będzie bezpłatny. Podczas rejestracji należy wpisać jako 
klub „Gmina Kolbuszowa”.

Uczestnicy zawodów otrzymają: 
- pakiet startowy dla każdego uczestnika od PFNW w tym profe-
sjonalny numerek startowy

Każdy zawodnik, który przekroczy linię mety otrzyma:  
gel Vitarade, batonik Vitarade, stick Vitarade, torebkę reklamową 
Vitarade, medal z logo Kolbuszowej oraz PFNW, posiłek regene-
racyjny na miejscu zawodów, brelok, smycz 

- w każdej z 48 kategorii do wygrania komplet pucharów za 
pierwsze 3 miejsca 

- każdy uczestnik bierze udział w losowaniu nagród: 
pulsmometr od firmy Polar, bony upominkowe od firmy Polar, 
odzież sportową od firmy Biegosfera, bony na kije do Nordic 
Walking od Exela  
 
Uwaga: zapisy elektroniczne do 28.05.2013, w dniu zawodów 
opłata startowa wzrasta dwukrotnie  

i otwarty rajD 
norDic waLKinG 

o PucHar BurMistrza 
KoLBuszowej

3 Maj 2013 – ryneK w KoLBuszowej 
start godz. 18.30

trasa – start - rynek strona zachodnia, ulice – 
obrońców Pokoju, Polna, Krakowska, stadion 

sportowy - meta

Zapisy do rajdu z podaniem Imienia,  Nazwiska, 
daty urodzenia prosimy zgłaszać do 30 kwietnia 
br. na adres mailowy promocja@kolbuszowa.pl 
lub osobiście w Urzędzie Miejskim, ul. Obrońców 
Pokoju 21, pok.18.

Dla uczestników po zakończeniu rajdu przewidzia-
no miłą niespodziankę
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Kultura

ze świata czterecH stron…
slajdowiska, warsztaty z edukacji globalnej oraz warsztaty artystyczne dla dzieci – to wydarzenia, które złożą 

się na całość projektu „z 4 stron świata – spotkania międzykulturowe”, który realizowany będzie od marca 
do grudnia 2013 r. w Kolbuszowej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokal-
nych „KUŹNIA” zaprasza do udziału 
w warsztatach dzieci i młodzież (10-13 
lat) ze wszystkich szkół z gminy Kolbu-
szowa. Natomiast na slajdowiska, któ-
re odbywać się będą w Miejskim Domu 
Kultury, ul. Obr. Pokoju 66, zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych oglą-
daniem zdjęć z krain bliskich i dalekich. 
Na wszystkie wydarzenia jest wstęp 
wolny!!!

Spotkania z podróżnikami będą od-
bywały się co miesiąc, zwykle w czwart-
ki wieczorem. Od marca do czerwca od-
wiedzimy 4 kontynenty: Amerykę, Euro-
pę, Azję i Afrykę. Podczas wakacji bę-
dzie przerwa – pozwolimy wszystkim 
podróżować w wybranych przez siebie 
kierunkach. Natomiast od września do 
grudnia znów zaprosimy podróżników, 
którzy opowiedzą o swoich wyprawach 
w 4 strony świata. Podczas pierwszego 

slajdowiska (w marcu) razem z Kasią 
i Anią Kozubal żeglowaliśmy po mo-
rzach i oceanach, by w ramach „Szko-
ły pod Żaglami” dopłynąć aż na Kara-
iby. Na drugim spotkaniu (w kwietniu) 
przyjrzeć mogliśmy się z bliska piel-
grzymim szlakom do Santiago de Com-
postela, o których opowiadał Marcin 
Gwizdak, który do miejsca zw. „końcem 
świata” wybrał się 2 razy, raz pieszo, raz 
na rowerze. Przed nami wyprawa do Ira-

nu i Indii (maj) oraz do Togo (czer-
wiec).

Warsztaty, które poprowa-
dzą animatorzy ze stowarzyszenia 

„Kuźnia” i zaproszeni goście prze-
znaczone są dla dzieci i młodzie-
ży ze szkół podstawowych i gim-
nazjów. Odbywać się one będą 
zawsze niedługo po slajdowisku 
i będą z nim tematycznie powiąza-
ne. Tytuł najbliższych warsztatów 
edukacyjnych brzmi „WODA – od 
kropli do mórz i oceanów”. W cza-
sie zajęć dzieci poznają mapę świa-
ta, zobaczą slajdy z rejsu żaglow-
cem „Fryderyk Chopin”, nauczą 
się wiązania węzłów jak uczestni-
cy „Szkoły pod Żaglami” oraz pio-
senki typu „szanty”. W drugiej czę-
ści – prowadzący zapozna dzieci 
z problemem dostępu do wody na 
świecie oraz rozpocznie rozmowę 
o tym jak oszczędzać wodę w co-
dziennym życiu (elementy edukacji 
globalnej). Na warsztaty – 18 i 25 
kwietnia, o godz. 16.00 zaprasza-
my do Świetlicy, przy ul. J. Bytna-
ra 3. Zapisywać można się pisząc 
na mail: kuznia@silkuznia.art.pl 
lub tel. 692 234 520. Liczba miejsc 
ograniczona!

        JusTyna n./ „Kuźnia”

Projekt w ramach konkur-

su „Akademia Kreatyw-

ności 2013” dofinansowała 

Regionalna Fundacja Roz-

woju SERCE.
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Edukacja

„Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednocześnie przestrzegajmy dzieci, 
by tego piękna nie zniszczyły” /H. Zdzitowiecka/

wiosenne sPotKanie w trÓjce
10 kwietnia br., w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kolbuszowej, odbyło się rozstrzygnięcie Vi Powiatowego 

Konkursu ekologicznego „rośliny i zwierzęta chronione na terenie powiatu kolbuszowskiego”, pod patronatem 
Burmistrza Kolbuszowej. Konkurs był skierowany dla dzieci przedszkolnych. Głównym celem konkursu było 
poszerzenie wiedzy na temat roślin i zwierząt chronionych, kształtowanie wśród dzieci postaw szacunku do 
przyrody oraz wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Do konkursu przystąpiło 36 dzieci 
z 12 placówek przedszkolnych. Były to: 
Przedszkole nr 1 i nr 2 oraz Przedszkole 
prowadzone przez Siostry Zakonne w Kol-
buszowej, Przedszkola z Kolb. Górnej, Wi-
dełki, Weryni, Kolb. Dolnej, Trześni, Dzi-
kowca oraz oddziały przedszkolne przy 
Szkole Podstawowej w Bukowcu, Zaręb-
kach i Domatkowie. Zadaniem przedszko-
laków było przygotowanie prac plastycz-
nych związanych tematycznie z hasłem 
tegorocznego konkursu wraz z krótkim 
opisem. Prace oceniało jury w składzie: A. 
Żądło, K. Lelek, B. Czachor i A. Konefał, 
pod przewodnictwem dyrektora placówki 
R. Draus. Komisja przyznała: 

I miejsce – W. Jachyra, M. Stochel z od-
działu przedszkolnego w Zarębkach oraz 
A. Fryc, K. Dec, B. Marut z Przedszkola 
w Kolb. Górnej.
II miejsce – A. Wojda z Przedszkola nr 2 
w Kolbuszowej oraz M. Kubiś, M.Krupa 
z oddziału przedszkolnego w Zarębkach. 
III miejsce – M. Matejek z Przedszko-
la w Kolb. Dolnej oraz J. Jagodzińska 
z Przedszkola w Dzikowcu.

Pozostałe wytwory artystyczne zosta-
ły zakwalifikowane do wyróżnień. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody, nauczyciele zaś 
podziękowania.

Równolegle z konkursem dla dzieci 

odbył się konkurs dla nauczycieli na pre-
zentację multimedialną pod tym samym 
tytułem. Nagrodzone zostały prezenta-
cje przygotowane przez B. Reguła z Ze-
społu Szkół nr 1 w Kolbuszowej oraz B. 
Haraf ze Szkoły Podstawowej w Zaręb-
kach. Zaprezentowane pokazy multime-
dialne uświetniły nasze wiosenne spotka-
nie i dały do zrozumienia, jak trzeba chro-
nić cenne gatunki roślin i zwierząt w myśl 
hasła „znam i chronię”.

Na zakończenie uczestnicy konkur-
su wraz z opiekunami zostali zaproszeni 
do wspólnego poczęstunku. Gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim za udział w kon-
kursie.

eKo oLiMPiaDa PrzeDszKoLaKÓw
w sobotę, 23 marca, odbyła się pierwsza w gminie eko olimpiada Przedszkolaków. Miejscem ekologicznej 

zabawy kolbuszowskich maluchów była hala widowisko-sportowa przy Liceum ogólnokształcącym 
w Kolbuszowej. olimpiada miała na celu poszerzenie świadomości ekologicznej poprzez zabawę. 

Oprócz dyrektorów, rodziców i przed-
szkolaków na sobotnią olimpiadę przy-
byli: poseł Zbigniew Chmielowiec, Bur-
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej 
Peret, Kierownik Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego Kazimierz Kret, Dy-
rektor ZUK Andrzej Andryś, przewodni-
czący Zarządu Osiedla Nr 1 Grzegorz Ro-
maniuk, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Nr 2 Krzysztof Wójcicki, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Nr 3 Jan Warzocha.

Dla kilkuset uczestników ze wszyst-

kich przedszkoli z gminy przygotowano 
szereg konkurencji. Dzieci malowały gi-
gantyczne domki, segregowały odpady 
czy wykonywały ozdoby z szyszek i ma-
karonu. W programie artystycznym zna-
lazł się pokaz mody, konkursy edukacyj-
no-sportowe oraz interaktywne tańce.

Dodatkową atrakcją była Eko Farma 
- wyspa zdrowego odżywiania, malowanie 
twarzy, elektroniczny symulator sportowy 
oraz las metamorfoz.

Podczas olimpiady rozdawano ulot-
ki informacyjne Nadleśnictwa Kolbuszo-

wa oraz Urzędu Miejskiego, dotyczące 
segregacji śmieci. Ponadto Dyrektor ZSS 
w Kolbuszowej Dolnej Marzena Mytych 
wręczyła przedszkolom podziękowania za 
zbiórkę makulatury na cele akcji „Studnia 
dla Sudanu”.

Po zakończonej zabawie na dzieci 
czekała nagroda w postaci płyty CD z baj-
kami oraz słodki poczęstunek, który za-
pewniły gminne piekarnie.

J. MaZur

Ekologiczna zabawa maluchów Uroczyste otwarcie Eko Olimpiady Przedszkolaków
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PrzeDszKoLaKi witają wiosnę
zima w tym roku wyjątkowo była długa i kapryśna, dlatego dzieci z niepublicznego Przedszkola 

pw. św. józefa postanowiły przywitać wiosnę, by na dobre zagościła i radowała oczy i serca.

Już po raz kolejny rodzice i opiekuno-
wie mogli uczestniczyć w warsztatach zor-
ganizowanych przez Niepubliczne Przed-
szkole. Dzieci z zaproszonymi gośćmi 
obejrzeli teatrzyk na podst. utworu B. Szu-
rowskiej „Zwiastuny wiosny”. Wszystkich 
zachwyciła piękna dekoracja i kostiumy. 
Po tej dawce emocji Pani Wiosna zaprosiła 
dzieci do wspólnej zabawy, przedszkolaki 
miały okazję wykazać się spostrzegaw-

czością „Szukając zwiastunów wiosny”, 
wypowiadały się na temat „Jak wyobra-
żam sobie wiosnę”. Okazało się, że świet-
nie znają „wiosenne kwiaty”, a także wy-
kazały się zdolnościami plastycznymi, wy-
konując wianki, które mogłaby nosić pani 
Wiosna, wykonały też kwiatowe kompo-
zycje. Obie prace ozdobiły gazetki ścien-
ne. Przedszkolaki fantastycznie współ-
działały w grupie rówieśniczej. Myślę, że 

takie zajęcia z pewnością dają radość dzie-
ciom i rodzicom. Ciekawe wypowiedzi 
przedszkolaków, piękne prace plastyczne 
i pomysłowość podczas zabawy świadczą, 
że współpraca rodziców i nauczycieli jest 
wzorowa i daje obopólną satysfakcję.

BoguMiła puZio

z wizytą w starostwie
Korzystając z zaproszenia Starosty Kolbuszowskiego Józe-

fa Kardysia, w dniu 26.03.2013 r. wszystkie dzieci z Przedszko-
la nr 2 pojechały szkolnym autobusem do Starostwa Powiato-
wego w Kolbuszowej. Dzieci zostały wspaniale przyjęte przez 
pana Starostę; obejrzały wystawę stroików świątecznych i ozdób 
wielkanocnych, zwiedziły niektóre pomieszczenia Starostwa, za-
poznały się z charakterem pracy poszczególnych wydziałów. 

W sali narad dzieci obejrzały bajkę. Na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek - ciasteczka, soki i cukierki. Każdy Przed-
szkolak otrzymał upominek. Przed wyjściem niektórym dzie-
ciom udało się jeszcze zasiąść na fotelu pana Starosty. 

Radosne i uśmiechnięte wróciły do przedszkola, gdzie no-
wymi markerami rysowały swoje wrażenia z wycieczki.

sPotKanie PrzeDszKoLaKÓw 
z PracowniKieM straży 

MiejsKiej w KoLBuszowej
W dniu 19.03.2013 r. wszystkie dzieci z Przedszkola nr 

2 w Kolbuszowej wzięły udział w spotkaniu z pracownikiem 
Straży Miejskiej, panem Piotrem Sajdak, tatą naszej Wiktorii. 
Dzieci miały okazję poznać charakter pracy strażnika miejskie-
go, strój oraz rekwizyty. Dowiedziały się, jak należy dbać o na-
sze środowisko by było czysto, bezpiecznie i estetycznie. Miały 
okazję przypomnieć sobie zasady segregowania śmieci, wiedzą 
o zakazie ich palenia. Dzieci utrwaliły sobie podstawowe zasady 
ruchu drogowego, dowiedziały się, dlaczego ważne jest używa-
nie odblaskowej odzieży po zmroku. 

Dziękujemy panu Piotrowi Sajdak za przybycie. Zaprasza-
my kolejnych rodziców do poprowadzenia zajęć w ramach orga-
nizowanych Dni Rodzica w Przedszkolu.

doroTa ZięTeK
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„jeDynKa” aKtywnie…
Miesiąc marzec  obfitował w zespole szkół nr 1 w Kolbuszowej w ciekawe wydarzenia i osiągnięcia.

13.03.2013 w VIII Powiatowym Kon-
kursie Prozy i Poezji Obcojęzycznej zor-
ganizowanym w Zespole Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych w Weryni odnio-
sły sukces uczennice Gimnazjum nr 1: 
Sara Furgał- I miejsce (opiekun L. Bli-
charz), Beata Posłuszny- III miejsce (opie-
kun M. Kadłubiec), Wiktoria Karkut- wy-
różnienie (opiekun L. Blicharz). Dziew-
częta otrzymały dyplomy i wspaniałe na-
grody językowe.

21.03.2013 uroczyście obchodzono 
w szkole pierwszy dzień wiosny. Chociaż 
aura nie do końca przypominała tę wio-
senną, to jednak młodzież i dzieci powi-
tali ją radośnie. Po kilku godzinach nauki 
przyszła pora na zabawę. Uczniowie wraz 
z nauczycielami starali się przestraszyć 
zimę, biorąc aktywny udział w konkuren-
cjach przygotowanych przez Samorząd 
Uczniowski. 

Uczestnicy zabaw w gimnazjum zma-
gali się w różnych dziedzinach, poczyna-
jąc od śpiewania i tańca, aż po konkuren-
cje sprawnościowe. Młodsi wzięli udział 
w zabawach klasowych oraz wykonywali 
wiosenne dekoracje. Oczywiście jak każe 
tradycja nie zabrakło przebierańców, toteż 
w szkole było zabawnie i kolorowo.

Po beztroskim powitaniu wiosny przy-
szedł czas na poważne sprawy.

22.03.2013, w ramach akcji „Pod-
karpackie bez elektrośmieci”, przeprowa-

dzono na parkingu szkolnym zbiórkę nie-
potrzebnych urządzeń elektrycznych. Ce-
lem wspomnianej akcji, którą skierowa-
no do szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu województwa podkarpackiego, 
było kształtowanie postaw ekologicznych 
wśród dzieci i młodzieży. Dzięki niej mło-
dzi ludzie dowiedzieli się, jak wielkim za-
grożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości 
jest bezmyślność człowieka i jego nieod-
powiedzialne gospodarowanie odpadami. 

Akcja cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem. W Zespole Szkół nr 1 zebrano 
1060 kg różnych elektrośmieci. Koordyna-
torzy zbiórki, p. M. Kadłubiec i p. M. Wią-

cek, wraz z uczniami gimnazjum starali się 
zachęcić mieszkańców miasta do przyno-
szenia niepotrzebnych rzeczy. W tym celu 
rozwieszono plakaty informacyjne oraz 
ogłoszenia.

Za zebrane odpady elektryczne szkoła 
otrzymała nagrody w postaci materiałów 
dydaktycznych: książek, artykułów pa-
pierniczych, kalkulatorów itp.

Taka postawa szkolnej społeczności to 
świadectwo ekologicznej dojrzałości i tro-
ski o czyste środowisko.

opracowanie: 
elżBieTa MałoZięć, 

aldona ragan

„ruDy”, „aLeK”, „zośKa”… PaMiętaMy o was
We wtorek, 26 marca 2013 r., w Ze-

spole Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, odbył 
się uroczysty capstrzyk Hufca ZHP Kol-
buszowa, upamiętniający 70 rocznicę 

„Akcji pod Arsenałem” i uwolnienia z rąk 
niemieckich patrona naszego Hufca Janka 
Bytnara „Rudego”. W spotkaniu, oprócz 
harcerzy, wzięli udział przedstawiciele sa-
morządu gminnego i powiatowego z Se-
kretarzem Gminy Kolbuszowa Barbarą 
Bochniarz na czele, przedstawiciel star-
szego kręgu harcerskiego harcmistrz Fran-
ciszek Batory oraz młodzież szkolna, re-
prezentowana przez przedstawicieli Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Kol-
buszowej. Całość capstrzyku poświęcona 
była, poza bohaterami „Akcji pod Arse-
nałem”, również przybliżeniu harcerzom 
postaci patrona ZHP, błogosławionego 
podharcmistrza Stefana Frelichowskie-
go. Po capstrzyku w szkole, zakończonym 
apelem poległych, harcerze, wraz z zapro-
szonymi gośćmi, udali się w marszu przez 
miasto pod dom rodzinny „Rudego”, gdzie 
przy dźwiękach werbli złożono kwiaty.

Melchior Wańkowicz w swojej książ-
ce „Monte Casino” napisał: „Wchodząc na 
ring pozdrawiamy poprzedników…”, to 
znaczy czcimy Waszą pamięć i szanujemy 
Wasze dokonania. My, dzisiejsi harcerze, 
pamiętamy o naszych bohaterach, którzy 
w godzinie próby wznieśli się na najwyż-
sze wyżyny bohaterstwa i patriotyzmu.

W imieniu Komendy Hufca ZHP Kol-
buszowa pragnę bardzo podziękować Pani 
Ilonie Iwaniak, Dyrektorowi ZS Nr 1, za 
pomoc w organizacji capstrzyku poświę-
conego 70 rocznicy „Akcji pod Arsenałem” 
oraz harcerzom i instruktorom, którzy tak 
licznie wzięli udział w spotkaniu. 

KoMendanT Hufca ZHp KolBusZowa

Uroczysty capstrzyk Hufca ZHP Kolbuszowa

Efekty zbiórki „elektrośmieci” przeprowadzonej przez uczniów Zespołu Szkół nr 1
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XiV GMinny KonKurs „Moja MaŁa ojczyzna”

22 marca br., w zespole szkół w widełce, odbyła się XiV edycja konkursu „Moja Mała ojczyzna”. w tym 
roku, w kategorii plastycznej, rywalizowały dwuosobowe zespoły uczniów klas iV – Vi z Bukowca, Domatkowa, 
Kolbuszowej Górnej, Przedborza, zarębek, widełki i sP nr 1 z Kolbuszowej

Zadanie konkursowe polegało na wy-
konaniu stroika wielkanocnego z materia-
łów plastycznych przygotowanych przez 

organizatorów. Oceny prac dokonało jury 
w składzie: Józefa Gniewek, Beata Pyra, 
Edyta Wiącek. Zgodnie z regulaminem 

ocenie poddano po-
mysłowość i orygi-
nalność prac, poziom 
wykonania technicz-
nego oraz walory ar-
tystyczne stroików. 
Laureatami konkursu 
zostali:

I miejsce - Andżelika 
Surowiec, Gabriela 
Depa, SP Domatków
II miejsce - Monika 
Opalińska, Andżelika 
Przybyło, SP Zarębki
III miejsce - Gabriela 

Kraus, Agata Szalony, SP Bukowiec
Wyróżnienia - Dominika Czaja, Julia Pre-
neta, SP Kolbuszowa Górna

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a laureaci zostali uho-
norowani nagrodami książkowymi. Kon-
kurs rozwijał zainteresowania artystycz-
ne uczniów, propagował folklor i tradycje 
wielkanocne. Stwarzał również uczniom 
możliwość prezentacji własnych dokonań 
artystycznych przed szerszą publicznością. 

Za rok odbędzie się kolejna edycja 
tego konkursu. Miejmy nadzieję, że bę-
dzie się on cieszył jeszcze większym zain-
teresowaniem. 

alina Kopeć

iii GMinny KonKurs MateMatyczno - PrzyroDniczy 
DLa KLas Vi „uczniowie GaLiLeusza”

W Szkole Podstawowej w Widełce, 
w dniu 9 kwietnia 2013 r., zorganizowany 
został po raz trzeci gminny konkurs mate-
matyczno- przyrodniczy dla klas szóstych. 
Rywalizowało ze sobą 14 mieszanych ze-
społów z 7 szkół podstawowych gminy 
Kolbuszowa. Honorowy patronat nad kon-
kursem kontynuuje Nadleśnictwo Głogów 
Małopolski, które ufundowało nagrody 

dla zwycięzców.

Wyniki rywalizacji:
I miejsce – Julia Markusiewicz, Konstanty 
Sakowski, Gabriela Szmyd - SP nr 2 Kol-
buszowa
II miejsce – Patrycja Płoch, Damian Ga-
weł, Dawid Węglowski - SP Widełka
III miejsce – Daniel Sobczyk, Agnieszka 

Kurdziel, Kinga Tęcza - SP nr 1 Kolbuszo-
wa
III miejsce – Olga Gniewek, Hubert Je-
mioło, Mateusz Rumak - SP Widełka 

 
Wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy za rywalizację, a zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy.

FinaŁ wojewÓDzKi LiceaLiaDy w PŁywaniu
w dniu 13 marca 2013 r. o godz. 10:00, w kolbuszowskiej Fregacie, odbył się Finał wojewódzki Licealiady 

w Pływaniu. w zawodach udział wzięli zwycięzcy półfinałów, przeprowadzonych m.in. w naszym Parku 
wodnym w grudniu 2012 r.

Organizatorem zawodów był Pod-
karpacki Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Rzeszowie. Zawody zosta-
ły otwarte przez Pana Jacka Bigusa, Wi-
ceprezesa Związku, oraz Pana Jana Zubę, 
Burmistrza Kolbuszowej. 

Przedstawiciele wszystkich szkół sta-
wili się wraz z opiekunami w Parku Wod-
nym w Kolbuszowej. W sumie w rywali-
zacji brało udział ponad 100 licealistów 
z całego Podkarpacia. 

Zawody przeprowadzono w następu-
jących konkurencjach:

- sztafeta 6x50 stylem dowolnym dziew-
cząt i chłopców;

- 50 m stylami: motylkowym, grzbieto-
wym, klasycznym i dowolnym dziewcząt 
i chłopców.

Serdecznie gratulujemy zarówno zwy-
cięzcom, jak również tym, którym nie uda-
ło się zająć miejsca na podium, bo tak na-
prawdę nie to jest najważniejsze, lecz moż-
liwość zmierzenia się z innymi uczniami, 

atmosfera rywalizacji, a przede wszystkim 
zdobycie nowego doświadczenia.

naTalia Kawa

To było bardzo trudne zadanie
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ii Powiatowy KonKurs wieDzy o unii euroPejsKiej
W dniu 12.04.2013 r., w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się Rozstrzygnięcie ii Powiatowego Konkursu 

wiedzy o ue, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs objęli honorowym patronatem: 
Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Zbigniew Chmielowiec, Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Kar-
dyś, Starosta Kolbuszowski, a odbył się on 
przy współudziale: Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej, Liceum Ogólnokształcące-
go im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Ze-
społu Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939r. w Kolbuszowej, Zespołu 
Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Weryni.

 
Cele Konkursu: 

Kształtowanie postaw otwartości na integra-
cję rozumianą jako uznanie dla różnorodno-
ści w jedności.
Poznanie europejskiego dziedzictwa jako 
jednego z najistotniejszych czynników two-
rzenia się Zjednoczonej Europy.
Ukazanie historii integracji UE na tle proce-
sów integracyjnych współczesnego świata.
Poznanie podstawowych zasad i reguł obo-
wiązujących w integrującej się Europie.
Zapoznanie się z mechanizmami i struktura-
mi funkcjonującymi w UE.
Uświadomienie znaczenia UE jako organi-
zacji ponadpaństwowej.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania ko-
nieczności współpracy i współodpowie-
dzialności w Europie w zakresie środowiska 

geograficznego, gospodarki, polityki i kultu-
ry.
Zachęcenie młodzieży do podejmowania 
działań na rzecz integracji europejskiej i po-
znawania źródeł informacji o Europie.
Rozbudzenie u młodzieży polskiej zainte-
resowania problematyką europejską oraz 
rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski 

w procesie integracji europej-
skiej.
Kształcenie umiejętności kry-
tycznej oceny korzyści i kosz-
tów wynikających z funkcjo-
nowania Polski w realiach UE.
Przygotowanie uczniów do 
samodzielnego poszukiwania 
informacji o aktualnych pro-
blemach związanych z proce-
sem integracji europejskiej.

Konkurs został przepro-
wadzony w II etapach. We-
wnętrzny etap zweryfikował 
czołówkę liczącą 15 osób, 
która następnie przystąpiła do 
60 minutowego testu wiedzy 
z zakresu integracji europej-
skiej, zasad funkcjonowania 
najważniejszych instytucji UE 
i historii Wspólnoty. 

Trzech laureatów konkur-
su pojedzie do Brukseli.
Laureatami Konkursu wie-

dzy o UE zostali:
I Miejsce: Katarzyna Łytkow-
ska – uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego w Kolbuszo-

wej
II Miejsce: Marek Fryc – uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej
II Miejsce: Konrad Brzoza – uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej
III Miejsce Kamil Książek – uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej
III Miejsce Klaudia Pakłos - uczennica Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej

 
Wręczenie nagród - biletów do Brukseli 

oraz nagród rzeczowych - odbyło się na spo-
tkaniu z Eurodeputowanym Tomaszem 
Porębą, Posłem na Sejm RP Zbigniewem 
Chmielowcem oraz Starostą kolbuszow-
skim Józefem Kardysiem. W trakcie uro-
czystości organizatorzy zwrócili uwagę na 
zajęte ex aequo II i III miejsce. Niestety nie 
udało się uzyskać dodatkowych dwóch bile-
tów aby laureaci trzeciego miejsca pojecha-
li i zwiedzili Parlament Europejski i stolicę 
Belgii. Eurodeputowany Tomasz Poręba po-
informował uczestników konkursu, że wy-
jazd do Brukseli odbędzie się we wrześniu. 

Pozostałe 12 wyróżnionych osób rów-
nież otrzymało upominki rzeczowe oraz dy-
plomy.

- Wierzę, że dzięki temu konkursowi kol-
buszowska młodzież jeszcze lepiej zapozna-
ła się z zasadami funkcjonowania Unii Eu-
ropejskiej. Cieszę się, że zwycięzców będę 
mógł gościć w Brukseli, gdzie będą mogli 
oni zobaczyć z bliska funkcjonowanie Par-
lamentu Europejskiego oraz zwiedzić stolicę 
Zjednoczonej Europy - powiedział Tomasz 
Poręba. 
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BurMistrz KoLBuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21,

wywieszony zostaŁ,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 
102, poz. 651 ze zm.), na okres 21 dni, wykaz nieru-
chomości gruntowych, położonych w Kolbuszowej, 
oznaczonych nr ew. działek 48/63, 48/64, 48/65, 48/66, 
48/67, 48/68, 48/69, 48/70, 48/73, 48/74, przeznaczo-
nych do sprzedaży w trybie przetargowym.

BurMisTrZ KolBusZoweJ  Jan ZuBa

KolBusZowa, dnia 04.04.2013 roKu

BurMistrz KoLBuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21,

wywieszony zostaŁ,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 
102, poz. 651 ze zm.), na okres 21 dni, wykaz nierucho-
mości gruntowej, położonej w Kolbuszowej, oznaczo-
nej nr ew. działki 1549/95, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargowym, oraz działki 1189/13, położo-
nej w Kolbuszowej, przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie bezprzetargowym.             

BurMisTrZ KolBusZoweJ Jan ZuBa

KolBusZowa, dnia 02.04.2013 roKu

ParaLizatory DLa sM - wyjaśnienie
w  ostatnich dniach w internecie pojawiły się komentarze dotyczące zakupu dla strażników miejskich 

paralizatorów elektrycznych. informacja o tym, znalazła się również w dzienniku „super nowości”nr 71(4150) 
z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

Ponieważ fakt ten wzbudził niemałe 
zainteresowanie wyjaśniamy, że:

 14 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U.  
1997 r. nr    123 poz. 1190 z późn. zm./ 
zawiera katalog środków przymusu bez-
pośredniego, z których mogą korzystać 
strażnicy miejscy. Znajdują  się tam rów-
nież między innymi „przedmioty przezna-
czane do obezwładniania osób za pomocą 
energii  elektrycznej, na które nie jest wy-
magane pozwolenie na broń w rozumieniu 
przepisów ustawy  z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji”. Zakupione przez nas 
urządzenia spełniają wszystkie te wymo-
gi. Nie rażą na odległość. Stanowią  czę-
sto wyposażenie takich grup zawodowych  
jak straż bankowa, pracownicy agencji 
ochrony, służby ochrony kolei, kontrole-

rów pojazdów komunikacji miejskiej, stra-
ży łowieckiej czy straży rybackiej. Może 
je nabyć bez najmniejszych problemów /
również w sprzedaży wysyłkowej/ każdy 
pełnoletni obywatel.  

Art. 14f tej samej ustawy określa 
szczegółowo zasady stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, w tym para-
lizatorów. Zgodnie z nim strażnik może 
użyć środka przymusu bezpośredniego 
tylko i wyłącznie w przypadku:

1. odpierania czynnej napaści,
2. bezpośredniego pościgu za osoba podej-
rzana o popełnienie przestępstwa lub wy-
kroczenia,
3. przeciwdziałania niszczeniu mienia lub 
kradzieży mienia,
4. dokonywania ujęcia osoby,

5. udaremnienia ucieczki osoby ujętej. 

Charakter wykonywanych czynności 
służbowych wymaga od strażników  po-
dejmowania  interwencji także w sytu-
acjach zagrożenia, gdy druga strona /bywa, 
że często po spożyciu alkoholu lub mają-
ca przewagę liczebną/ zachowuje się agre-
sywnie. W czasie patroli niestety dochodzi 
od czasu do czasu do konieczności użycia 
środków przymusu i obezwładnienia    na-
pastnika. W takich sytuacjach nie może-
my  zapominać o bezpieczeństwie samych 
strażników. Nie chcemy stosować żadnych 
nadmiernych środków represji. Naszym 
zadaniem jest zapewnienie porządku i po-
czucia bezpieczeństwa obywateli. Wszy-
scy, którzy obowiązujące normy naruszają 
muszą liczyć się z konsekwencjami.
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starosta KoLBuszowsKi
PrzewoDniczący raDy Powiatu KoLBuszowsKieGo

Zapraszają
na uroczyste otwarcie 

 Kompleksu sportowego „Moje boisko – orlik 2012” 
na terenie zespołu szkół technicznych w Kolbuszowej

regionalnego centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania

 centrum transferu nowoczesnych technologii 
i Kolbuszowskiego inkubatora Przedsiębiorczości

w Dniu 14 Maja 2013 r. (tj. wtoreK) w KoLBuszowej

ProGraM uroczystości:
Godz. 11.oo - Uroczysta Msza Św. w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. Wszystkich Świętych.
Godz. 11.45 - Przemarsz na estradę plenerową przy Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kolbuszowej,
- 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 kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” na terenie 
Zespołu Szkół Technicznych.
Godz. 13.15 - Turniej inauguracyjny piłki nożnej o Puchar Starosty Kolbuszowskiego na Orli-
ku młodzieży  Szkół ponadgimnazjalnych (LO, ZST, ZSA-E). Spotkanie towarzyskie miłośników 
piłki siatkowej na Orliku z gościnnym udziałem
AKS Resovia Rzeszów – Młodzicy ‚98.
Godz. 13.30 - Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technolo-
gii Wytwarzania.
Godz. 14.00 - Uroczyste otwarcie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszow-
skiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Godz. 14.30 - Zakończenie uroczystości.
Godz. 14.30 - Występy zespołów młodzieżowych.
Godz. 14.30 – Zwiedzanie obiektów Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Techno-
logii Wytwarzania i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla mieszkańców powiatu.
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trzecia rocznica KatastroFy sMoLeńsKiej
Mszą świętą w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. wszystkich świętych oraz wspólną modlitwą uczcili 

mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego iii rocznicę katastrofy smoleńskiej dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Proboszcz Kolegiaty ks. kan. Lu-
cjan Szumierz podczas homilii przypo-
mniał, że katastrofa rządowego samolotu 
pod Smoleńskiem uczyniła głęboką ranę 
w sercu każdego Polaka. - Tym wydarze-
niem jest śmierć prezydenta RP, który zgi-
nął wraz z małżonką oraz z 94 innymi Po-
lakami. Na wieść o tragedii smoleńskiej 
naród zamilkł i zapłakał, zbladły na kilka 
dni dzielące nas różnice. - mówił podczas 
kazania ks. Lucjan Szumierz.

Każdy mieszkaniec Powiatu Kolbu-
szowskiego 10 kwietnia 2013r. mógł zło-
żyć wpis do Kroniki pamiątkowej, wysta-
wionej w Starostwie Powiatowym w Kol-
buszowej, dla okazania swojej jedności 
i pamięci.

„Z nieba spadliście, by zaraz wznieść 
się w Niebiosa… Was już nie boli… Ból 
pozostaje nadal w nas… Mimo, że od tej 
strasznej tragedii minęło już trzy lata to 
w dalszym ciągu nie mogę sobie wytłuma-
czyć dlaczego do tego doszło. Wiadomość 
o katastrofie prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 
roku, lecącego na obchody 70-tej Roczni-
cy Katyńskiej i śmierć tak wielu wybitnych 
przedstawicieli polskich elit politycznych, 
intelektualnych oraz najwyższych dowód-
ców Polskich Sił Zbrojnych, przedstawi-
cieli duchowieństwa i Rodzin Katyńskich, 
wstrząsnął nami dogłębnie. Polski naród 
poniósł niewyobrażalną stratę i to w miej-
scu, które już na zawsze pozostanie sym-
bolem największych cierpień naszego na-
rodu! Tym co odeszli dziękujemy za życie 
pełne piękna, miłości, uczciwości i patrio-
tyzmu. Odeszli wielcy, wspaniali ludzie, 

oddani Polsce, zostawili smutek w ser-
cach. Polska nadal płacze… Na zawsze 
w naszych sercach i pamięci. – wpisu do 

pamiątkowej kroniki dokonał Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Za-
rządem Powiatu Kolbuszowskiego.

Uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. Wszystkich Świętych 
koncelebrowana przez Dziekana Dekanatu Kolbuszowa Wschód ks. Kazimierza 
Osaka. Fot. A. Stec

Wpisu do pamiątkowej kroniki upamiętniającej trzecią rocznicę katastrofy 
smoleńskiej dokonał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Zarządem Powiatu 
Kolbuszowskiego. Fot. A. Stec

ProMesa DLa Powiatu
Dnia 28 lutego 2013 roku Starosta 

Kolbuszowski Józef Kardyś otrzymał 
z rąk Wiceministra Administracji i Cy-
fryzacji Pana Włodzimierza Karpińskie-
go oraz Wojewody Podkarpackiego Pani 
Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej pro-
mesę na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w kwocie 800 000 zł. 

Środki pochodzą z rezerwy celowej 
budżetu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na 
remont drogi powiatowej Nr 1140 R Tu-
szów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie 
w miejscowości Ostrowy Baranowskie 
w kom 14+960 – 19+210.

W Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
samorządowcy z terenu naszego powiatu odebrali promesy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 
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iX Powiatowy KonKurs na LuDowe ozDoBy wieLKanocne
 Dnia 25 marca 2013 r. (tj. w poniedziałek), o godz. 13:00, w auli „220” starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej, rozdano nagrody i wyróżnienia laureatom iX Powiatowego Konkursu na Ludowe ozdoby 
wielkanocne. uczestników konkursu przywitał starosta Kolbuszowski józef Kardyś, który następnie, wraz 
z Dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jackiem Bardanem, wręczył przyznane przez jury 
nagrody.

Etnograf z Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej Pani Lucyna Karkut od-
czytała protokół konkursu, a Pani Justyna 
Niepokój (również etnograf z MKL) przy-
bliżyła szczegóły związane z obradami 
prac jury.

Po przeglądnięciu 419 prac z 30 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych przyznano następujące na-
grody:

W kategorii ”Palma wielkanocna”          
I Miejsce Katarzyna Grochala, SP im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stani-
szewskiem (kl. VI)
I Miejsce Anita Śliż, SP im. gen. Broni-
sława Kwiatkowskiego w Mazurach (kl. 
VI)
I Miejsce Bartosz Śliż, SP im. gen. Bro-
nisława Kwiatkowskiego w Mazurach kl. 
IV)
II Miejsce Karolina Woś, Gminne Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie (kl. 
I)
II Miejsce Tadeusz Woś, Gminne Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Raniżowie (kl. 
III)
II Miejsce Klaudia Sitarz, SP im. Sza-
rych Szeregów w Kolbuszowej Górnej (kl. 
I)
II Miejsce Ewelina Sitarz, SP im. Sza-
rych Szeregów w Kolbuszowej Górnej (kl. 
III)
III Miejsce Andżelika Słoma, SP w Posu-
chach (kl. III)
III Miejsce Alicja Halat, SP im. Szarych 

Szeregów w Kolbuszowej Górnej (kl. III)
III Miejsce Aleksandra Kupiec, SP im. 
gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Ma-
zurach (kl. II)
III Miejsce Mateusz Dziuba, SP w Porę-
bach Dymarskich (kl. IV)

W kategorii „Pisanka”
I Miejsce Oliwia Piórek, ZS nr 1 w Kol-
buszowej (kl. III Gim.)
I Miejsce Oliwia Grochala, ZS w Woli 
Raniżowskiej (kl. II Gim.)
I Miejsce Martyna Tylutki, ZS w Woli 
Raniżowskiej ( kl. IV)
II Miejsce Dominika Rozmus, SP im. 
Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej 
(kl. III)
II Miejsce Urszula Grądziel, ZS w Woli 
Raniżowskiej (kl. I Gim.)
II Miejsce Łucja Rzeszutek, SP w Ostro-
wach Tuszowskich (kl. V)
III Miejsce Tomasz Gul, SP w Mechow-
cu (kl. I)
III Miejsce Jakub Nowak, ZS w Raniżo-
wie (kl. I)

W kategorii „Serwety”
I Miejsce Weronika Augustyn, ZS nr 1 
w Kolbuszowej (kl. III Gim.)

W Kategorii „Kartka świąteczna”
I Miejsce Diana Rusin, PSP w Lipnicy 
(kl. IV)
I Miejsce Ewelina Sitarz, SP im. Szarych 
Szeregów w Kolbuszowej Górnej (kl. III)
I Miejsce Karolina Rzeszutek, SP 
w Ostrowach Tuszowskich (kl. VI)

II Miejsce Wiktoria Dziadura, SP w Sie-
lance (kl. VI)
II Miejsce Karolina Konsur, PSP w Lip-
nicy (kl. VI)
II Miejsce Dawid Gruszka SP im. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Hucisku (kl. II)
II Miejsce Andżelika Mytych, SP im. kpt. 
Józefa Batorego w Weryni (kl. VI)
III Miejsce Natalia Kaczmarska, ZS 
w Raniżowie (kl. III)
III Miejsce Julia Szypuła, PSP w Lipni-
cy (kl. II)
III Miejsce Kamil Krakowski, SP 
w Ostrowach Baranowskich (kl. III)
III Miejsce Wiktor Siębor, PSP w Lipni-
cy, (kl. I)

W kategorii „Stroik świąteczny”
I Miejsce Oliwia Puzio, SP im. Szarych 
Szeregów w Kolbuszowej Górnej (kl. III)
I Miejsce Barbara Sączawa, SP im. Ma-
rii Konopnickiej w Zielonce (kl. VI)
II Miejsce Wojciech Sajdak, ZS im. Jana 
Pawła II w Kupnie (kl. I GIM)
II Miejsce Agnieszka Piechota, SP w Sie-
lance (kl. V)
III Miejsce Aneta Ożóg, Gminne Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Raniżowie (kl. I)
III Miejsce Anna Kowal, ZS w Wilczej 
Woli (kl. IV)

Wystawę pokonkursową prac uczest-
ników IX Powiatowego Konkursu na Lu-
dowe Ozdoby Wielkanocne można było 
podziwiać w starostwie do 8 kwietnia 
2013r.

Wystawę pokonkursową prac uczestników Powiatowego Konkursu na Ludowe 
Ozdoby Wielkanocne można było podziwiać w starostwie do 8 kwietnia 2013r. Fot. A. 
Stec

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
wraz z Dyrektorem Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
Jackiem Bardanem rozdali narody 
uczestnikom IX Powiatowego 
Konkursu na Ludowe Ozdoby 
Wielkanocne. Fot. A. Stec



Nr 4 (199) - Kwiecień 201316

Osoba do kontaktu: Anna Stec
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl

zarząD Powiatu w KoLBuszowej
podaje do publicznej wiadomości, że

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.), wywieszony został na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Li-
stopada 10, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowią-
cych własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonych w Wery-
ni, oznaczonych jako działki nr: 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 
106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 679/21, 679/22, przeznaczonych 
do sprzedaży trybie przetargowym, oraz działki nr 106/18 prze-
znaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości można 
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul.11 Listo-
pada 10, pok. 214, tel. (17) 7445 732.

 KolBusZowa, dnia 27 Marca 2013 r.
sTarosTa KolBusZowsKi

JóZef Kardyś

starosta KoLBuszowsKi

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, 
poz.651 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, 
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, został wywieszony od 
dnia 28.03.2013 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, sta-
nowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Niwiskach, 
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy można uzyskać w Starostwie Powiato-
wym w Kolbuszowej, pok. 202.

sTarosTa KolBusZowsKi

JóZef Kardyś

KierMasz wieLKanocny w starostwie
Polacy uchodzą za naród lubiący świętować, przywiązany do tradycji, podtrzymujący dawne obyczaje. 

związek z tradycją odczuwa się najmocniej w czasie obchodów jednego z największych świąt kościelnych, czyli 
wielkanocy.

Tradycyjnie, jak co roku, Starostwo 
Powiatowe w Kolbuszowej wraz z Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, 
Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Woli Raniżowskiej oraz Świetlicą Profi-
laktyczno-Wychowawczą w Kolbuszowej 
prowadzoną przez Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, zaprosili mieszkańców powia-
tu w dniu 19 marca 2013 roku na Kiermasz 
Wielkanocny. 

Tegoroczni wystawcy prześcigali się 
w różnorodnych sposobach promocji swo-
ich wyrobów. Zachęcali do zakupu takich 
wyrobów jak koszyczki, pisanki, baranki, 
zajączki z ciasta, stroiki i kartki wielka-
nocne. Istotnym atutem wszystkich ofero-
wanych produktów było ich własnoręczne 
wykonanie. Różnorodność oferty oraz cie-
kawy sposób ich prezentacji gwarantował 
ogromne zainteresowanie stoiskami. 

Kiermasz był znakomitą okazją, 
aby przed świętami sprawić sobie wyko-
nane ręcznie ozdoby świąteczne, a przy 
okazji wesprzeć uzdolnionych plastycz-
nie wychowanków.
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Kulinaria

toPinaMBur
topinambur – słonecznik bulwiasty, bulwa, karczoch jerozolimski, 

aż tyle nazw ma ta roślina, która coraz częściej nazywana jest rośliną 
przyszłości. 

To warzywo amerykańskie przez wie-
le wieków zastępowało Indianom ziem-
niaki. Do Europy topinambur przywieźli 
pierwsi odkrywcy lądu amerykańskiego. 
Do Polski trafił w XIX w. Tradycja jego 
uprawy do obecnych czasów przetrwała 
lokalnie, ponieważ topinambur nie wygrał 
konkurencji z ziemniakami. 

To wspaniałe warzywo zimowe jest 
silne i łatwe w uprawie. Należy do rodziny 
astrowatych i jest blisko spokrewnione ze 
słonecznikiem zwyczajnym, stąd pewnie 
jest u nas potocznie zwane słonecznikiem 
bulwiastym, jako że wytwarza podziem-
nie rozłogi zakończone bulwami pędowy-
mi o różnym kształcie. Bulwy są kruche, 
w konsystencji białe, żółte, różowe lub fio-
letowe z przebarwieniami, w smaku słod-
kawe, o lekko orzechowo – migdałowym 
posmaku i zapachu. Obecnie coraz więcej 
wiemy o walorach leczniczych tej rośli-
ny. Bulwy bowiem są bogate w węglowo-
dan inulinę (ponad 20% masy), zawierają 
białka, kwasy organiczne, związki fenolo-
we oraz cenne składniki mineralne takie 
jak: potas, magnez, żelazo, fosfor. Ponie-
waż prawie nie zawierają skrobi, dlate-
go są cennym uzupełnieniem diety osób 
z owrzodzeniem żołądka i dwunastnicy, 
a przede wszystkim dla diabetyków. Topi-
nambur redukuje poziom glukozy i chole-
sterolu we krwi dzięki wysokiej zawarto-
ści inuliny. Poza tym działa odtruwająco 
na organizm, jest stymulatorem rozwoju 
pożytecznej mikroflory jelitowej, zapobie-
ga infekcjom dróg moczowych, podnosi 
odporność, działa odchudzająco i przeciw-
trądzikowo. Stąd okazuje się, że jest rośli-
ną pomocną w profilaktyce wielu chorób. 
Właściwości lecznicze posiadają i bulwy 
i liście. Świeże lub suszone liście dodaje 
się do herbat ziołowych; działają wzmac-
niająco i pomagają w stanach zmęczenia 
i osłabienia organizmu. 

 Najnowsze odkrycia naukowe 
wskazują na to, że jeżeli wzbogacimy ja-
dłospis o surówkę zawierającą naturalne 
wielocukry, a jednym z nich jest właśnie 
inulina, to możemy w znacznym stopniu 
poprawić stan swojego zdrowia. Po prze-
prowadzonych badaniach nad drobno-
czynnymi właściwościami inuliny wiado-
mo już, że to naturalny probiotyk, czyli 

„pożywka” dla probiotyków, pożytecznych 
bakterii jelitowych. Inulina to również 
błonnik pokarmowy, który jest jednym 
z najzdrowszych i niezbędnych dla jelit 

składników żywności, ponieważ nie jest 
trawiony i nie wchłania się w jelicie cien-
kim. Przechodzi z masą pokarmową do je-
lita grubego i ochrania je, zmniejszając ry-
zyko zmian zapalnych i nowotworowych. 
Działa jak odtrutka, ponieważ absorbuje 
z żywności szkodliwe substancje takie jak 
metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć). Inulina 
posiada jeszcze inne zbawienne dla nasze-
go organizmu walory zdrowotne, a zawar-
ta w znaczącej ilości w bulwach topinam-
buru jest w zasięgu każdego działkowca, 
posiadacza ogródka, czy też gospodarstwa 
wiejskiego. 

Stąd warto pomyśleć o zasadzeniu 
bulw wczesną wiosną. Topinambur nie 
jest wymagającą, co do gleby, rośliną. 
Może rosnąć na nasłonecznionym sta-
nowisku, ale także i w półcieniu. Łatwy 
w rozmnażaniu, bulwy można sadzić i je-
sienią, i wczesną wiosną, na głębokości 10 

– 15 cm, co 30 cm w rzędzie. Jeśli planuje 
się uprawę na kilka czy kilkanaście lat, na-
leży glebę starannie przygotować, głęboko 
spulchnić i nawieźć obornikiem lub kom-
postem. 

Topinambur jest świetnym materiałem 
na żywopłoty. Posadzony blisko pasieki 
dostarcza pożytku pszczołom w drugiej 
połowie września i w październiku, bo-
wiem wówczas intensywnie zakwita żółty-
mi, niewielkimi słonecznikami. Topinam-
bur nie dopuszcza wokół siebie chwastów. 
W naszym klimacie nie atakują go żadne 
choroby i szkodniki. Bulwy wykopuje się 
od jesieni do wiosny, o ile ziemia nie jest 
zamarznięta. Najsmaczniejsze bulwy są 
ze zbiorów wczesnej wiosny - zawierają 
więcej glukozy, sacharozy i błonnika po-
karmowego. Należy je wykopywać stop-
niowo, w miarę potrzeb, ponieważ wyko-
pane szybciej więdną, miękną i gniją, tra-
cą chrupkość. Wykopane, nieoczyszczone 
bulwy można przechowywać w lodówce. 

To warzywo zasługuje na bogate za-
stosowanie w kuchni. Można je piec, go-
tować (krócej niż ziemniaki), smażyć np. 
frytki, placki, chipsy, przyrządzać surów-
ki, sałatki, jarzynę. Ugotowane bulwy wy-
śmienicie smakują polane sklarowanym 
masłem, posypane koperkiem lub innymi 
ziołami. Zatem jest to roślina, która szcze-
gólnie inspiruje do eksperymentowania 
w naszej kuchni. 

 Niech przestanie być tylko rośli-
ną pastewną, dającą duży plon w postaci 
masy zielonej dla potrzeb rolnictwa do 

produkcji kiszonek i spasania na zielono, 
oraz bulw, jako karmy dla trzody chlewnej 
i dla dzików. 

 To prawda, że jest to roślina eks-
pansywna i może wyrastać i przerastać 
w niepożądanym miejscu lub zarastać 
zbyt gęsto. Wystarczy na wiosnę wyrwać 
pędy wraz z bulwami, z których wyrastają, 
wówczas utrzymamy w ryzach tę zaborczą 
roślinę, która nieraz na przednówku rato-
wała od głodu ludność na wsi lasowiackiej, 
kiedy to przemarzły lub zgniły ziemniaki 
w kopcu. 

Zupa z topinamburu

1/2 kg bulw topinamburu, 1 cebula, 1 łyżka 
masła, 1 l bulionu lub wywaru ze skrzyde-
łek kurczaka, pół szkl. śmietanki kremówki, 
1 łyżka soku cytrynowego lub pomarańczo-
wego, sól, cukier do smaku, grzanki z bułki 
lub z pumpernikla. 
Ugotować wywar. Cebulę drobno pokro-
ić i zeszklić na maśle. Bulwy wyszorować, 
oskrobać i pokroić w plasterki. Gotować 
z dodatkiem cebuli ok. 20 min. Następnie 
zmiksować (lub przetrzeć przez rzadkie 
perlonowe sitko). Dodać zahartowaną wy-
warem śmietankę, wymieszać. Doprawić 
do smaku solą, cukrem oraz sokiem cytru-
sowym (cytryna, pomarańcza, limonka). 
Podawać z grzankami z bułki lub pumper-
nikla albo z groszkiem ptysiowym. Można 
posypać zupę posiekaną świeżą kolendrą 
lub posiekanymi listkami melisy.

Surówka z topinamburu

30 dag bulw, 1 – 2 jabłka, 1 pęczek rzod-
kiewek, 1 łyżka soku z cytryny, 2 – 3 łyż-
ki śmietany lub majonezu, sól, cukier do 
smaku. 
Bulwy topinamburu oczyścić, wypłukać 
i oskrobać. (Po obraniu wrzucić do wody 
zakwaszonej sokiem z cytryny, żeby nie 
ściemniały). Jabłka obrać, zetrzeć na tar-
ce o dużych oczkach i wymieszać ze śmie-
taną lub majonezem. Topinambur ścierać 

janina olszowy
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na tarce o dużych oczkach bezpośrednio 
do salaterki z jabłkami, po nim starannie 
umyte rzodkiewki. Wszystkie składniki 
dokładnie wymieszać, doprawić do smaku 
cukrem, solą. 
Podawać do wędlin i zimnych mięs, goto-
wanych jajek. 

Surówka z topinamburu z chrzanem, 
jabłkiem i selerem

1/2 kg topinamburu, 2 łyżki utartego chrza-
nu, 1 jabłko, pól selera, pół szkl. śmietany, 
1 łyżka majonezu, 1 łyżka musztardy, sól, 
cukier do smaku, sok z 1 cytryny. 
Topinambur wyszorować, opłukać i oskro-
bać. (Obrany trzymać w wodzie zakwaszo-
nej sokiem z cytryny, bo szybko ciemnie-
je). Seler wyszorować, opłukać, obrać ze 
skórki, zetrzeć na tarce o dużych oczkach, 
skropić sokiem z cytryny. Dodać starty na 
tarce o małych oczkach chrzan i posieka-
ne w drobną kosteczkę jabłko. Wszyst-
kie składniki wymieszać. Bezpośrednio 
do rozdrobnionych składników zetrzeć na 
tarce do jarzyn topinambur. Dodać śmieta-
nę, wymieszaną z majonezem i musztardą. 
Doprawić do smaku solą, cukrem. 
Podawać do wędlin, ryb, jajek gotowa-
nych na twardo. 

Topinamburowa jarzynka

70 dag małych bulw topinamburu, 2 sza-
lotki, 2 łyżki masła (najlepiej sklarowa-
nego), 2 ząbki czosnku, 1 liść laurowy, 
1 łyżka octu jabłkowego lub białego wina, 
1 łyżka posiekanej natki pietruszki, sól do 
smaku. 
Wyszorowane i starannie opłukane bulwy 
bez obierania poddusić na maśle z posie-
kaną szalotką, roztartym lub drobniutko 
posiekanym czosnkiem, liściem lauro-
wym i 1 łyżką octu owocowego. Powin-
ny być miękkie po 15 min. duszenia. Do-
prawić do smaku solą i ewentualnie małą 
łyżeczką miodu. Posypać posiekaną natką 
pietruszki. 
Podawać do mięs lub wędzonych ryb. 

Zapiekanka z bulw topinamburu

75 dag bulw, 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 
1 szkl. rosołu mięsnego, 1 filiżanka śmie-
tanki kremówki, sól, pieprz, szczypta utar-
tej gałki muszkatołowej, 10 dag utartego 
żółtego sera, masło do wysmarowania for-
my. 
Bulwy dokładnie wyszorować, opłukać 
i ugotować na pół miękko (gotować 10 
min.), po czym pokroić w półcentymetro-
we plastry. Roztopić masło w rondlu, do-
sypać mąkę i krótko podgrzać. Stale mie-
szając dolać rosół i śmietankę. Gotować 
kilka minut, doprawić solą, pieprzem, gał-

ką muszkatołową, a następnie wsypać ser. 
Żaroodporną formę wysmarować masłem, 
plastry topinamburu ułożyć warstwami, 
posolić i posypać pieprzem. Zalać sosem 
serowym i zapiekać przez 20 min. w pie-
karniku nagrzanym do temp. 220ºC. 
Podawać z zieloną sałatą, surówką z pomi-
dorów albo mizerią. 

Topinambur z wody à la szparagi

1 kg bulw topinamburu, 1 łyżka soku z cy-
tryny, 2 łyżki masła, 2 łyżki tartej bułki 
(można wymieszać pół na pół ze zmielony-
mi migdałami), sól, cukier do smaku. 
Bulwy wyszorować, obrać i włożyć do 
lekko zakwaszonej wody aby nie ściem-
niały. Opłukać, zalać niedużą ilością wrzą-
cej wody z dodatkiem soli i cukru. Goto-
wać ok. 20 min. pod przykryciem. Spraw-
dzać, aby się nie przegotowały, bo zrobią 
się mączyste. Odcedzić. Tartą bułkę zru-
mienić na złoty kolor na suchej patelni 
(można wymieszać bułkę z migdałami). 
Osobno roztopić masło, nie dopuszczając 
do zrumienienia. 
Osączony topinambur podawać posypany 
zrumienioną tartą bułką i polany roztopio-
nym masłem. 

Topinamburowe puree

70 dag bulw, pół szkl. mleka, 1 łyżka masła, 
1 ząbek czosnku lub 2 – 3 nacie pietruszki, 
sól do smaku. 
Bulwy wyszorować, umyć, obrać, włożyć 
do lekko zakwaszonej wody. Następnie 
przełożyć do garnka i zalać niewielką ilo-
ścią wrzącej osolonej wody, tak żeby tyl-
ko bulwy przykryła. Dodać ząbek czosnku 
(lub nać pietruszki), ugotować do mięk-
kości. Odcedzić, czosnek lub pietruszkę 
odrzucić. Bulwy utłuc, tak jak ziemnia-
ki, tłuczkiem lub w prasce, albo przetrzeć 
przez sito perlonowe. Dodać do puree go-
rące mleko i masło. Wyłożyć puree na pół-
misek i posypać posiekaną drobno natką 
pietruszki. Masło można zastąpić dodat-
kiem słodkiej śmietanki. 
Puree topinamburowe podawać jako doda-
tek do potraw zamiast ziemniaków. 

Placki topinamburowo – ziemniaczane

1/2 kg topinamburu, 1/2 kg ziemniaków, 
1 jajko, 2 łyżki mąki (można 1 łyżkę mąki 
i 1 łyżkę otrąb pszennych), 1 łyżka śmieta-
ny, sól (żeby ziemniaki i bulwy utarte nie 
ciemniały). 
Wyszorowane i obrane ziemniaki i bulwy 
zetrzeć na tarce do jarzyn, dodać śmietanę, 
mąkę i jajko. Wymieszać wszystkie skład-
niki i smażyć cienkie placki na rozgrza-
nym tłuszczu (olej, smalec lub klarowane 
masło). 

Tak przygotowane placki podawać z do-
datkiem śmietany, cukru. 
Można je przyrządzać na ostro: do przygo-
towanej masy dodać startą cebulę, dopra-
wić pieprzem. Podawać z gulaszem lub wg 
uznania z sosami. 

Chipsy topinamburowe

1 kg bulw topinamburu, pół litra oleju rze-
pakowego, sól. 
Bulwy wyszorować, opłukać, obrać (obie-
rać sukcesywnie, żeby nie zaciemniały 
albo wrzucać do wody lekko zakwaszo-
nej). Po wyjęciu z wody każdą bulwę osu-
szyć ręcznikiem papierowym. Topinambur 
pokroić w cienkie plasterki, znów osuszyć 
w papierowym ręczniku. Smażyć partiami 
w głębokim tłuszczu 1 minutę, po wyjęciu 
ze smażenia wyłożyć na papierowy ręcz-
nik lub serwetki, po osączeniu z tłuszczu 
oprószyć solą (można solą wymieszaną 
z ostrą papryką) 
Chipsy topinamburowe można przyrządzić 
również w inny sposób: pokroić w cieniut-
kie plasterki, oprószyć solą i posmarować 
oliwą lub olejem. Ułożyć w jednej war-
stwie na blasze i piec w piekarniku 15 min. 
w temp. 210ºC. 

Puree ziemniaczano – topinamburowe

1/2 kg ziemniaków, 1/2 kg topinamburu, 
1/2 szkl. mleka, 2 łyżki masła, sól, tymia-
nek.
Obrane ziemniaki gotować. W połowie 
czasu gotowania do ziemniaków dodać 
bulwy topinamburu, uprzednio oczyszczo-
nego i obranego. Po ugotowaniu odcedzić, 
utłuc lub przetrzeć przez praskę, dodać 
mleko, masło, doprawić odrobiną szałwii 
i tymianku.

Sprostowanie:

W poprzednim numerze zaistniał błąd: 
Było:
Wyrośnięty mazurek czekoladowy z ba-
kaliami 
powinno być:
Wyśmienity mazurek czekoladowy z ba-
kaliami 

Za pomyłkę autorkę tekstu i czytelników 
przepraszamy.

redaKcJa
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Podróże

22 Kwietnia - Dzień zieMi
w roku bieżącym już po raz czterdziesty trzeci, w niemalże 

wszystkich krajach świata, będzie obchodzony Dzień ziemi – święto, 
którego tradycja powstała w stanach zjednoczonych.

22 kwietnia 1970 roku, w Waszyng-
tonie, odbyła się demonstracja z udzia-
łem kilkuset osób. Jej głównym celem 
było uświadomienie społeczeństwu całego 
świata konieczności takiego rozwoju cy-
wilizacji, które by współgrało ze środowi-
skiem naturalnym (idea „rozwoju zrówno-
ważonego”). Demonstranci, głosząc hasła 

„Każdy dzień to dzień Ziemi”, manifesto-
wali swoją troskę o stan środowiska na-
turalnego, dając tym samym świadectwo 
niezadowolenia z działalności polityków, 
którym obce były te problemy.

Pod wpływem wzrastającego nacisku 
społeczeństwa amerykańskiego prezy-
dent Richard Nixon powołał w 1970 roku 
Agencję Ochrony Środowiska. Od tego 
czasu problematyka ochrony przyrody nie 
była już tylko domeną zapaleńców, stała 
się również przedmiotem debat i działań 
polityków. W 2009 roku dzień 22 kwiet-
nia został ogłoszony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Dzień 
Matki Ziemi.

Do największych globalnych zagro-
żeń środowiska naturalnego we współcze-
snym świecie należą: efekt cieplarniany, 
dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanie-
czyszczenie mórz i oceanów, wycinanie 
lasów. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat odbyło się wiele międzynarodowych 
konferencji, na których poruszano owe 
problemy. Jednak wszelkie raporty z tych 
spotkań donoszą, że większość działań 

mających poprawić stan ziemskiego 
środowiska wypadło ujemnie. Dowia-
dujemy się, że stale rośnie stężenie ga-
zów cieplarnianych w powietrzu, wzra-
sta wycinanie lasów, pustynnienie wielu 
obszarów, topnienie lodowców górskich, 
szybkie zmniejszanie się zasobów czy-
stej wody i morskich ryb, coraz więcej 
gatunków zwierząt znajduje się na liście 
zagrożonych wyginięciem. Wiele ujem-
nych skutków już dziś stanowi bezpośred-
nie zagrożenie dla człowieka. Naukowcy 
przewidują, że już w tym stuleciu poziom 
wszechoceanu podniesie się od 30 do 100 
cm w wyniku ocieplenia się klimatu i top-
nienia lodów polarnych. Niewielki wzrost 
poziomu Oceanu Indyjskiego odnotowa-
no w okolicach Malediwów. Mieszkańcy 
Mikronezji, leżącej na Pacyfiku, opuści-
li część atoli, gdzie wdzierająca się słona 
woda zniszczyła uprawy i osiedla ludzkie.

W krajach wysoko rozwiniętych go-
spodarczo wprowadzono wysokie normy 
środowiskowe, których nieprzestrzega-
nie wiąże się z dużymi karami pieniężny-
mi. Zaniedbano jednak pomoc finansową 
dla krajów Trzeciego Świata, które obec-
nie w największym stopniu przyczyniają 
się do degradacji środowiska naturalnego. 
Jest to również efekt rabunkowej gospo-
darki prowadzonej przez korporacje po-
nadnarodowe w tych słabo rozwiniętych 
regionach świata. Nasuwa się pytanie, czy 
współczesna polityka globalna rzeczywi-
ście sprzyja czy zaprzecza idei „rozwoju 
zrównoważonego”?

Tegoroczny Dzień Ziemi będziemy 
obchodzić w Polsce pod hasłem „Elektro-
odpady – proste zasady”. Temat segrega-
cji, recyklingu i odzysku zużytego sprzę-

tu elektronicznego jest ważnym z punktu 
widzenia ochrony środowiska problemem. 
Normy prawne, które obowiązują od wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej, nakładają 
na nas obowiązki dotyczące również elek-
troodpadów. Dotyczą one producentów, 
importerów, sprzedawców oraz konsu-
mentów i porządkują system zbierania, re-
cyklingu i przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Nakła-
dają obowiązek zbierania 4 kg zużytego 
sprzętu rocznie na jednego mieszkańca.

Właściwe postępowanie ze zużytym 
sprzętem to nie tylko ochrona środowiska, 
ale również troska o zdrowie i kondycję 
człowieka oraz oszczędność surowców na-
turalnych na produkcję nowych urządzeń. 
Należy pamiętać, że zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny to odpad szczegól-
nie niebezpieczny i nie może być wyrzuca-
ny z innymi odpadami do śmietnika.

Niech tegoroczne obchody Dnia Zie-
mi pozwolą nam dostrzec korzyści nie 
tylko ekonomiczne, ale przede wszyst-
kim zdrowotne, wynikające z racjonalne-
go gospodarowania zasobami przyrody, 
oraz docenić niezwykłe walory środowi-
ska naturalnego okolic Kolbuszowej. 
 

pioTr BuJaK

Piotr Bujak

Tegoroczny Dzień Ziemi będziemy 
obchodzić w Polsce pod hasłem 
Elektroodpady - proste zasady

Kurczące się zasoby wodne są przyczyną pustynnienia coraz to nowych obszarów 
rolniczych i stanowią poważny problem globalny współczesnego świata. Azja 
Mniejsza
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zMiany sKÓrne, 
KtÓrycH nie Można Przeoczyć

Czerniak złośliwy

15 kobiet chorych przypada na 
10 chorych mężczyzn, zachorowalność 
w Wielkiej Brytanii wynosi 3500 na rok.

Czerniak złośliwy jest odpowie-
dzialny za 800 zgonów (>80% w ostat-
nich 20 latach). Najważniejszym czyn-
nikiem etiologicznym jest promie-
niowanie słoneczne, szczególnie we 
wczesnym okresie życia. Rozpoznanie 
bywa trudne, ale u większości chorych 
stwierdza się ok. 1 cechę ze skali oce-
ny klinicznej Glasgow. Zmiany mogą 
rozwinąć się w obrębie istniejącego 
uprzednio znamienia. 

Kryteria duże: zmiana rozmiaru, 
kształtu lub/i koloru.

Kryteria małe: zapalenie, powsta-
wanie strupów lub krwawienie; zabu-
rzenia czucia; średnica większa od 7 
mm.

Kryteria mniej przydatne: asyme-
tria; nieregularny kolor; uniesienie; nie-
regularna granica.

W przebiegu czerniaka pojawiają 
się zmiany „satelitarne”, zlokalizowane 
w sąsiedztwie. Jeśli zmiany mają gład-
ką powierzchnię, są dobrze odgraniczo-
ne i regularne, prawdopodobieństwo 
czerniaka złośliwego jest niewielkie.

Rak kolczysto komórkowy

Zmiany skórne mają zazwyczaj cha-
rakter owrzodzeń z twardym uniesio-
nym brzegiem. Choroba może rozwinąć 
się w ogniskach rogowacenia słonecz-
nego (starczego), na wargach u osób pa-
lących bądź w owrzodzeniach grawita-
cyjnych kończyn. Przerzuty stwierdza 
się rzadko, ale destrukcja tkanek sąsia-
dujących jest znacznie nasilona. Lecze-
nie jedynie przez całkowite usunięcie 
zmiany.

Ogniska raka kolczysto komórko-
wego należy różnicować z rogowia-
kiem kolczysto komórkowym, który 
jest szybko rosnącym, łagodnym, samo 
ograniczającym się guzkiem z central-
nym wgłębieniem wypełnionym kera-
tyną.

Rak podstawno komórkowy 
(tzw. wrzód drążący)

Ma postać perłowego guzka z cha-
rakterystycznym wałowatym brze-
giem z teleangiektazjami. Zmiana naj-
częściej jest umiejscowiona na twarzy. 
Przerzuty powstają niezwykle rzadko. 
Nowotwór ma charakter raka o miej-
scowej złośliwości, niszczącego sąsia-
dujące tkanki, jeżeli nie jest leczony. 
Zmiany zlokalizowane na tułowiu mają 
postać czerwonych łuszczących blaszek 
z uniesionym gładkim brzegiem. Przy-
czyną najczęściej jest ekspozycja na 
promieniowanie ultrafioletowe. W le-
czeniu najlepszą metodą jest całkowite 
usunięcie zmiany. W przypadku dużych 
zmian u osób starszych wykorzystuje 
się radioterapię. Krioterapia plus minus 
wyłyżeczkowanie wgłębienia są stoso-
wane w przypadku niewielkich zmian. 

Choroba Bowena

Są to czerwone, łuszczące blasz-
ki o powolnym wzroście, zlokalizowa-
ne zazwyczaj na kończynach dolnych. 
Badanie histologiczne: dysplazja obej-
mująca pełną grubość skóry do błony 
podstawowej. Rzadko dochodzi do pro-
gresji do raka kolczysto komórkowego. 
Choroba Bowena zlokalizowana w ob-
rębie błon śluzowych narządów płcio-
wych, najczęściej żołędzi i napletka, 
określana jest mianem erytroplazji Qu-
eyrata. Leczenie to krioterapia, miej-
scowe stosowanie 5-fluorouracylu, te-
rapia fotodynamiczna.

Rogowacenie słoneczne

Są to zmiany pojawiające się 
w miejscach eksponowanych na pro-
mieniowanie słoneczne i przyjmujące 
postać kruchych, żółto-białych nawar-
stwień hiperkeratotycznych. Możliwa 
jest przemiana nowotworowa. 

Leczenie to m.in. kauteryzacja, 
krioterapia, 5% krem z 5-fluoroura-
cylem dwa razy dziennie. Sekwencja 
jest następująca: rumień →powsta-
wanie pęcherzyków→ nadżerka→ 
owrzodzenie→martwica→zdrowienie 
z epitelizacją. Zdrowa skóra jest nie-
uszkodzona. Leczenie trwa zazwyczaj 
4 tygodnie, ale może trwać dłużej. Nie 
stwierdza istotnego wchłaniania leku 

do krążenia systemowego, jeśli leczona 
powierzchnia ma mniej niż 500 cm².

Nowotwory wtórne

Przerzuty do skóry występują 
w przebiegu raka piersi, nerki i płuc. 
Zmiany mają zazwyczaj charakter twar-
dawych guzków, najczęściej zlokalizo-
wanych na skórze głowy.

Ziarniniak grzybiasty

Jest postacią chłoniaka, który jest 
ograniczony do skóry. Zmiany skórne 
mają charakter czerwonych blaszek wy-
wołujących świąd.

Rogowacenie białe (tj. leukoplakia)

Zmiany skórne mają charakter bia-
łych plam zgrubiałego naskórka, w któ-
rym mogą się tworzyć szczeliny, na bło-
nie śluzowe jamy ustnej lub narządów 
płciowych (może wywoływać świąd). 
Możliwa jest progresja choroby do no-
wotworu złośliwego. 

Wszystkie  zmiany skórne wyma-
gają w pierwszej kolejności konsultacji 
dermatologicznej, a wypadku zalece-
nia wycięcia zmiany zgłoszenie się do 
Poradni Chirurgicznej lub w Oddziale 
Chirurgii.  Nie warto z decyzją o wy-
cięciu zbyt długo czekać, gdyż zmia-
ny skórne niekiedy rosną bardzo szyb-
ko i może się zdarzyć , że gdy zmiana 
będzie zbyt duża jej wycięcie może być 
skomplikowane. 

dr n. Med. Jarosław ragan

Zdrowie

Dr n. med. jarosław ragan
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MiŁość to oBecność – BąDźMy 
oBecni w życiu naszycH BLisKicH!

Początek XXI okazuje się czasem 
głębokiego kryzysu człowieka, kryzy-
su cywilizacji w której żyjemy. Rośnie 
liczba ludzi z zaburzeniami psychicz-
nymi, uzależnionych od różnych leków, 
używek, seriali, gier komputerowych, 
hazardu, złości czy nienawiści. Coraz 
częściej demonizujemy stare metody 
wychowawcze, wrzucając je do jedne-
go worka z patologiami, które rodzą 
się pod wpływem rozbudzonych żądz 
i nagiego instynktu, który odarty zosta-
je z odpowiedzialności i dojrzałej mi-
łości. Coraz częściej nie umiemy i nie 
chcemy panować nad własnymi uczu-
ciami negatywnymi, nie widzimy sensu 
by podporządkować je uczuciom wyż-
szym. Powiększa się liczba ludzi nie-
szczęśliwych, którzy dopiero jak coś 
stracą to zaczynają dostrzegać jak wie-
le posiadali. Powiększa się ilość rozbi-
tych małżeństw, które przeżywając róż-
ne trudności i kryzysy nie starają się 
rozwiązywać tych problemów, tylko od 
razu uciekają od siebie jakby zmienia-
li sobie zabawki. Możemy wnioskować, 
że każdy kryzys człowieka ma swe źró-
dło w kryzysie miłości. 

Tak łatwo nauczyliśmy się narze-
kać, że i w naszej Polskiej rzeczywi-
stości nic nie ma sensu i to wydaje się 
zwalniać nas z obowiązku bycia Boży-
mi zwiastunami świata, o którym mówi 
Biblia, a przynajmniej usprawiedliwia 
naszą bylejakość, połowiczność, brak 
zaangażowania w budowanie cywiliza-
cji miłości. 

Słowo miłość często pojawia się 
w prywatnych rozmowach, w środkach 
społecznego przekazu, w literaturze 
czy w filmie. Współczesny świat wie-
le mówi o miłości, mimo że nie umie 
prawdziwie kochać lub zatraca tę zdol-
ność. Mogli byśmy żartobliwie powie-
dzieć: jak film mówi o miłości to tyl-
ko mówi - mowa trawa. A przecież od 
wypowiedzenia słowa, które świadczy 
o miłości, do pokochania w czynach 
jeszcze daleka droga. Można pięknie 
wzruszać się przy różnych rocznicach 
urodzin naszych biskich, można mieć 
piękne zdjęcia na komodzie naszych ro-
dziców czy krewnych, ale równocześnie 
kompletnie nie interesować się ich lo-
sem. 

Kiedyś zapytałem maturzystów jak 
rodzice okazują im miłość i odpowie-
dzi były różne: „wiem że mnie kocha-

ją”, „bo zawsze jak trzeba dają mi pie-
niądze”, „bo jak choruję to się mną zaj-
mują”, „bo drą się na mnie wydając mi 
wiele zakazów”, itp. Nikt z tych mło-
dych nie napisał, że rodzice okazują mi 
miłość wtedy kiedy dzielą się ze mną 
swoimi obowiązkami. Kiedy pozwalają 
nam być potrzebnymi. Każdy człowiek, 
jeśli czuje się potrzebny, jeśli ma jakieś 
zadanie, które systematycznie wypeł-
nia, z którego inni domownicy korzy-
stają, taki człowiek czuje, że jego obec-
ność w rodzinie jest wyjątkowa, on uczy 
się, że miłość to bycie dla innych, to 
ofiara na rzecz innych, to poświęcenie, 
to obecność . Że dom nie jest tylko po-
czekalnią dworcową, hotelem z łaźnią, 
internatem, z którego jak najszybciej 
chcemy się wyrwać, ale dom to też jego 
życie, to też jego odpowiedzialność. On 
nie szuka sobie domu wśród kolegów, 
nie ucieka, nie tworzy sobie namiastki 
wspólnoty, nie  wystaje w każdy piątek 
i sobotę do 3 nad ranem przy przystanku 
popijając piwo z kolegami czy koleżan-
kami, wrzeszcząc, demolując wszystko 
wokół. Oczywiście zawsze pozostawia-
jąc po sobie nie tylko gadżety po pijań-
stwie, spalonych papierosach, ale tak-
że wszystko co człowiek musi czasem 
z siebie wydalić, choć powinien to ro-
bić w innym miejscu. Przerażające są 
nieraz słowa rodziców - niech mój syn 
czy córka się uczy to ja już wszystko 
za niego zrobię. Owoc jest taki, że syn 
czy córka nie tylko się nie uczy, ale nie 
umie nic koło siebie zrobić, tym bar-
dziej w domu i dla domu. Przykładów 
takich mógłbym podać wiele. 

Jedną z przyczyn takiego stanu jest 
to, że lansuje się błędne rozumienie 
miłości. Mówiąc o niej sprowadza się 
ją do uczucia, czasem do współżycia. 
Bywa nieraz mylona z egoizmem czy 
egocentryzmem lub naiwnością. Inter-
pretuje się ją jako „miłe bycie razem”, 
które do niczego nie zobowiązuje, które 
nie stawia żadnych wymagań (oczywi-
ście nigdy wymagań nie mylmy z prze-
kupstwem czy szantażem, np. jak się 
będziesz uczył to kupimy ci samochód 
itp.). 

Jedną z modnych karykatur miłości 
jest twierdzenie, że kochać - to wyrobić 
sobie pozytywny obraz samego siebie, 
czy innych ludzi, to całkowicie bezkry-
tycznie akceptować swoje czy innych 
zachowanie. Wychowankowie, którzy 

uwierzyli i przyjęli to twierdzenie mó-
wią dziś doi swoich rodziców słowa, 
jakże odmienne od słów powracające-
go marnotrawnego syna, mówią „Ojcze, 
to ty zgrzeszyłeś przeciwko mnie, prze-
ciwko mojej spontaniczności i mojemu 
samozadowoleniu. To ty psułeś i psu-
jesz mi mój piękny jak dotąd obraz sa-
mego siebie. To ty próbujesz stawiać mi 
wymagania, zamiast na wszystko po-
zwalać i wszystko tolerować. Już nie 
jesteś godzien abym nazywał cię mym 
ojcem.” 

Jak wielu ludzi wypiera się wiary 
w Boga tylko dlatego, że burzy ona ich 
święty spokój i ukazywała by im kary-
katurę ich człowieczeństwa. 

Niepokoi też proces pomniejszania 
wartości miłości, wiąże się on z tenden-
cją do pomniejszania wszelkich więzi 
międzyludzkich. „Nowoczesna miłość” 
to kierowanie się zasadą – postępuj we-
dług własnych subiektywnych przeko-
nań i emocjonalnych odczuć, pozwól 
innym ludziom postępować podobnie. 
Wszystko akceptuj i toleruj. Nie mów 
o żadnych obiektywnych wartościach 
i prawdach, bo takie w ogóle nie istnie-
ją. Nie podejmuj się wobec innych lu-
dzi żadnych zobowiązań, bo twoja wol-
ność i samorealizacja są ważniejsze niż 
miłość. Nie decyduj się na żadne trwa-
łe więzi. I nie oczekuj tego od innych. 
Dziwne więc to są czasy, ale może są 
one szczególną dla nas szansą, bo wy-
ostrza się w nas zmysł, że wszystko co 
od Boga oddala, oddala też od miłości, 
wszystko co zaprzecza Bożemu słowu, 
Bożym przykazaniom, zaprzecza też 
miłości. 

Czym więc jest miłość? Niech bę-
dzie to temat następnych naszych roz-
ważań!

Ks. lucJan sZuMierZ

Ks. Lucjan szumierz

Religia
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sport

GaLa sPortu MŁoDzieżoweGo w rzeszowie
we wtorek, 19 marca 2013 r., w rzeszowie, odbyła się V Gala sportu Młodzieżowego, połączona z ceremonią 

zakończenia XiX ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Podkarpacie 2013”. Powiat 
Kolbuszowski i Gmina Kolbuszowa reprezentowane były przez zawodniczki uKs start widełka: aleksandrę 
Białek oraz Katarzynę Kutacha, zdobywczynie Brązowego Medalu na letniej ogólnopolskiej olimpiadzie 
Młodzieży w Badmintonie.

W uroczystej gali udział wzięli: Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego Mi-
rosław Karapyta, Wicemarszałek Anna 
Kowalska, przedstawiciele środowisk 
sportowych, akademickich, reprezentanci 
samorządów oraz liczna reprezentacja mło-
dzieży, która zdobyła w 2012 roku medale 
na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata 
w sportach letnich i zimowych w kategorii 
Junior Młodszy. Młodzi, uzdolnieni spor-
towcy otrzymali wyróżnienia oraz roczne 
stypendia sportowe, które zostały wręczone 
przez panią Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Annę Kowalską.

Niezmiernie nam miło, że to badmin-
tonistki z Widełki - Kasia i Ola - reprezen-
towały nasz region Kolbuszowski. 

pioTr surowiec

Na zdjęciu od lewej piąta Katarzyna Kutacha i szósta Aleksandra Białek

Drużyna MKs KoLBuszowa na trzeciM Miejscu 
w HaLowyM turnieju PiŁKi nożnej

Drużyna MKs Kolbuszowa, rocznik 2000, zajęła trzecie miejsce w halowym turnieju Piłki nożnej, 
organizowanym przez Gimnazjalny ośrodek szkolenia Młodzieży w tarnobrzegu, który odbył się 23.03.2013 r. 
Młodzi piłkarze z Kolbuszowej rywalizowali z siarką tarnobrzeg, która wystawiła na turniej dwa zespoły oraz 
stalą nowa Dęba i słowianinem Grębów. 

Wyniki turnieju: Siarka Tarnobrzeg II 
- MKS Kolbuszowa 0:1, Siarka - Słowia-
nin Grębów 1:1, Stal Nowa Dęba - MKS 
Kolbuszowa 1:2 Siarka II - Słowianin 0:0, 
Siarka - Stal 0:2, Słowianin - MKS Kol-
buszowa 1:0, Siarka II - Stal 1:3, Siarka 

- MKS Kolbuszowa 4:1, Słowianin - Stal 
1:1, Siarka II - Siarka 2:0. 

Kolejność miejsc: 1. Stal Nowa Dęba 
7 punktów, 2. Słowianin Grębów 6 punk-
tów, 3. MKS Kolbuszowa 6 punktów, 4. 
Siarka Tarnobrzeg II 4 punkty, 5. Siarka 
Tarnobrzeg 4 punkty. 

W drużynie MKS Kolbuszowa wystą-
pili: Okoniewski Tomasz, Gruszka Paweł, 
Wróbel Maksymilian, Faryniarz Adrian, 
Drałus Marek, Micek Kamil, Wołowiec 
Krystian, Bogdan Maciej, Magda Karol, 
Reguła Artur, Zygmunt Arkadiusz, Kowal-
ski Jakub. Trener Eugeniusz Sito. 

eugeniusZ siTo  
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Dni Kolbuszowej 2013
Rozpoczęcie Dni Kolbuszowej - 30.04.2013

Koncert uczniów i  absolwentów PSM na „Dni Kolbuszowej” - 
Państwowa Szkoła Muzyczna I  st. w  Kolbuszowej godz. 16.30 
– Aula Szkoły

Dzień I – 03.05.2013
Cześć patriotyczna
8:00 -  Capstrzyk Orkiestry Dętej na Rynku i osiedlach w Kol-

buszowej.

9:45 -  Zbiórka pocztów sztandarowych z  orkiestrą na placu 
parkingowym    Państwowej Straży Pożarnej, przemarsz 
na Cmentarz Parafialny i złożenie kwiatów na obelisku 
Strażaków.

10:30 -  Uroczysta Msza Św. w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. 
Wszystkich Świętych w  intencji Ojczyzny, Strażaków 
i mieszkańców powiatu kolbuszowskiego.

11:30 -  Przemarsz do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja.

12:00 -  Uroczysta akademia. 
 Wręczenie nagród laureatom XXIII edycji Turnieju Wie-

dzy o Historii Regionu im. prof. Haliny Dudzińskiej.

Spotkanie ze sportem i folklorem 
10:00 - Rozpoczęcie Rajdu Samochodów Terenowych i Quadów 

o Puchar Burmistrza Kolbuszowej 4x4 – (Tor Glinianka) 

10:00 – Kiermasz Wydawnictw Regionalnych MiPBP w Kolbu-
szowej

14:30 –  Zapisy do biegu ulicznego

15:00 –  Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Kolbuszowej 

16:00 -  Zakończenie rajdu 4x4 oraz rozdanie nagród –
  (Tor Glinianka)

16:30 –  Rozdanie nagród biegu ulicznego

16:30 – Spotkanie z  folklorem – Konkurs „Tradycja jest ekolo-
giczna”

17:00 –  Prezentacje konkursowe kulinariów i obrzędów

17:00 – II Mistrzostwa Kolbuszowej w  pływaniu na krokodylu 
(pływalnia Fregata)

17:30 -  Mecz Piłki Nożnej Samorządowcy – Urz (stadion, ul. 
Wolska)

19:00 –  Występ Kapel Ludowych

18:30 –  I  Otwarty Rajd Nordic Walking o  Puchar Burmistrza 
Kolbuszowej

21:15 –  Zabawa taneczna na ludowo

22:30 -  Zakończenie

Dzień II – 04.05.2013

17:00 – konkurs „Miss Kolbuszowej 2013”

17:40 – Zespół The Future Caravan

19:00 – Zespół SPLO/MARIK

20:30 – Zespół Le Moor

21:40 – Konkurs „Miss Kolbuszowej 2013”, - ogłoszenie wyników

22:00 - Zespół TOPLES + DJ 

22:30 – Zakończenie imprezy,

Dzień III – 05.05.2013

15:00 –  Program dla dzieci „Kolorowe królestwo baśni” – pro-
gram interaktywny, w  którym to bajkowe postacie na 
scenie śpiewają najbardziej znane piosenki dziecięce, 
a  na terenie imprezy nasi animatorzy – bohaterowie 
z bajek malują dzieciom twarze, przeprowadzają liczne 
gry, konkursy i zabawy,

16:00 –  Pokaz tańca – Klub „Show Dance”

17:00 –  Część konkursowa „Przegląd zespołów”

19:00 –  Ogłoszenie zwycięzcy zabawy „Poszukiwaczy Skarbów”,

 19:15 – Ogłoszenie wyników konkursu „Przegląd zespołów” oraz 
mini koncert lokalnego zwycięzcy,

19:30 –  Występ zespołu Gwiazdy Wieczoru Andrzej Rybiński 
 Tedyy J. (Must Be The Music) 

22:15 -  Pokaz sztucznych ogni

22:30 – Zakończenie

Serdecznie Zapraszamy


