


Głównym gospodarzem wtorkowych uroczystości był Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś

Symboliczne przecięcie wstęgi Regionalnego Centrum 
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Na estradzie plenerowej zgromadzili się zaproszeni goście

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt 
Cholewiński wyraża słowa podziękowania dla Władz 
Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego

Miłośnicy piłki siatkowej mieli okazję spotkać się i na żywo 
zobaczyć rozgrywany mecz pokazowy drużyny AKS Resovia 
Rzeszów - Młodzicy 98

Uroczystości w zst
więcej informacji na stronie 5
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Wydarzenia

tradycyjnie początek maja to wielkie świętowanie w Kolbuszowej. w tym roku „wielki weekend” 
zorganizowano w dniach 3-5 maja, podczas których nie zabrakło konkursów, koncertów oraz imprez sportowych. 

30 kwietnia 
W auli Państwowej Szkoły Muzycznej 

I  stopnia  dla  mieszkańców  Kolbuszowej 
zagrali jej uczniowie i absolwenci. Występ 
młodzieży  zainaugurował  tegoroczne  dni 
miasta. W repertuarze znalazły się utwory 
muzyki klasycznej i rozrywkowej.

3 maja
O  uroczystościach  patriotycznych  od-

bywających  się  w  tym  dniu  piszemy  na 
stronach powiatowych (strona 27).

Od godziny 10.00 na trasie „Glinianki” 
mistrzowie  kierownicy  walczyli  o  Puchar 
Burmistrza  Kolbuszowej.  Uczestnicy  star-
towali w dwóch kategoriach – quady  i  sa-
mochody terenowe. Gospodarze, klub „Kol-
buszowa 4x4”, przygotowali dwa tory: ad-
venture i extreme. Po zakończeniu zmagań 
zwycięzcy otrzymali  pamiątkowe puchary. 
W klasie adventure quadów najlepszy oka-
zał Kamil Tasior,  natomiast  trasę  extreme 
najsprawniej  pokonał  Bogusław Zygmunt. 
Jacek Kosowski  i  Janusz Kosowski  zajęli 
pierwsze miejsce w klasie adventure samo-
chodów terenowych, a Piotr Ozimek - Prze-
mysław Ozimek w klasie extreme.

Dobra kondycja  i wola walki przyda-
ła się uczestnikom XIX Biegu Ulicznego 

o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. W bie-
gu wzięło udział kilkudziesięciu zawodni-
ków,  najlepszych  nagrodzono  pucharami, 
pamiątkowymi  dyplomami  oraz  nagro-
dami  sportowymi.  Wśród  uczniów  klas 
I-IV najlepsi okazali się Tomasz Przybyło 
i Klara Szatkowska. W kategorii klas V-VI 
pierwsze miejsce przypadło Kamilowi Mi-
cek  i Wiktorii  Raś. Wśród  uczniów  klas 

gimnazjalnych najszybsi byli Szymon Zię-
ba i Marcelina Serafin. W kategorii szkół 
średnich Mariusz Brito  i  Justyna Stadnik. 
Pierwsi na mecie w grupie do 35  lat byli 
Dawid  Hartleb  i  Natalia  Żyła,  a  wśród 
osób  pow.  35  roku  życia Bogdan Karkut 
i  Danuta  Zatorska.  Najmłodszym  uczest-
nikiem tegorocznego biegu został 2,5-letni 
Szymon Żyła, a tytuł najstarszego zawod-

Władze miasta złożyły kwiaty na obelisku strażaków

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wręcza zwycięzcom nagrody
Uczestnicy I Otwartego Rajdu Nordic Walking o Puchar 
Burmistrza Kolbuszowej
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nika  przypadł  Józefowi  Kubik.  Nagrody 
wręczył burmistrz Jan Zuba. 

Dla miłośników marszu z kijkami zor-
ganizowano  I  Otwarty  Rajd  Nordic Wal-
king  o  Puchar  Burmistrza  Kolbuszowej. 
Z  powodu  deszczowej  pogody  na  mecie 
stanęło tylko 8 uczestników.

W  ramach  obchodów  Dni  Kolbuszo-
wej w Parku Wodnym Fregata odbyły się 
II Mistrzostwa w Pływaniu na Krokodylu. 
W  czasie  gdy  na  zewnątrz  trwała  burza, 
na pływalni rozegrano zawody, w których 
wzięło  udział  12  uczestników,  startują-
cych w trzech kategoriach wiekowych: do 
lat 10, 11-15 i 16+. Najlepsi w swoich ka-
tegoriach - Herman Tanja, Pastuła Michał, 
Brito Mariusz - otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz drobne upominki. 

Dla Kół Gospodyń Wiejskich przygo-
towano  SIEDLISKOWE  ETNO-EKO  pt. 
„TRADYCJA  JEST  EKOLOGICZNA”. 
Kapituła  konkursowa  dokonała  oceny  rę-
kodzieła  artystycznego,  obyczajowości 
wiejskiej i tradycyjnych kulinariów wśród 
8  grup  z  terenu  powiatu  kolbuszowskie-

go. Wszystkie koła biorące udział w kon-
kursie  -  z Kolbuszowej Górnej,  Komoro-
wa, Dzikowca, Huty Przedborskiej, Mazur, 
Świerczowa,  Domatkowa  i  Przedborza  - 
otrzymały  nagrody,  które  zostały  ufundo-
wane  zostały  przez  Krajową  Sieć  Obsza-
rów  Wiejskich  Urzędu  Marszałkowskie-
go w Rzeszowie oraz przez Miejski Dom 
Kultury  w  Kolbuszowej.  Organizatorem 
konkursu  byli:  Stowarzyszenie  Lokalna 
Grupa  Działania  „Siedlisko”,  Stowarzy-
szenie „Colbusovia” i Miejski Dom Kultu-
ry w Kolbuszowej.

Niestety ze względu na złą pogodę nie 
odbyła  się  część  imprez  zaplanowanych 
na ten dzień. 

4 maja 
W tym dniu  koncerty  kapel  prezentu-

jących  różne  style  muzyczne  rozpoczęły 
się po godzinie 17.00. Na scenie wystąpił 
rockowy zespół The Future Caravan, kol-
buszowski Le Moor oraz SPLO i MARIK. 
Największą  atrakcją  tego  dnia  okazał  się 
koncert gwiazdy disco polo – Topless, na 
który, pomimo deszczowej aury, przybyły 
tłumy mieszkańców.

5 maja
W ostatnim  dniu  długiego weekendu 

nie  zabrakło  konkursów,  pokazów,  pre-
zentacji  i  występów muzycznych.  Po  po-
łudniu  dla  dzieci  przewidziano  program 
interaktywny  „Kolorowe  królestwo  ba-
śni”  z  licznymi zabawami  i  grami. Kolej-
ną atrakcją był pokaz  tańca klubu „Show 
Dance”,  a  także  konkurs  „Poszukiwacze 
Skarbów”, w którym główną nagrodą był 
40-calowy telewizor. 

Kolbuszowskie  kapele  miały  szanse 
zaprezentować  się  na  przeglądzie  zespo-
łów. Do konkursu zgłosiły się The Future 
Caravan i Le Moor. Decyzją jury obydwa 
zespoły  będą mogły wystąpić  na  juwena-
liach w Rzeszowie, a także wezmą udział 
w finale wojewódzkim konkursu „Podkar-
packie Brzmienie na Wyspach”. 

Gwiazdą tegorocznej imprezy był An-
drzej Rybiński oraz Teddy J. znany z Must 
Be  The  Music.  Około  22.00  miasto  roz-
świetlił  efektowny  pokaz  pirotechniczny, 
który  tradycyjnie  zakończył  Dni  Kolbu-
szowej.

Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich deszcz był nie straszny Maluchy też się dobrze bawiły

Mieszkańcy na rynku zjawili się z całymi rodzinami Występ Andrzeja Rybińskiego
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Dnia 14 maja 2013 roku (tj. we wtorek) na terenie zespołu szkół technicznych im. Bohaterów września 
1939r. w Kolbuszowej obchodzone było święto oddania do użytku społeczności powiatu kolbuszowskiego 
Kompleksu sportowego „moje boisko – orlik 2012”, regionalnego centrum transferu nowoczesnych 
technologii wytwarzania, a także  centrum transferu nowoczesnych technologii i Kolbuszowskiego inkubatora 
Przedsiębiorczości.

Dzień  ten  był  dedykowany  również 
dla  wszystkich  uczniów,  osób  poszukują-
cych i chcących zdobyć praktyczne umie-
jętności,  którzy  na  tych  obiektach  będą 
mogli  uczyć  się  atrakcyjnych  zawodów, 
które  dają  zawód  poszukiwany  na  rynku 
pracy,  na  miarę  XXI  wieku.  Dodatkowo 
młodzież  będzie  mogła  zadbać  o  swoją 
tężyznę fizyczną na boiskach sportowych 
Orlika i nie tylko. Dodatkowo w Zespole 
Szkół Technicznych znajduje się profesjo-
nalna siłowania z całym zapleczem, którą 
Powiat Kolbuszowski oddał do użytku rok 
temu. 

Od  wczesnych  godzin  porannych 
w  szkołach  ponadgimnazjalnych  powia-
tu  kolbuszowskiego  w:  Liceum  Ogólno-
kształcącym, Zespole Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej, Zespole Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych  w  Weryni  oraz 
w  placówce  Centrum  Kształcenia  Prak-
tycznego zorganizowany był dzień otwar-
ty  dla  uczniów  szkół  gimnazjalnych  trze-
cich  klas  z  całego  powiatu.  Dzięki  temu 
uczestnicy  tej  edukacyjnej  imprezy  mie-
li okazję do zapoznania się z interesującą 
ofertą  edukacyjną  prezentowanych  szkół 
oraz  sektora  nowoczesnych  technologii 
z  naszego  regionu. Dodatkowo głównym 
przesłaniem  organizatorów  imprezy  było 
rozbudzenie wśród uczniów zainteresowa-
nia naukami ścisłymi oraz techniką, a tak-
że  pokazanie,  że  edukacja  dzieci  i  mło-
dzieży może odbywać się też poza murami 
szkolnymi. 

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na estradę plenerową na 
teren Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kolegiacie Kolbuszowskiej pw. Wszystkich 
Świętych koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Kazimierza Osaka -  Dziekana 
Dekanatu Kolbuszowa Wschód
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Głównym  gospodarzem  wtorkowych 
uroczystości  był Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś.  Uroczystość  zaszczyciło 
wielu znakomitych gości, mi.in.: Poseł na 
Sejm  RP  Zbigniew Chmielowiec, Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego 
Zygmunt Cholewiński, Dyrektor  Kance-
larii  Sejmiku  Województwa  Podkarpac-
kiego Antoni Jeż, Radny  Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Bogdan Roma-
niuk, Wiceprezes  Zarządu  Podkarpackie-
go Związku Piłki Nożnej Marek Hłasko, 
Burmistrz  Kolbuszowej Jan Zuba, Wój-
towie – włodarze naszych gmin, Prze-
wodniczący Rad Gmin z Radnymi obec-
nych jak i poprzednich kadencji, byli 
i obecni dyrektorzy szkół z powiatu 
oraz Centrum Kształcenia Praktyczne-
go oraz byli pracownicy i nauczyciele 
Warsztatów Szkolnych, przedstawiciele 
firm, które wykonały zadania projekto-
we, projektanci i inspektorzy, komen-
danci straży i policji, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret. 
Obecni byli również Czcigodni Księża 
w osobach: ks. Kazimierz Osak – Dzie-
kan  Dekanatu  Kolbuszowa Wschód,   ks. 
Lucjan Szumierz  –  Wicedziekan  Deka-
natu Kolbuszowa Wschód, ks. Jan Pępek 
– Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Zachód, 
ks. kanonik Andrzej Cag – Wicedziekan 
Dekanatu Raniżów,  Kapelan Armii Krajo-
wej – ks. Ryszard Kiwak, ks. Sławomir 
Zych  –  kapelan  Leśników  oraz  ks. Ry-
szard Dziuba – Kolbuszowianin, który od 
kilku lat mieszka na Ukrainie.

Uroczystości  poprzedziła  uroczysta 
Msza  Święta  koncelebrowana  pod  prze-
wodnictwem  ks. Kazimierza Osaka -  
Dziekan  Dekanatu  Kolbuszowa  Wschód 
o  godzinie  11:00  w  Kolegiacie  Kolbu-
szowskiej  pw. Wszystkich  Świętych. We 
wzruszającej  homilii  wygłoszonej  przez  
ks. Lucjana Szumierza  –  Wicedziekan 
Dekanatu  Kolbuszowa  Wschód    można 
było usłyszeć słowa wdzięczności  i uzna-

nia  dla  władz  samorządowych  powiatu 
za pozyskiwanie środków finansowych na 
rozwój nowoczesnych ośrodków kształce-
nia  zawodowego  a  także  szczególną  dba-
łość  o  rozwój  i  unowocześnianie  istnieją-
cych placówek oświatowych na terenie po-
wiatu kolbuszowskiego.

Po  Mszy  Świętej  uczestnicy  uroczy-
stości przemaszerowali na estradę plenero-
wą na  teren Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej. 

Po  oficjalnym  powitaniu  przybyłych 
gości Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś  przedstawił  podstawowy  cel  spotka-
nia  oraz  omówił  realizację  nowo  otwar-
tych  obiektów:  „Niezmiernie cieszy mnie, 
iż realizacja projektu budowy tych przed-
sięwzięć dobiegła końca. Dzisiejsze nasze 
spotkanie jest efektem partnerskiej koor-
dynacji działań oraz ogromnego zaanga-
żowania władz samorządowych, środo-
wisk szkolnych i naukowych oraz przedsię-
biorców. Współpraca tak wielu podmiotów, 

koncentrująca się na stworzeniu i dosto-
sowaniu kolbuszowskiego szkolnictwa 
i stworzeniu optymalnych warunków dla 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
wzmocnieniu więzi między światem nauki 
i biznesu, uwzględniająca potrzeby rozwo-
jowe regionu, jego specjalizacje i poten-
cjał – jest gwarantem konkurencyjności 
oraz atrakcyjności nie tylko powiatu kol-
buszowskiego ale także województwa pod-
karpackiego. Dzisiejsze otwierane obiekty 
stworzone są dzięki zgodnej współpracy 
wielu instytucji, osób, oraz dzięki fundu-
szom z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego, Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego a także Samorządu Powiatu Kol-
buszowskiego. Szanowni Państwo – na-
suwa się pytanie, dlaczego otwieramy te 
obiekty właśnie teraz. To wszystko z my-
ślą o naszej młodzieży. Młodzież gimna-
zjów powiatu kolbuszowskiego przyjęła 

Na estradzie plenerowej zgromadzili się zaproszeni goście Uroczystego poświęcenia dokonuje  ks. Kazimierz Osak – 
Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Wschód

Starosta Kolbuszowski wręcza pamiątkowe grawertony i medale jako forma 
podziękowania i uznania dla osób, które przyczyniły się do realizacji, powstania 
i oficjalnego otwarcia obiektów
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zaproszenie naszych szkół podczas mojego 
spotkania z nimi w styczniu i lutym tego 
roku. Dziś zapoznali się z naszymi szkoła-
mi a przy okazji niech będą uczestnikami 
tej uroczystości i to, co zobaczą niech sta-
nie się zachętą do podjęcia w przyszłości 
nauki w naszych szkołach ponadgimna-
zjalnych. Niech wiedzą, że Samorząd Po-
wiatu Kolbuszowskiego stawia na eduka-
cję i ich dobre wykształcenie. Jestem głę-
boko przekonany, że oddane obiekty staną 
się ważnymi instytucjami dydaktyczny-
mi, swoistym łącznikiem między szkołami, 
a przestrzenią gospodarczą firm i insty-
tucji, w których wykorzystane z powodze-
niem będą umiejętności zdobyte podczas 
nauki i pracy. Dzięki tym imponującym 
obiektom Powiat Kolbuszowski, a przez to 
i całe województwo podkarpackie staje się 
znaczącym miejscem na mapie nowocze-
snych rozwiązań jeśli chodzi o szkolnictwo 
i kształcenie zawodowe. Przyszłość zawo-
dowa młodzieży oraz osób powiatu kol-
buszowskiego pogłębiających swoją wie-
dzę i umiejętności będzie bardziej konku-
rencyjna, a przez to bardziej pożądana na 
rynku pracy”.  

W następnej kolejności Starosta Kol-
buszowski  wręczył  pamiątkowe  grawer-
tony  i medale  jako  forma podziękowania 
i  uznania  dla  osób,  które  przyczyniły  się 
do  ich  realizacji,  powstania  i  oficjalnego 
otwarcia.

Nastąpiła najważniejsza część uroczy-
stości  a  mianowicie  uroczyste  otwarcie, 
poświęcenie  i  oficjalne  oddane  do  użyt-
ku  społeczności  powiatu  kolbuszowskie-
go: Kompleksu sportowego „Moje boisko 
–  Orlik  2012”,  Regionalnego  Centrum 
Transferu  Nowoczesnych  Technologii 
Wytwarzania, a także  Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii  i Kolbuszow-
skiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Do 
symbolicznego  przecięcia  wstęgi  zosta-
li  zaproszeni goście w osobach: Poseł na 
Sejm  RP  Zbigniew Chmielowiec, Wice-

marszałek Województwa Podkarpackiego 
Zygmunt Cholewiński, Dyrektor  Kance-
larii  Sejmiku  Województwa  Podkarpac-
kiego Antoni Jeż, Radny  Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Bogdan Roma-
niuk, Wiceprezes  Zarządu  Podkarpackie-
go Związku Piłki Nożnej Marek Hłasko, 
Burmistrz  Kolbuszowej Jan Zuba, Dy-
rektor ZST w Kolbuszowej Ryszard Zie-
liński oraz przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego szkół powiatu kolbu-
szowskiego.

Po  oficjalnym  otwarciu  Kompleksu 
sportowego  „Moje  boisko  – Orlik  2012”, 
został rozegrany turniej inauguracyjny pił-
ki  nożnej  o  Puchar  Starosty  Kolbuszow-
skiego  pomiędzy młodzieżą  szkół  ponad-
gimnazjalnych: LO, ZST w Kolbuszowej 
i  ZSA-E  w Weryni.  Miłośnicy  piłki  siat-
kowej mieli okazję spotkać się i na żywo 
zobaczyć  rozgrywany  mecz  pokazowy 
z drużyną AKS Resovia Rzeszów - Mło-
dzicy 98. 

Zaproszony  Zespół  „Jarzębiny”  swo-
im przebojem pt. „Koko Euro Spoko” roz-

począł swój występ umilając słuchaczom 
dalszy  przebieg  uroczystości.  Na  scenie 
wystąpiły również Zespoły: Kamila Blata 
i The Future Caravan.   

Mecz  inauguracyjny  piłki  nożnej 
o  Puchar  Starosty  Kolbuszowskiego  za-
kończył się zwycięstwem drużyny z ZST 
w  Kolbuszowej.  Drugie  miejsce  zajęli 
uczniowie z LO w Kolbuszowej, a trzecie 
drużyna z ZSA-E w Weryni. Pamiątkowe 
puchary wręczył na zakończenie Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś.

Wszyscy  uczestnicy  mieli  możli-
wość i okazję zwiedzenia nowo otwartych 
obiektów.

Brawa  dla  Organizatorów  uroczysto-
ści. 

Składamy serdeczne wyrazy podzię-
kowania dla wszystkich osób, szkół, pla-
cówek, firm i instytucji za pomoc i za-
angażowanie w organizację uroczystości 
związanych z dniem 14 maja 2013 roku.

DZIĘKUJEMY!

Symboliczne przecięcie wstęgi Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych 
Technologii Wytwarzania

Gościnny występ Zespołu „Jarzębiny”. Rzuty karne: w akcji Dyrektor ZST w Kolbuszowej Ryszard 
Zieliński



Nr 5 (200) - Maj 20138

festiwal naUKi i techniKi
w dniach 19-20 kwietnia br., w zespole szkół technicznych im. Bohaterów września 1939 r. w Kolbuszowej, 

odbył się festiwal nauki i techniki

Prawie  dwa  tysiące  osób  obejrzało 
ekspozycje  przedsiębiorców  z  powiatu 
kolbuszowskiego, które przedstawiły swo-
je  wyroby  i  osiągnięcia.  Wystawy  przy-
gotowały  firmy: Admill,  Brammer,  Piast, 
Sard, Tarapata. Najnowsze osiągnięcia  te-
lefonii  komórkowej  zaprezentowane  zo-
stały przez firmę Plus wraz  z przedstawi-
cielem firmy Sony. 

Ogród Botaniczny w założeniu „Roz-
łogi”  Andrzeja  Wesołowskiego  zaprezen-
tował próbki roślin ze swego ogrodu oraz 
„najnowsze”  wynalazki  techniki  z  począt-
ku  XX  wieku  oraz  lat  pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku. 

Wielkie  wrażenie  na  widzach  zro-
bił  „wybuchowy”  pokaz  zaprezentowany 
przez  drużynę  Strzelców  ZST  Kolbuszo-
wa. Jego kontynuacją było zaproszenie do 
wojska przez WKU Mielec. 

Można było „polatać” sobie nad Miel-
cem, dzięki symulatorom lotu EPML Spot-
ters z Mielca oraz dotknąć i obejrzeć mo-
dele  rakiet  i  samolotów  stworzone  przez 
członków Aeroklubu Mieleckiego. 

Zaprezentowane  zostały  także  nowo-
czesne  techniki w nauczaniu. Firma Men-
tor  prezentowała  tablice  interaktywne, 
a  firma  Librus  przedstawiła  Dziennik  In-
ternetowy.

Męska  część  widzów  mogła  z  bli-
ska  obejrzeć  (i  wypróbować)  samocho-
dy  wykonane  lub  wyremontowane  przez 
uczniów  ZST  Kolbuszowa.  Natomiast 
żeńską część widowni przyciągali instruk-
torzy  jazdy na gokartach z firmy MKarts, 
z  którymi  można  było  naprawdę  szybko, 
pojeździć z nimi na torze kartowym.

Całość  imprezy  dopełniła  część  na-
ukowa.  Wspaniałe  eksperymenty  z  che-
mii i fizyki, wykonane przez pracowników 

naukowych  Uniwersytetu  Rzeszowskie-
go pokazały młodzieży, że te działy nauki 
mogą być fascynujące. Miotacze płomieni, 
sprawdzanie  legalności  oficjalnych  doku-
mentów, dźwięki  i  rakiety przez dwa dni 
przyciągały kolejki widzów. Roboty,  zbu-
dowane  przez  wydział  Mechatroniki,  za-
bawiały (i uczyły), wszystkich, od najstar-
szego do najmłodszego.

Pojazdy latające, prezentowane przez 
Wydział  Lotniczy  Politechniki  Rzeszow-
skiej,  sprawiły,  że  można  było  nie  tylko 
obserwować  wszystko  z  góry,  ale  wiele 
dowiedzieć się o tym jak można latać!

  Na  koniec  zwiedzania,  można 
było  posilić  się  pyszną,  wojskową  gro-
chówką  (przygotowaną  przez  restaurację 
Galicja)  oraz  zwiedzić  nowe  pomieszcze-
nia  i  wyposażenie  Centrum  Kształcenia 
Praktycznego  (którego  oficjalne  otwarcie 

odbyło się 14.05.2013r.).
W  trakcie  festiwalu  rozstrzygnięto 

konkurs  pod  tytułem  „Architektura  przy-
szłości”.  Pierwsze  miejsce  zdobyła  Ur-
szula  Grądziel  z  Gimnazjum w Woli  Ra-
niżowskiej  za  futurystyczną  pracę  przed-
stawiającą obiekt ze szkła i metalu, drugie 
i trzecie miejsce zdobyły uczennice Gima-
zjum Nr 2: Anna Kozubal i Monika Zieliń-
ska. Wyróżnienie  uzyskała  praca  Joanny 
Pełki z Gimnazjum w Woli Raniżowskiej.

Całość  wydarzenia  mogła  powstać 
dzięki  wielkiemu  wkładowi  pracy  dyrek-
cji,  nauczycieli  i  uczniów Zespołu  Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej, którzy nie-
strudzenie trwali na posterunku przez dwa 
dni.

R. SeRafin

Eksperymenty z fizyki i chemii cieszyły się dużym 
zainteresowaniem

Samochody wykonane przez uczniów ZST

Przedstawiciel Aeroklubu Mieleckiego opowiada o swojej pasji
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miejsce Dla Kreatywnych – BiBlioteKa
Każdego roku, w maju, bibliotekarze z całej Polski organizują tydzień Bibliotek. tegoroczny tydzień 

odbywał się w dniach od 8 do 15 maja pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, wraz z filiami, przygotowała z tej okazji szereg spotkań 
i ciekawych imprez zorganizowanych w bibliotece i nie tylko.

W  środę,  8  maja  2013  r.,  w  MiPBP 
w Kolbuszowej, odbyła się IX edycja kol-
buszowskich spotkań z serii „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”.  Bajki  kolbuszowskim 
przedszkolakom  czytali  m.in.:  zastępca 
Burmistrza  Kolbuszowej  Marek  Gil,  Wi-
cestarosta  Kolbuszowski Wojciech  Cebu-
la,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Kol-
buszowskiego  Mieczysław  Burek  oraz 
Skarbnik  Powiatu Kolbuszowskiego Mał-
gorzata Mokrzycka – Kwaśnik. Na zakoń-
czenie  spotkania  najmłodsi  otrzymali  od 
przybyłych gości słodycze. 

9 maja, w Przedszkolu nr 3 w Kolbu-
szowej, miało miejsce niezwykłe Literac-
kie Popołudnie z Franklinem.  Gościem 
honorowym był Franklin - postać z bajki, 
który  na  prośbę  Miejskiej  i  Powiatowej 
Biblioteki  Publicznej  w Kolbuszowej  od-
wiedził  przedszkolaków.  Dzieci  wysłu-
chały  bajki  „Franklin  i  książka  z  biblio-
teki”,  którą  przeczytała  im  bibliotekarka. 
Franklin  sprawdzał  czy  dzieci  uważnie 
słuchały  opowiadania,  zadając  mnóstwo 
pytań. Prawidłowe odpowiedzi nagradzał. 
Dzieciaki  skakały,  tańczyły,  a  na  koniec 
zrobiły sobie piękne, pamiątkowe fotogra-
fie.  Franklin  poczęstował  także  każdego 
uczestnika spotkania słodkościami. 

9 maja miało miejsce otwarcie wysta-
wy zdjęć autorstwa Edyty i Andrzeja Juda 
–  podróżników  z Rzeszowa.  Spośród wie-
lu  różnych wypraw, które  razem przeżyli,  
tym razem obejrzeć możemy fotograficzną 
relację z dwóch podróży na wschód, do In-
dii i Iranu, gdzie byli w 2008 i 2012 r.

10 maj odbyła sie Noc Bibliotek 2013.  
Drugą  z  kolei  Noc  Bibliotek  rozpoczę-
li  Burmistrz Kolbuszowej  Jan  Zuba  oraz 
Agnieszka  Czachor  rozwiązaniem  wstęgi 

i inauguracją Fotela Literackich Debiutów 
– miejsca dla kreatywnych. Jako pierwszy  
w  fotelu  zasiadł  Janusz Radwański  czyta-
jąc poezje.

Młodzież z Gimnazjum nr 2 wystawi-
ła  spektakl  pt.  „Spotkanie  z Białą Damą” 
– baśnie w krainie legend kolbuszowskich  
zaś  uczniowie Szkoły Podstawowej Nr  2 
pokazali  spektakl  „Bajkowe  Opowieści”. 
Były  to udane, barwne występy młodych 
kolbuszowskich artystów. 

Równocześnie  odbywał  się  pokaz 
„Czy znasz tych ludzi, te miejsca” – Kolbu-
szowa i Kolbuszowianie w starej fotografii. 
Zaproszeni  goście,  a wśród  nich Barbara 
Krudysz, Zofia Serafin, Zofia Winiarczyk, 
Franciszek Batory i inni, częściowo rozpo-
znali miejsca i ludzi z 15 nie podpisanych 
dotychczas starych fotografii. W sumie za-
prezentowano 54 zdjęcia ze zbiorów prof. 
Haliny Dudzińskiej.

W  Czytelni  pod  Jarzębiną  odbył  się 
pokaz  podstawowych  technik  ratowania 
życia,  przygotowany  przez  Klub Motoro-
wy  i  Ratownictwa  Drogowego  w  Kolbu-
szowej. Spotkanie  szczególnie  zaintereso-
wało dzieci i młodzież.

W czasie Nocy Bibliotek miały miejsce 
Kolbuszowskie Spotkania Literackie.  Były 
to spotkania autorskie z małą poetką Madzią 
Blicharz, uczennicą Szkoły Podstawowej nr 
1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej. Pod-
czas spotkania wiersze Madzi z tomiku „Ro-
baczkowe  rymowanki”  czytane  były  przez 
przybyłych  gości.  Bohaterkę  drugiego  spo-
tkania autorkę Agnieszkę Czachor, w niety-
powy i interesujący sposób przedstawiła gru-
pa ze Stowarzyszenia Kuźnia i Dyskusyjne-
go Klubu Książki krótkim spektaklem wyre-
żyserowanym przez Grzegorza Wójcickiego, 
na podstawie książki autorki pt. „Ciśnij pio-
runem nawet w śmierć”.   

Bajki dla przedszkolaków czytają: Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego 
Mieczysław Burek, Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, oraz Skarbnik 
Powiatu Kolbuszowskiego Małgorzata Mokrzycka – Kwaśnik

Spotkanie Franklina z przedszkolakami w Przedszkolu nr 3 w 
Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Agnieszka Czachor 
otwierają Fotel Literackich Debiutów
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W  Sali  odczytowej  przybyli  gości 
mogli  spotkać  się  z Ryszardem Szilerem, 
autorem  ilustracji  do  książek.  Spotkanie 
to  zakończyło  się  propozycją  przyszłego 
wernisażu oraz aukcji prac pana Szilera. 

Innym ciekawym wydarzeniem Nocy 
Bibliotek było spotkanie z trenerem nowo-
czesnych  technik  nauczania  „Jak czytać 
i szybciej zapamiętać”. 

Po  godz.  21  odbył  się  koncert „Gru-
py Władka Serafina”, cieszący się sporym 
uznaniem  wśród  zebranej  publiczności. 
Na  zakończenie,  dla  wytrwałych  uczest-
ników  Nocy  Bibliotek,  przygotowaliśmy 
kino nocne.

Podczas Nocy Bibliotek naszą biblio-
tekę odwiedziło ponad 300 osób.

11 maja MiPBP w Kolbuszowej oraz 
Stowarzyszenie  Kuźnia  zainaugurowa-
li  „Klub Czytających Rodzin”. Mamy na-
dzieję, iż po akcji Cała Polska Czyta dzie-
ciom oraz spotkaniach Dyskusyjnego Klu-
bu  Książki  Klub  Czytających  Rodzin  na 
stałe wpisze się w program imprez biblio-
tecznych. 

13 maja 2013 r., w Oddziale dla Dzieci 
i  Młodzieży MiPBP  w  Kolbuszowej,  od-
był się konkurs recytatorki „Oto mój dom: 
cztery ściany wiersza w mojej pięknej oj-
czyźnie  –  polszczyźnie”  Julian  Tuwim. 
Uczestnikami  konkursu  byli  uczniowie 

kolbuszowskich  Gimnazjów.  Jury  nagro-
dziło Małgorzatę  Selwę  z  Zespołu  Szkół 
w  Widełce  (I  miejsce),  Kingę  Słomia-
ny  z Gimnazjum  nr  2  im.  Jana  Pawła  II 
w Kolbuszowej (II miejsce) oraz Agniesz-
kę Pal z Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszo-
wej  (III miejsce), wyróżnienie  otrzymała 
Monika Rumak  z  Zespołu  Szkół  Specjal-
nych w Kolbuszowej Dolnej. 

Tego  samego  dnia  w  MiPBP  Kolbu-
szowej  odbyło  się  uroczyste  wręczenie 
dyplomów  i  nagród  laureatom  gminnego 
konkursu  plastycznego  „Niezwykła  po-
dróż do Tuwilandii”. Laureatami konkursu 
zostali: Patrycja Czachor (I miejsce) oraz 
Faustyna Kowalska (I miejsce), II miejsce 
zajęła Kamila Tyrpin,  a  III  była Klaudia 
Chłanda. Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna 
Sitarz, Wiktoria Jagodzińska, Agata Szalo-
ny, Jakub Margański, Klaudia Kułak oraz 
Magdalena Serafin.

13  maja  2013,  wczesnym  popołu-
dniem,  odbyła  się  promocja  „Rocznika 
Kolbuszowskiego  Nr  12”,  wydawanego 
przez  Regionalne  Towarzystwo  Kultury 
w  Kolbuszowej.  Zawartość  najnowsze-
go  rocznika  zaprezentował  ks.  dr  Sławo-
mir  Zych,  Redaktor  Naczelny  Rocznika. 
W  trakcie  spotkania  miało  miejsce  wrę-
czenie  Nagrody  Honorowej  im.  dr  Kazi-
mierza  Skowrońskiego,  przyznanej  przez 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultu-
ry, dr Grażynie Bołcun. Okolicznościową 
Laudację wygłosił dr Jerzy Majka. Spotka-
nie zakończył koncert Bogumiły Kutachy, 
uczennicy PSM w Kolbuszowej. 

14  maja    odbyło  sie  spotkanie  autor-
skie z Barbarą Rybałtowską, pisarką, pio-
senkarką, autorką tekstów piosenek, aktor-
ką, malarką, autorką wielu powieści i bio-
grafii, m.in. sagi „Bez pożegnania”, „Szko-
ła pod Baobabem”, Koło Graniaste”, „Mea 
Culpa”,  powieści  „Kuszenie  losu”  i  „Ro-
manse w Paryżu”, biografii „Barbara Bryl-
ska w najtrudniejszej roli”. Po niezwykle 
ciekawym spotkaniu autorka podpisywała 
swoje książki.

Na  zakończenie  Tygodnia  Bibliotek, 
15 maja, z okazji 65 lecia Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Dzikowcu odbyło się XI 
Spotkanie Bibliotekarzy z Powiatu Kolbu-
szowskiego.

Mamy  nadzieje,  iż  wśród  bogatych 
i  różnorodnych  spotkań,  konkursów  i  im-
prez każdy z nalazł coś dla siebie, a przy-
słowie „Cudze chwalicie swego nie znacie” 
znalazło  odzwierciedlenie  w  magicznym 
czasie Tygodnia Bibliotek. 

Dziękujemy  i  zapraszamy  w  przy-
szłym roku

Renata Dzik 

Młodzież z Gimnazjum nr 2 wystawiła spektakl pt. „Spotkanie 
z Białą Damą” 

Koncert „Grupy Władka Serafina” cieszył się sporym 
uznaniem wśród zebranej publiczności. 

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania autorskiego z Barbarą 
Rybałtowską (w środku pierwszego rzędu)

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wręcza Nagrodę Honorową 
dr Grażynie Bołcun
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warszawa, 9 maja 2013 r.

Poseł na sejm rP 

zbigniew chmielowiec 

Klub Parlamentarny Pis

sz. P.

ewa Kopacz

marszałek sejmu rP

Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy na ręce Pani Marszałek interpelację w sprawie plano-
wanej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej do Ministra Sprawiedliwości.

                                                                            

 Z poważaniem

warszawa, 9 maja 2013 r.

Poseł na sejm rP

zbigniew chmielowiec

Klub Parlamentarny Pis

sz. P.

marek Biernacki

minister sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze! W związku z planowaną likwidacją Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej w powiecie kol-
buszowskim zwracam się po raz kolejny do Ministerstwa Sprawiedliwości o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. 

Zaznaczyć trzeba, że dotychczasowe funkcjonowanie Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej oceniane jest jako bardzo 
dobre, tworząc w powiecie kolbuszowskim w pełni zaspokajający dla mieszkańców i samorządów system zwalczania i za-
pobiegania przestępczości. Ewentualna likwidacja powyższej instytucji z pewnością negatywnie odbije się na współpracy 
takich organów jak: Policji, Prokuratury i Sądu. Równocześnie zmniejszy to poczucie bezpieczeństwa naszego powiatu, za-
przeczając idei przyjaznego i bezpiecznego państwa. 

Nadmienić należy także, że likwidacja ta przyczyni się do licznych utrudnień i reorganizacji, szczególnie dla obywateli 
i jednostek działających z prokuraturą. Szukanie jakichkolwiek oszczędności w tym kierunku jest co najmniej nielogiczne, 
tym bardziej, że budżet państwa będzie musiał pokryć koszy dojazdów prokuratorów do innych jednostek prokuratury od-
dalonych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Także Policja zmniejszy swą aktywność, m. in. poprzez wydłużony czas roz-
patrywania spraw z konieczności dowożenia akt, podejrzanych i świadków, oraz poniesie związane z tym straty finansowe, 
które również będą finansowane z budżetu państwa. Mieszkańcy zaś zmuszeni będą dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do 
najbliższych prokuratur, co obciąży ich tym samym dodatkowymi kosztami. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
Czy Pan Minister akceptuje planowaną likwidację prokuratur? Jakie jest stanowisko Pana Ministra w sprawie likwidacji 

Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej?
Czy zdaniem Pana Ministra centralizacja jednostek prokuratury w większych miastach nie stanowi ograniczenia dostępu 

obywateli do wymiaru sprawiedliwości, podniesienia kosztów wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia jego sprawności?
Czy w toku prac Pana Ministra będą brane pod uwagę stanowiska władz lokalnych wraz z uzasadniającą je argumenta-

cją?
Czy ministerstwo rozważy możliwość odstąpienia od planów likwidacji, biorąc pod uwagę zdecydowany sprzeciw spo-

łeczności lokalnej i samorządowców?
Dlaczego Resort Sprawiedliwości dąży do likwidacji tak ważnej z punktu widzenia walki z przestępczością placówki?

Z poważaniem
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walne zeBranie sPrawozDawcze
członKów regionalnego towarzystwa KUltUry 

im. jUliana macieja goslara
w dniu 28 kwietnia 2013 r., w miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, odbyło się 

walne zebranie sprawozdawcze członków towarzystwa. zgodnie ze statutem członkowie towarzystwa powinni 
spotkać się przynajmniej raz pomiędzy zebraniami wyborczymi, aby wysłuchać bieżącego sprawozdania 
z działalności ich organizacji.

Spotkaniu przewodniczył prezes RTK 
Andrzej Dominik Jagodziński, który otwo-
rzył zebranie oraz powitał zebranych gości. 
Na  początku  zebrania  Burmistrz  Kolbu-
szowej  Jan Zuba wręczył  vice prezesowi 
Towarzystwa Marianowi  Piórkowi  nagro-
dę  za  dotychczasowe  osiągnięcia w  dzie-
dzinie  upowszechnienia  historii  naszego 
regionu wśród  lokalnej  społeczności. Na-
stępnie Prezes RTK przystąpił do złożenia 
obszernego,  ale  niezmiernie  ciekawego 
sprawozdania z działalności Towarzystwa 
od wyborów, które miały miejsce w 2010 
roku. 

Prezes  omówił  działalność  wydaw-
niczą  Towarzystwa,  podkreślając  szcze-
gólnie  wydania  kolejnych  numerów  (XI 
i  XII)  periodyku  naukowego  „Rocznik 
Kolbuszowski”.  Zagadnienia  związane 
z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Kol-
buszowska”  omówiła  redaktor  naczelny 
Barbara  Szafraniec,  która  w  formie  pre-
zentacji multimedialnej przedstawiła auto-
rów, działy tematyczne miesięcznika oraz 
wydane  w  okresie  sprawozdawczym  nu-
mery specjalne. 

Dotychczasowa  działalność  popula-
ryzatorska  Towarzystwa  w  w/w  okresie 
to  głównie  organizacja  trzech  Turniejów 
Wiedzy  o  Regionie  im.  Profesor  Haliny 
Dudzińskiej.  W  tym  roku  odbył  się  już 
XXIII Turniej, którego  tematem przewod-
nim  była  150  rocznica  wybuchu  Powsta-
nia  Styczniowego.  Z  inicjatywy Mariana 
Piórka zostało zorganizowane sympozjum 
naukowe poświęcone emigracji mieszkań-
ców  naszego  regionu  do  Stanów  Zjedno-
czonych w XIX i XX wieku. Członkowie 
RTK  brali  też  czynny  udział  w  licznych 
konferencjach, wykładach, pisali wiele ar-
tykułów do publikacji regionalnych. 

Osobnym  rozdziałem  sprawozda-
nia  była  działalność  Sekcji  Waloryzacji 
Cmentarza  Parafialnego  w  Kolbuszowej. 
Założona  z  inicjatywy  nieżyjącego  już 
Wilhelma  Hrycyszyna  Sekcja  ma  za  za-
danie  ratować  niszczejące  zabytkowe  na-
grobki  miejscowego  cmentarza. W  2010 
roku z inicjatywy Sekcji dokonano wpisu 
do  wojewódzkiego  rejestru  zabytków  ka-
plicy  grobowej  rodziny  Tyszkiewiczów 
wraz  z  21  najbardziej  cennymi  nagrobka-
mi,  tworząc dla nich strefę ochronną. Co 
roku, w dniu 1 listopada, przeprowadzana 

jest kwesta na rzecz ratowania nagrobków. 
Ze  środków  Sekcji  zostały  też  sfinanso-
wane  częściowo  prace  przy  internetowej 
Księdze Cmentarnej, służącej jako swoista 
wyszukiwarka grobów osób pochowanych 
na cmentarzu parafialnym.

Ważnym  polem  działalności  stał  się 
w ostatnich latach „Uniwersytet Trzeciego 
Wieku”. Prezes przedstawił krótko charak-
terystykę  projektu,  który  cieszył  się  spo-
rym  zainteresowaniem  uczestników.  Or-
ganizowane były  też warsztaty, m.in.  lite-
rackie, muzyczne,  historyczne,  kulinarne, 
malarskie i in.

Sprawozdanie  finansowe  RTK  przed-
stawił  skarbnik  Marek  Ulatowski.  Pod-
kreślił,  że  sytuacja  Towarzystwa  jest  sta-
bilna,  jednak  aktualne wpływy  są  niewy-
starczające.  Do  sprawozdania  finansowe-
go odniósł się Prezes Andrzej Jagodziński, 
wskazując  na  trudności  w  pozyskiwaniu 
środków  finansowych,  choćby  z  projek-
tów lub programów zewnętrznych. Stano-
wisko w  tej  sprawie  zajął  także przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa 
Janusz Skowroński  przy  okazji  składania 
sprawozdania z działalności Komisji. 

W  sprawach  różnych  głos  zabierali 
członkowie  Towarzystwa.  Burmistrz  Jan 
Zuba wskazał ważną rolę RTK w gminie, 
jako  instytucji  stojącej  na  straży ochrony 
dziedzictwa  i  kultury.  Podkreślił  również 
działalność  Sekcji  Waloryzacji  Cmenta-
rza Parafialnego i jej udział w pracach nad 
remontem  kaplicy  cmentarnej.  Podzię-
kował  za  dotychczasową  działalność  To-
warzystwa.  Odniósł  się  także  do  kwestii 

odzyskania  synagogi  i  jej wykupu  do  za-
sobów miasta. Pomysł Towarzystwa  i Bi-
blioteki  pokazuje,  że  jest  możliwe  pozy-
skanie  środków do wykonania  jej  remon-
tu. Krótko przedstawił też stan negocjacji 
z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego w tej sprawie. Zakomunikował też 
o uchwale Rady Miasta, która przekazała 
z budżetu 10 tys. złotych na opracowanie 
koncepcji programu remontu i kosztorysu 
prac  prowadzonych  przy  synagodze.  Sta-
nowi  to  pierwszy,  ale  jakże  ważny  krok 
w  kierunku  odzyskania  dla  społeczności 
naszego miasta tego obiektu.

Na  zakończenie  zebrania  Prezes  An-
drzej  Jagodziński  podkreślił  najważniej-
sze  dla  Towarzystwa  zadania  jakimi  są 
wydawanie  „Rocznika  Kolbuszowskie-
go”  i  „Ziemi  Kolbuszowskiej”  oraz  pro-
blem synagogi. Poprosił wszystkich zebra-
nych  o  zaangażowanie  w  sprawy  Towa-
rzystwa,  szczególnie  w  odzyskanie  syna-
gogi, w której mogło by być usytuowane 
w przyszłości muzeum miejskie.

Po  dwóch  godzinach  obrad Zebranie 
zakończono.  Toczyło  się  ono  w miłej  at-
mosferze,  a  zebrani  dziękowali  za możli-
wość spotkania, z żalem jednak akcentując, 
że tak rzadko można się spotkać w takim 
gronie.

Następne  Walne  Zebranie  Sprawoz-
dawcze  będzie  połączone  z  wyborami 
nowych  władz  Towarzystwa  i  odbędzie 
się najprawdopodobniej w kwietniu 2014 
roku.

Paweł Michno

SekRetaRz Rtk

Członkowie RTK podczas Zebrania Sprawozdawczego
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Kultura

KolBUszowa na trasie mistrzostw PolsKi PojazDów 
zaBytKowych

10 maja w Stalowej Woli  rozpoczęła 
się I Runda Eliminacji Mistrzostw Polski 
Pojazdów  Zabytkowych,  zorganizowa-
nych przez Automobil Klub Stalowa Wola. 
Do konkursu zgłosiło się 27 załóg z całej 
Polski. MPPZ był okazją do podziwia-
nia oryginalnych pojazdów wyproduko-
wanych przed rokiem 1982.  Samocho-
dy  rywalizowały  w  czterech  kategoriach 
rocznikowych. Najstarsze z aut pochodzi-
ło z 1931 roku.

Jednym  z  przystanków  tegorocznego 
rajdu  był  kolbuszowski  skansen.  Wszy-
scy wielbiciele unikatowych samochodów 
mieli okazję zobaczyć niezwykłe automo-
bile,  m.in.  kolekcje  przedwojennych  ka-
brioletów,  Fordy  Roadstery,  brytyjskiego 
Singera  9.  Nie  zabrakło  także  Fiata  508, 
Pagody  z  lat  60,  był  też  cały wybór  Fia-
tów i Syren, legendarny Citroen DS z 1971 
roku,  Jaguar  E-Type  z  1969  roku.  Jedną 
z największych atrakcji było Porsche 911. 

J. Mazur

500 milionów Drzew PoD KościUszKą
rzeszów był kolejnym, po warszawie, toruniu i Krakowie, miastem, w którym fundacja ekologiczna arKa, 

wspólnie z lasami Państwowymi, promowała ideę sadzenia drzew w ramach kampanii pod hasłem „Polscy 
leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew”. jej celem jest szerzenie wiedzy na temat ekologicznej roli 
drzew w naszym życiu i kształtowanie pozytywnych postaw u ludzi młodych. 

Dlatego  25  kwietnia  na  rzeszow-
skim  Rynku  zjawili  się  uczniowie  ze 
Szkoły  Podstawowej  nr  19  w  Rzeszo-
wie,  którzy  pod  okiem  pań  z  Fundacji 
ARKA rozwinęli kolorowy baner o wy-
miarach 4 x 12 metrów, na którym „sa-
dzili”  sosny,  daglezje  i  modrzewie, 
układając  z  nich  napis  „500  milionów 
drzew”  –  przypominający  o  rozmiarze 
zalesień i odnowień w polskich Lasach 
Państwowych. Dodatkowe sadzonki do-
starczyły  też  współdziałające  z  Funda-
cją  nadleśnictwa:  Głogów  Małopolski 
i  Kolbuszowa.  Drzewka  trafiły  do  rąk 
rzeszowian, którzy z zainteresowaniem 
przyglądali się happeningowi.

Również  dzieci  uczestniczące 
w  spotkaniu  otrzymały  drzewka  do 
posadzenia  przy  swoich  domach.  Od 
razu  nadawały  im  też  wesołe  imiona: 
„Igliczka”,  „Pączusia”,  „Sierotka  Ma-
rysia”,  zapewniając,  że  będą  się  nimi 
opiekowały w  kolejnych  latach,  traktu-
jąc sosny jak swoje przyjaciółki.

Akcji  towarzyszyło  spore  zaintere-
sowanie mediów regionalnych – dzieci 

chętnie  stawały  przed  kamerą  i  mikro-
fonami, dając dowody swego zaangażo-
wania  w  ideę  sadzenia  drzew. Wszyst-
kiemu z wysokiego cokołu „przyglądał 
się”  Tadeusz  Kościuszko,  którego  po-
mnik  jest  bardzo  rozpoznawalnym  ele-
mentem rzeszowskiego rynku.

Na  terenie  Regionalnej  Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie  każde-
go  roku  leśnicy  sadzą  20 milionów  sa-
dzonek.  O  wiele  więcej  drzewek  poja-
wia się z odnowienia naturalnego, które 
w lasach Podkarpacia ma priorytet.

edward Marszałek

rzecznik Prasowy rdLP w krośnie
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Edukacja

moje miejsce na ziemi - zwyczaje i oBrzęDy 
Doroczne i roDzinne na wsi lasowiacKiej

w dniu 16 kwietnia 2013 r., w zst w Kolbuszowej, odbył się Vi Powiatowy sejmik Uczniowski „moje 
miejsce na ziemi - zwyczaje i obrzędy doroczne i rodzinne na wsi lasowiackiej”. 

Celem  konkursu  było  rozwijanie  za-
interesowań uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych kulturą naszego  re-
gionu,  pokazanie  jej  bogactwa,  zmotywo-
wanie  młodych  ludzi  do  zrobienia  albu-
mów  tematycznych,  przygotowania  pre-
zentacji  multimedialnych,  przygotowania 
rekonstrukcji  plastycznych wielu  elemen-
tów kultury lasowiackiej.

Na  Sejmik  przybyli  zaproszeni  zna-
mienici Goście w osobach: Poseł na Sejm 
RP  Zbigniew  Chmielowiec,  proboszcz 
Parafii  p.w. Wszystkich  Świętych  ks.  Lu-
cjan Szumierz, Starosta Kolbuszowski Jó-
zef  Kardyś,  Przewodniczcy  Rady  Powia-
tu  Mieczysław  Burek,  Dyrektor  MiPBP 
Andrzej  Dominik  Jagodziński,  historyk 
regionalista,  autor wielu  publikacji  regio-
nalnych, wiceprezes RTK Marian  Piórek, 
znawczyni  kuchni  regionalnej  Janina  Ol-
szowy, inspektor ds. oświaty Ireneusz Ko-
gut,  inspektor  ds.  promocji miasta  i  gmi-
ny Andrzej Selwa. W tematykę konkursu 
wprowadził  zebranych występ młodzieży, 
która  w  pięknych  strojach  regionalnych 
przedstawiła  krotką  inscenizację  przypo-
minająca zwyczaje wesela  lasowiackiego. 
Wiele  śmiechu  wzbudzili  drużbowie  we-
selni, którzy z przetakiem w ręku zebrali 
datki  na  przyszłe  życie  nowożeńców. Ze-
branym, którzy okazali się naprawdę hojni, 
serdecznie dziękujemy.

Następnie  oddano  głos  zaproszonym 

Gościom,  którzy w  kilku  słowach  nawią-
zali  do  tematyki  konkursu,  gratulując  or-
ganizatorom  idei  podtrzymywania  więzi 
z Małą Ojczyzną oraz życząc uczestnikom 
konkursu  sukcesów.  Zebrani  wysłuchali 
też  bardzo  interesujących  prelekcji  tema-
tycznych,  związanych  z  różnymi  aspek-
tami  kultury  lasowiackiej,  wygłoszonych 
przez  cenionych  regionalistów  -  Janinę 
Olszowy oraz Mariana Piórka.

Po licznych prezentacjach Jury w skła-
dzie: Janina Olszowy, Jolanta Zwolska, ks. 
Lucjan Szumierz, Marian Piórek wybrało 
laureatów konkursu w osobach:

w kategorii szkoły gimnazjalne

I miejsce Wilk Sylwia, Zespół Szkół  im. 
Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikow-
cu, opiekun Izabela Stęga
I miejsce Orzech Patrycja, Zespół Szkół 
w Widełce, opiekun Renata Peret 
II  miejsce  Wilczyński  Tomasz,  Gimna-
zjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi 
w Niwiskach, opiekun Edward Dudziak 
II  miejsce  Samojedny  Sylwia,  Gminne 
Gimnazjum im. Jana Pawła  II w Raniżo-
wie, opiekun Łucja Majcher 
III  miejsce  Sasor  Piotr,  Gimnazjum  Pu-
bliczne  im. Św. Królowej  Jadwigi w Ni-

Zaproszeni Goście

Inscenizacja przedstawiająca zwyczaje wesela Lasowiackiego Jedna z prezentowanych prac konkursowych
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aKcja Plastyczna „ ja-ty-my na lUDowo”
8 maja 2013 r., na terenie Zespołu 

Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol-
nej, odbyła się Akcja Plastyczna „Ja-Ty-

-My na ludowo”. W warsztatach arty-
stycznych wzięli udział uczniowie i na-
uczyciele ZSS z Kolbuszowej Dolnej, 
SP Nr 1 i SP Nr 2 z Kolbuszowej oraz 
Przedszkola Publicznego z Kolbuszowej 
Dolnej. Celem Akcji było poznanie sztu-
ki ludowej z różnych regionów Polski, 
praca w grupach integracyjnych oraz 
dobra zabawa. Młodsza grupa dzieci 
wyczarowywała wielkie bańki mydlane. 

Warsztaty  przygotowała  Anna  Kup-
czyk.  Dzieci  miały  okazje  posmakować 
chleb  ze  smalcem,  proziaki,  amoniaczki 
i  kompot  przygotowane  przez  Krystynę 
Dłużeń.

Warsztaty artystyczne prowadzili:
-  „Wycinanka” Katarzyna Dypa  i  Justyna 
Niepokój  ze  Stowarzyszenia  KUŹNIA  /
inspiracje:  wycinanki  kurpiowskie  i  laso-
wiackie  w  formie  firanek,  gwiozd,  leluji, 
lalek i kogutów/
-  „Naczynia  Ceramiczne”  Jolanta  Lubera 
z  ZSS wKolbuszowej  Dolnej  /inspiracje: 
naczynia ceramiczne z  różnych regionów 
Polski/
-  „Ptaki”  Marcin  Lubera  -  Rzeźbiarz  /in-

spiracje:  rzeźba  ludowa  polichromowana 
z różnych regionów Polski, wycinanka ło-
wicka/
-  „Stroje  Ludowe” Marta  Laube  -  Projek-
tantka mody /inspiracje: podhalański, kra-
kowski i łowicki strój ludowy/
- „Motywy Kwiatowe” Anna Laube z ZSS 
w  Kolbuszowej  Dolnej  /haft  kaszubski, 
kurpiowski,  lasowiacki  oraz  malowanki 
z Zalipia/
- „Książka na Ludowo” Ewa Majka-Autor-

ka  ilustracji  do  książek  dla  dzieci  i  mło-
dzieży  /inspiracje:  przyśpiewki  ludowe 
i wierszyki o tematyce ludowej, kodry ło-
wickie, lalki kurpiowskie/
- „Kura i Kogut” Anna Stępień i Irena Kra-
wiec z ZSS w Kolbuszowej Dolnej /inspi-
racje: wycinanka łowicka/

 anna Laube

wiskach, opiekun Edward Dudziak 
III miejsce Bujak Brygida, Zespół Szkół 
w Cmolasie, opiekun Anna Wilk

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Czachor Jadwiga, Liceum Ogól-
nokształcące  im. Janka Bytnara w Kolbu-
szowej, opiekun Małgorzata Miąso 
I miejsce Wit Danuta, Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej, opiekun Barba-
ra Szafraniec 
II miejsce  Fila Lidia,  Zespół  Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej, opiekun Barba-
ra Szafraniec 
II  miejsce  Ozga  Justyna,  Zespół  Szkół 
Technicznych  w  Kolbuszowej,  opiekun 
Agnieszka Majka-Bajorek
III  miejsce  Kosiorowska Małgorzata,  Ze-
spół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 
opiekun Barbara Szafraniec 
III miejsce Płaza Agnieszka, Zespół Szkół 
Technicznych  w  Kolbuszowej,  opiekun 
Agnieszka Majka-Bajorek 
Laureaci  zostali  obdarowani  nagrodami 
książkowymi, a ich opiekunowie otrzyma-
li specjalne podziękowania.

Wszyscy  uczestnicy  i  zaproszeni  go-
ście  mogli  poczęstować  się  wypiekami 
kuchni  lasowiackiej,  przygotowanymi 

przez naszą młodzież.

Zapraszamy  na  następny  konkurs 
z  cyklu  „Moje miejsce  na  ziemi”  już  za 
rok.

Organizatorzy konkursu bardzo ser-
decznie dziękują sponsorom: Posłowi 
Zbigniewowi Chmielowcowi, Staroście 
Kolbuszowskiemu Józefowi Kardysiowi, 
Burmistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie, 

Dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Kolbuszowej Andrze-
jowi Dominikowi Jagodzińskiemu, Dyrek-
torowi Muzeum Kultury Ludowej Jacko-
wi Bardanowi, którzy od pięciu lat fundu-
ją cenne nagrody i bez wsparcia których 
organizacja naszego Sejmiku nie byłaby 
możliwa. 

J. zwoLska

G. Pełka

b. szafraniec

Wystąpienie Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca

Warsztaty ceramiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Uczniowie z zesPołU szKół w wiDełce na PoDiUm  
w wojewóDzKim finale igrzysK młoDzieży szKolnej w BaDmintonie

24  kwietnia,  w  Ropczycach,  został 
rozegrany  Finał  Wojewódzki  w  Badmin-
tonie w ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej czyli uczniów szkoły podstawowej. Fi-
nał  organizowany  był  z  ramienia  Szkol-
nego  Związku  Sportowego  z  Rzeszowa. 
Do  współzawodnictwa  przystąpiło  czter-
naście  najlepszych  szkół  z województwa 
podkarpackiego,  które  zostały wyłonione 
podczas jesiennych półfinałów wojewódz-
kich,  rozgrywanych w różnych częściach 
naszego województwa.

Z  dobrej  strony  pokazali  się  ucznio-
wie z Widełki: Szymon Maciąg z klasy IV 
oraz Krzysztof Płoch z klasy VI, którzy po 
trudnych  pojedynkach  wywalczyli  brązo-
wy medal. Szczególnie  ładnie zagrali grę 
podwójną,  którą  ćwiczą  obaj  od  dwóch 
miesięcy.  Ci  dwaj młodzi  adepci  tej  dys-
cypliny właśnie w grze podwójnej wywal-

czyli pierwsze miejsce podczas eliminacji 
do  Mistrzostw  Polski  Młodzików  Młod-
szych w Medyce. Przed nimi kolejny etap, 

końcem maja Mistrzostwa Polski w Ostro-
wie Wielkopolskim.

Piotr surowiec

DrUhna nUtKa znowU śPiewa
Komenda hufca zhP Kolbuszowa, realizując swoje zadania programowe, już po raz Xi zorganizowała 

hufcowy Konkurs Piosenki harcerskiej pod nazwą „sPotKanie z DrUhną nUtKą”. celem śpiewogrania 
było popularyzowanie znanych i przypomnienie nowych piosenek harcerskich oraz wspólna zabawa przy wtórze 
gitar. aby uczcić 15-lecie istnienia 1 Dh im. janka Bytnara działającej w szkole Podstawowej w Bukowcu, która 
tradycyjnie była gospodarzem konkursu, przedstawiono uczestnikom prezentację multimedialną dotyczącą 
historii tej drużyny.

Imprezę  swą  obecnością  zaszczycili: 
ks.  St.  Marczewski,  Starosta  kolbuszow-
ski  Józef  Kardyś,  Burmistrz  Kolbuszo-
wej  Jan  Zuba,  dyrektorzy  szkół:  Urszula 
Kluza, Maria Nowakowska i Ewa Haracz, 
Komendant Hufca ZHP Kolbuszowa pwd 
Krzysztof Surowiec i członkowie Komen-
dy  Hufca  - Agnieszka  Pustkowska,  pwd 
Mariusz Szamraj, skarbnik - Brygida Cho-
dorowska, sołtys wsi Bukowiec - Grażyna 
Kołacz  oraz  przedstawiciele  Rady Rodzi-
ców.

W konkursie brały udział drużyny har-
cerskie i drużyny starszoharcerskie z tere-
nu  całego  Hufca  ZHP  Kolbuszowa  oraz 
drużyna  Nieprzetartego  Szlaku.  Poziom 
reprezentowanych  utworów  był  bardzo 
wysoki, dlatego komisja w składzie: prze-
wodniczący - mgr Tomasz Blicharz, człon-
kowie - mgr Bożena Mazurek i dh Krzysz-
tof Surowiec miała trudny wybór.

Ostatecznie  przyznała  następujące 
miejsca:

W kategorii - Gromady Zuchowe
I miejsce - 1 GZ „Skrzaty” z SP w Zielon-
ce
W kategorii - Zespoły Harcerskie
I  miejsce  -  10  DH  im.  Józefa  Batorego 
z SP w Weryni

II  miejsce  -  4 
DH  „Ogniki”  z  SP 
w Trześni
III  miejsce  -  3  DH 
im.  Szarych  Szere-
gów  z  SP w Kolbu-
szowej Górnej

Udział:
7  DH  im Marii  Ko-
nopnickiej  z  SP 
w Domatkowie
8  DH  „Złote  pióra” 
z ZS w Niwiskach
12  DH  „Lasowiacy” 
z SP w Zielonce

W kategorii - Zespoły Starszoharcerskie
I miejsce - 13 DSH im. Mieczysława Orło-
wicza z Gimnazjum w Niwiskach
II miejsce - 5 DSH z ZS w Widełce
III  miejsce  -  11  DSH  „Orla  perć”  z  ZS 
w Kupnie
III  miejsce  -  15  DNS  „Łaziki”  z  ZSS 
w Kolbuszowej Dolnej

Laureaci  kategorii  drużyn  starszohar-
cerskich będą reprezentować Hufiec ZHP 
Kolbuszowa na Chorągwianym Festiwalu 
Piosenki  Harcerskiej.  Zwycięzcy  zostali 
nagrodzeni  okolicznościowymi  puchara-

mi,  a  wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pa-
miątkowe  dyplomy  i  statuetki.  Nagrody 
ufundowali: Starosta Powiatu Kolbuszow-
skiego, Burmistrz Kolbuszowej, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bukowcu, ks. Sta-
nisław Marczewski.

Wszystkim  sponsorom  gorąco  dzię-
kujemy, a uczestnikom gratulujemy i za-
praszamy za rok! 

z harcerskiM PozdrowienieM

czuwaJ!
PhM J. siwiec

Gratulujemy sukcesów medalistom z Widełki

Laureaci konkursu 10 DH im. Józefa Batorego z SP 
w Weryni
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świaDomy wie, co roBić z zsee
24 kwietnia w naszym mieście odbyła się zbiórka starego i zepsutego sprzętu komputerowego, agD i rtV. 

inicjatorami tej akcji była grupa uczniów z gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej wraz z opiekunem. zbiórka ta 
została przeprowadzona w ramach uczestnictwa wspomnianych gimnazjalistów w ogólnopolskim konkursie 
„świadomy wie, co robić z zsee”. ale zacznijmy od początku… 

W  pierwszych  dniach  październi-
ka  nasza  szkoła  otrzymała  zaproszenie 
do  udziału w  ogólnopolskim  konkursie, 
którego  organizatorem  jest  Fundacja 
Ośrodka  Edukacji  Ekologicznej.  Zapo-
czątkowała  ona  ideę  projektów  eduka-
cyjnych,  mobilizujących  do  działania 
całe  społeczności  szkolne:  młodzież, 
nauczycieli  i  rodziców.  Propozycją  za-
interesowała  się  grupa  uczniów  z  klasy 
drugiej.  Po  klasowych  rozmowach  wy-
typowano  pięcioosobowy  zespół,  który 
przyjął nazwę „Sajki” (od nazwiska sze-
fa grupy - Szymona Saja). 

Zespół „Sajki” (w składzie: Szymon 
Saj,  Tomasz  Fitał,  Marcin  Wilk,  Piotr 
Marzec  i  Sebastian  Łagowski)  wraz 
opiekunem został zgłoszony do zmagań 
konkursowych. Zabraliśmy  się  ochoczo 
do  pracy,  ponieważ  działań  przed  nami 
było sporo.

Konkurs  obejmował  2  etapy. 
W  pierwszym  trzeba  było  sporządzić 
mapę,  na  której  należało  zaznaczyć 
szkołę,  sklepy  ze  sprzętem  komputero-
wym, AGD i RTV, duże zakłady przemy-
słowe oraz wykonać mapę dzikich wysy-
pisk  śmieci  (po  wcześniejszym  ich  zlo-
kalizowaniu)  i  punktów  odbioru  ZSEE 
(zużytego sprzętu elektryczno – elektro-
nicznego). Mimo,  iż w naszym mieście 
dużo się mówi o dbałości o środowisko 
naturalne,  o  przyrodę  i  dobrze  funk-
cjonuje  zbiórka  różnego  rodzaju  śmie-
ci  i  odpadów,  to  jednak  udało  nam  się 
zlokalizować  dzikie  wysypisko  na  tere-
nach  leśnych w okolicach Zarębek. Nie 
świadczy  to  najlepiej  o  osobach,  które 
nie  wiedzą  co  robić  ze  śmieciami.  Jed-

nym  z  zadań  konkursowych  było  rów-
nież opracowanie gry pt. „Dzieci kontra 
elektrośmieci”.  Pomysłów  było  wiele, 
ale  najbardziej  spodobał  się  projekt  za-
bawy, w której  - podobnie  jak w „Euro-
biznesie”  - mamy kupony  i możemy za 
nie  kupować,  zdobywając  Ekopunkty. 
Osoby odpowiedzialne za to zadanie wy-
konały  planszę  do  gry  i  wszystkie  nie-
zbędne  elementy:  karty,  czyli  Ekokupo-
ny,  szanse,  pionki.  Sprawozdanie  z wy-
konania  zadań  z  pierwszego  etapu nale-
żało wysłać  do  15.01.2013  r.,  a wyniki 
tego etapu ukazały się na stronie konkur-
su 1 marca. Był to długi czas oczekiwa-
nia, ale jak przyjemnie było, gdy 2 mar-
ca zobaczyliśmy na liście nasz zespół na 
45  pozycji  wśród  134  biorących  udział. 
Zdobyliśmy  45  punktów  na  60  możli-
wych. Byliśmy bardzo zadowoleni z na-
szej pracy i takiego efektu. 

 

Przed nami był drugi etap, a w nim 
główne  zadanie  -  organizacja  zbiórki 
zużytego,  niepotrzebnego  sprzętu  elek-
tryczno  - elektronicznego, czyli  elektro-
odpadów.  Należało  opracować  szczegó-
ły  techniczne  przeprowadzenia  zbiórki: 
termin,  obszar,  na  którym  będzie  prze-
prowadzona,  metodę  jej  wykonania, 
miejsce  składowania  oraz  odbioru  elek-
troodpadów.  Przygotowane  zostały  pla-
katy i ulotki informujące o zbiórce oraz 
ogłoszenia. I dzięki pomocy wielu osób 
udało nam się zorganizować akcję. Efek-
tem  pracy  drużyny  „Sajki”  i  jej  przyja-
ciół było zebranie 4380 kg elektroodpa-
dów. Ocenę tegoż zadania i wyniki całe-
go konkursu poznamy po 1 czerwca.

Pragniemy  podziękować wszystkim 
mieszkańcom  za  pozytywny  odzew  na 
naszą  akcję.  Słowa  wdzięczności  kieru-
jemy  także  do  władz  i  instytucji,  które 
wspierały  nasze  działania  oraz  czynnie 
się w nie włączyły się poprzez użyczenie 
samochodów do zwożenia elektrośmieci. 

Udział w konkursie  to nie  tylko do-
bra zabawa, ale także nauka i wykazanie 
się  troską  o  nasze  środowisko,  wzmoc-
nienie  świadomości  ekologicznej  i  po-
czucia  odpowiedzialności  za  miejsce, 
w którym się mieszka.

Jeszcze  raz  wszystkim  dziękujemy 
i apelujemy:

 „Zostaw Ziemię swoim następcom 
w stanie przynajmniej takim,·

w jakim ją zastałeś. 
Staraj się zostawić ją w lepszym. 

Zachowuj się jak dobry lekarz - nie 
szkodź!”

krystyna styGa 
Zebrano 4380 kg elektroodpadów

Dobrze, że te śmieci nie trafiły na dzikie wysypiska
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już po raz ósmy zespół szkół nr 2, we współpracy z teatrem im. w. siemaszkowej w rzeszowie i miejskim 
Domem Kultury w Kolbuszowej, zorganizował cykl imprez z okazji międzynarodowego Dnia teatru. ich 
odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz mieszkańcy Kolbuszowej 
i okolic.

5 kwietnia 2013 roku – dzień pierwszy
Na  scenie Miejskiego Domu Kultury 

w Kolbuszowej wystąpiły szkolne zespoły 
teatralne z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła 
II i Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Ba-
czyńskiego w Kolbuszowej. Gimnazjaliści 
z teatru „Bez nazwy” wystawili dwa spek-
takle – „Jezu, umierasz za mnie” i „Oskar 
i pani Róża”.  Uczniowie  ze  szkoły  pod-
stawowej  zaprezentowali  –  „Mitologicz-
ny labirynt” i „Spotkanie z Białą Damą”. 
W ostatniej chwili, z powodu choroby ak-
torów,  swój  udział  w  przeglądzie  teatral-
nym odwołały cztery zespoły.

6 kwietnia 2013 roku – dzień drugi
W Miejskim Domu Kultury odbył się 

konkurs  „Wiem wszystko o teatrze”.  Ry-
walizowały ze sobą cztery trzyosobowe ze-
społy  –  uczniowie  Liceum  Ogólnokształ-
cącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, 
uczniowie  Publicznego  Gimnazjum  nr  1 
w Majdanie Królewskim, uczniowie Gim-
nazjum nr 1 im. 11 Listopada w Kolbuszo-
wej i uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła  II  w  Kolbuszowej.  Dwa  zespoły 
w dniu konkursu, także z powodu choroby, 
nie przystąpiły do konkursu.

7 kwietnia 2013 roku – trzeci dzień
W budynku Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Pawła  II  odbyły  się  warsztaty  aktorskie 
dla uczniów działających w szkolnych ze-
społach teatralnych. Zajęcia poprowadzili 

– pan Marek Kępiński i pan Józef Hamka-
ło – aktorzy Teatru im. W. Siemaszkowej 
w  Rzeszowie.  W  prawie  trzygodzinnym 
spotkaniu wzięło udział 32 osoby.

Wieczorem mieszkańcy Kolbuszowej 
i okolic obejrzeli  w Miejskim Domu Kul-
tury w Kolbuszowej spektakl Teatru im. W. 
Siemaszkowej  „Nadludzie”.  Sztukę  na-
pisał,  wyreżyserował,  a  także  zagrał  jed-
ną  z  głównych  ról  –  pan  Stanisław  Brej-
dygant.  Drugim  aktorem,  który  wystąpił 
w spektaklu był pan Marek Kępiński.

W  trakcie  maratonu  teatralnego  moż-
na było oglądać wystawę kostiumów i re-
kwizytów ze spektaklu „Pan Tadeusz” gra-
nego na deskach rzeszowskiego teatru.

KlUB czytających roDzin
stowarzyszenie inicjatyw lokalnych Kuźnia zaprasza rodziców do 

nowo powstałego Klubu czytających rodzin w Kolbuszowej, który jest 
częścią ogólnopolskiego programu fundacji aBcXXi – cała Polska czyta 
Dzieciom.

Spotkania  klubu  będą  odbywać  się  raz w miesiącu  (sobota) 
w  Miejskiej  i  Publicznej  Bibliotece  Publicznej  w  Kolbuszowej 
oraz w innych - ustalanych wspólnie - przestrzeniach miasta. Na 
ich program złoży się czas na czytanie bajek oraz zajęcia aktywizu-
jące (np. plastyczne, ruchowe), każdorazowo organizowane przez 
rodziców – członków Klubu. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 maja o godz. 12.00 w biblio-
tece (sala odczytowa) i zostało przygotowane przez rodziców dwu-
letniego Jasia. 

Serdecznie  zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  do 
wspólnego  czytania  na  następne  spotkanie,  które  odbędzie  się 
w czerwcu!

Więcej informacji: 
www.kuzniaart.blogspot.com.

Miło jest czytać i rysować z rodzicami
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V Powiatowy KonKUrs Poezji i Prozy
„Życie na poczekaniu” rozstrzygnięty

już coroczną tradycją zespołu szkół agrotechniczno-ekonomicznych w weryni i starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej jest organizacja konkursu poezji i prozy. zachęcamy w ten sposób młodzież do rozwijania 
twórczości literackiej, uczymy wrażliwości i wyrażania własnych uczuć oraz emocji, a także uzasadniamy 
dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Prace mogły stanowić prezentację tekstu na temat „życie na poczekaniu”, a mógł to być 
wiersz, cykl wierszy lub utwór pisany prozą. 

Jury  konkursu  oceniało  oryginalność 
ujęcia tematu, pomysłowość formy i kom-
pozycję,  poziom  językowy  i  stylistyczny 
prezentacji,  a  także  estetykę  pracy.  Finał 
konkursu, który odbył się 29 kwietnia b.r., 
tradycyjnie  w  Pałacyku  Tyszkiewiczów, 
zgromadził tylko najlepszych piszących.

Życie w XXI wieku bywa trudne, bo 
każdy  gdzieś  za  czymś  goni,  czegoś  pra-
gnie „na już”, a wielu nie ma na nic czasu. 
Modna stała się pogoń za mamoną, chwa-
łą i szczęściem. Chcemy bardziej mieć niż 
być, biegniemy niby do przodu i odważnie 
odkrywamy karty w pokerze życia. Rzad-
ko  jednak zastanawiamy się, dokąd zmie-
rzamy i  tak naprawdę w rezultacie odkry-
wamy,  że  to  tylko  jakaś  poczekalnia,  bo 
wielu z nas wciąż czeka na właściwy mo-
ment… Żyjemy na  poczekaniu  jak  świet-
nie  zauważyła  nasza  noblistka  Wisława 
Szymborska: 

Życie na poczekaniu 
przedstawienie bez próby 

ciało bez przymiarki 
głowa bez namysłu. 

 
Nie znam roli, którą gram  

wiem tylko, że jest moja niewymienna.

Uczestnicy  konkursu  bardzo  rozma-
icie  i  ciekawie  zaprezentowali  zagadnie-
nie  życia. Wśród  refleksyjnych  dekoracji, 

nastrojowej  muzyki  w  wykonaniu  zespo-
łu Concordia i pysznych, jakże wybornych 
smakołyków,  młodzi  twórcy  czytali  swo-
je teksty. Emocji jak zwykle nie brakowa-
ło, nagrody były fantastyczne,  jury obiek-
tywne. Pomimo tego, że konkurs odbył się 
już  po  raz  piąty,  z  pewnością  nie  stracił 
nic na swych założeniach. Być może taka, 
a nie inna forma konkursu sprawia, że nie-
zmiennie cieszy  się on dużym zaintereso-
waniem młodzieży oraz opiekunów szkol-
nych. 

Wyniki V Powiatowego Konkursu Poezji 
i Prozy „Życie na poczekaniu”

Jury w składzie:  
Tomasz Łępa - aktor i dziennikarz, 
Katarzyna Cesarz - znawca kulturalny, te-
atralny, plastyczny, 
Katarzyna Wachowska - nauczyciel języ-
ka polskiego z ZSA-E w Weryni, 
Agnieszka Puzio Jędruszewska - nauczy-
ciel architektury z ZSA-E w Weryni 
przyznało nagrody:
W kategorii POEZJA szkoły gimnazjal-
ne: 
I miejsce: Paweł Dragan z Gimnazjum 
w Widełce 
II miejsce: Jowita Frydrych z Gimnazjum 
nr 1 w Kolbuszowej  
III miejsce: Aleksandra Piechota z Pu-
blicznego Gimnazjum w Majdanie Kró-

lewskimi  i Patrycja Ofiara z Zespołu 
Szkół w Dzikowcu
Wyróżnienia: Natalia Dłużyńska z Pu-
blicznego Gimnazjum w Majdanie Kró-
lewskim, Beata Ofiara z Zespołu Szkół 
w Dzikowcu, Katarzyna Socha z Zespołu 
Szkół w Dzikowcu, Patrycja Wilk z Pu-
blicznego Gimnazjum w Majdanie Kró-
lewskim, Sylwia Tereba z Zespołu Szkół 
w Dzikowcu, Albert Tęcza z Zespołu 
Szkół w Dzikowcu, Natalia Wojdyło z Ze-
społu Szkół w Dzikowcu, Gabriela Fryc 
z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
W kategorii PROZA szkoły gimnazjal-
ne: 
I miejsce: Zuzanna Salwik z Publicznego 
Gimnazjum w Cmolasie 
II miejsce: Krzysztof Ptaś z Zespołu 
Szkół w Dzikowcu 
III miejsce: Szymon Siwiński z Gimna-
zjum w Widełce
Wyróżnienia: Barbara Konefał z Zespo-
łu Szkół w Dzikowcu, Klaudia Starzec 
z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie, 
Sebastian Bąba z Zespołu Szkół w Dzi-
kowcu, Sylwia Bogacz z Gimnazjum nr 1 
w Kolbuszowej, Kamila Jabłońska z Gim-
nazjum nr 1 w Kolbuszowej.
W kategorii POEZJA szkoły średnie: 
I miejsce: Sylwia Urbańska z ZSA-E 
w Weryni 
II miejsce: Joanna Rzeszut z ZSA-E 
w Weryni 
III miejsce: Ewa Gil z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kolbuszowej
Wyróżnienia: Patrycja Bąk i Paweł So-
cha z ZSA-E w Weryni
W kategorii PROZA szkoły średnie: 
I miejsce: Agnieszka Tyburcza z LO 
II miejsce: Klaudia Halat z ZSA-E w We-
ryni 
III miejsce: Paulina Karkut z ZSA-E 
w Weryni 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Kolbuszowej, Wydaw-
nictwo „ZNAK”, VIDOK, Nadleśnictwo 
Kolbuszowa i Wyższą Szkołę Informatyki 
i Zarządzania WSiZ w Rzeszowie.

katarzyna wachowska

Dyrektor ZSAE w Weryni Stanisław Olszówka wita uczestników konkursu
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zesPół szKół agrotechniczno – eKonomicznych 
w weryni Kształci eKonomistów w lonDynie

w kwietniu br. 16 uczniów zespołu szkół agrotechniczno - ekonomicznych w weryni, kształcących 
się w zawodzie technik ekonomista, brało udział w 3 tygodniowym stażu w londynie. opiekunami grupy 
byli nauczyciele Beata Bryk i Katarzyna Kubiś. staż realizowany był w ramach projektu PoKl na zasadach 
programu leonardo da Vinci „wypłyń na głębię – staż zagraniczny szansą na karierę zawodową”. 

Praktyka  zagraniczna  poprzedzona 
została 100 godzinnymi zajęciami z przy-
gotowania kulturowego,  językowego i pe-
dagogicznego,  które  prowadzone  były 
w  szkole. Staż w Londynie obejmował 2 
tygodniowy  kurs  księgowości  kompute-
rowej w formie zajęć warsztatowych oraz 
tygodniową  praktykę  w  biurze  rachunko-
wym. Program kursu księgowości kompu-
terowej został opracowany w Polsce przez 
nauczycieli  zawodowych  przedmiotów 
ekonomicznych z ZSA-E w Weryni (Beatę 
Bryk, Ewę Serafin, Mieczysława Oślizło) 
oraz  skonsultowany  z  przedstawicielami 
biur  rachunkowych  panem  Ryszardem 
Kogutem  i  panem Markiem Maksymowi-
czem, którzy zwrócili uwagę na praktycz-
ne  wykorzystanie  księgowości  w  prowa-
dzeniu jednostki gospodarczej.

Nad  całością  stażu  zagranicznego 
w Wielkiej Brytanii czuwała Firma Polaris 
Enterprise,  która  zorganizowała  cały  po-
byt  w Wielkiej  Brytanii.  Kurs  księgowo-
ści komputerowej  został przeprowadzony 
w Londynie przez firmę Business & Com-
puter  Consultancy  Ltd.  Zajęcia  prowa-
dziła pani Nina Anyanwu, wykazując  się 
profesjonalizmem  oraz  umiejętnościami 
pedagogiczno - zawodowymi. Uczniowie 
poznali  zasady  dokumentowania  i  prowa-
dzenia księgowości brytyjskiej. Ukończyli 
kurs księgowości SAGE, który zakończył 
się egzaminem, z wynikiem pozytywnym 
dla wszystkich uczestników projektu. Nie 

było problemów z komunikacją w języku 
angielskim,  jak  sama  prowadząca  zaję-
cia podkreśliła, na początku miała obawy 
czy uczestnicy projektu będą rozumieć, co 
mówi do nich, ale później niejednokrotnie 
była  zaskoczona umiejętnością  konwersa-
cji uczniów w tym języku. 

Z  pewnością  jednym  z  najbardziej 
stresujących  punktów  kursu  była  rozmo-
wa  kwalifikacyjna,  która  zaaranżowana 
została  i  przeprowadzona  przez  specja-
listkę  z  tej  dziedziny.  Każdy  z  uczestni-
ków  projektu  wystąpił  w  roli  pracowni-

ka, pracodawcy i oceniającego. Wszystkie 
rozmowy  zostały  nagrane.  W  rozmowie 
z  opiekunami  grupy  pani Nina Anyanwu 
zdradziła, że była pod dużym wrażeniem 
przygotowania  uczniów,  począwszy  od 
stroju,  poprzez komunikację niewerbalną, 
a skończywszy na konwersacji. 

Kurs  przebiegał  w  bardzo  sympa-
tycznej atmosferze. Po dwóch tygodniach 
uczniowie  rozpoczęli  staż  w  trzech  biu-
rach rachunkowych w różnych dzielnicach 
Londynu. Podczas stażu uczniowie praco-
wali na prawdziwych danych: przygotowy-
wali  listy  płac,  sporządzali  dowody  księ-
gowe,  sprawozdania  finansowe,  wykony-
wali prace marketingowe np. ulotki rekla-
mowe, obsługiwali klientów telefonicznie, 
pracowali w recepcji, a także przygotowali 
dla swoich menagerów angielską herbatę. 
Często  wracali  bardzo  zmęczeni,  ale  za-
wsze uśmiechnięci  i  gotowi na nowe wy-
zwania. Uczniowie mieszkali w rodzinach 
angielskich, gdzie poznawali ich zwyczaje 
i obyczaje, ale również opowiadali jak wy-
gląda  życie w  Polsce.  Uczestnicy  projek-
tu zaprzyjaźnili się z rodzinami, u których 
mieszkali,  a  w  przededniu  wyjazdu  były 
kolacje pożegnalne i prezenty. 

Pobyt w Wielkiej  Brytanii  to  nie  tyl-
ko  ciężka  praca  podczas  stażu,  ale  rów-
nież  był  to  czas  kontynuacji  przygotowa-
nia kulturowego. Już w pierwszy weekend 
uczniowie  zwiedzili  malowniczy  zaką-
tek Wielkiej  Brytanii  - Walię. Mimo  nie 
najlepszej  pogody  podziwiali  góry,  prze-

Uczestniczki kursu księgowości komputerowej wraz z panią Niną Anyawnu

Praca wre
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piękne zamki, urocze plaże i niesamowite 
miasteczka Walii. W  drugi  weekend  spa-
cerowali  i  zwiedzali  Londyn.  Mieli  oka-
zję zobaczyć Londyńską Giełdę Papierów 
Wartościowych (London Stock Exchange), 
Londyńską Giełdę Metali  (London Metal 
Exchange), Bank Centralny  (Bank  of En-
gland). Udało się im również zwiedzić naj-
słynniejsze  zabytki:  Brytyjski  Parlament 
(Palace  of  Westminster)  wraz  z  Big  Be-
nem,  rezydencję  brytyjskich  monarchów 
(Buckingham  Palace)  i  dawną  siedzibę 
władców oraz więzienie Tower of London. 
Niezapomniane wrażenia  pozostawiła wi-
zyta  w Muzeum  Figur Woskowych  (Ma-
dame  Tussauds),  gdzie  uczniowie  mogli 
wykonać  zdjęcia  ze  swoimi  ulubionymi 
celebrytami,  przeżyć  chwile  grozy  w  po-
koju  strachów  oraz  oglądnąć  film  w  4D. 
W chwilach wolnych spędzali czas w krę-
gielni. 

Staż  zakończył  się  uroczystą  kolacją 
pożegnalną w angielskiej restauracji, pod-
czas której zostały wręczone uczestnikom 
projektu certyfikaty.

Staż  w Wielkiej  Brytanii,  w  biurach 
rachunkowych,  przyczynił  się  do  roz-
woju  osobistego  i  zawodowego  uczest-
ników  projektu.  Nie  tylko  zdobyli  nową 
wiedzę,  ale  także  nabyli  nowe  doświad-
czenia  na  angielskim  rynku  pracy.  Samo-
dzielność,  odpowiedzialność,  zwiększe-
nie  poczucia  własnej  wartości  i  nabycie 
pewności  siebie  oraz  umiejętność  radze-
nie sobie w trudnych sytuacjach to efekty 
stażu w Londynie. Zwiększyła się u nich 
świadomość  międzykulturowa  i  toleran-
cja  wobec  innych  ludzi.  Uczestnicy  stali 
się bardziej  innowacyjni, przedsiębiorczy 
i otwarci na dokonywanie właściwych wy-
borów. Uczniowie nabyli umiejętność pro-
fesjonalnego  posługiwania  się  językiem 
angielskim  zawodowym  i  biznesowym. 
Zweryfikowali  swoją  wiedzę  teoretycz-

ną oraz umiejętności praktyczne. Zdobyli 
cenne  doświadczenie  zawodowe  na  ryn-
ku zagranicznym. Nauczyli się dyscypliny, 
współpracy  w  grupie,  sumienności  i  rze-
telności w wykonywaniu powierzonych im 
obowiązków. Nawiązali nowe znajomości 
interpersonalne,  poznali  historię,  kulturę, 
tradycje  i  obyczaje Wielkiej  Brytanii,  co 
przyczyniło się do poszerzenia ich świato-
poglądu. Uczestnictwo w  praktyce  zagra-
nicznej  z pewnością  zwiększy  ich konku-
rencyjność i elastyczność na rynku pracy. 

Wspomnienia niektórych uczestni-
ków stażu: 

Wyjazd  do Wielkiej  Brytanii  był  dla 
mnie wielkim  przeżyciem. Dzięki  niemu 
mogłam poznać panującą tam kulturę oraz 
podszlifować  język  angielski.  W  całym 
wyjeździe najbardziej podobała mi się wi-
zyta  w Muzeum Madame Tussauds  oraz 
wyjazd  do Walii,  gdzie  mogliśmy  pospa-
cerować  brzegami Oceanu Atlantyckiego. 
Paulina Szczepanek

Trzy tygodnie w Londynie były niesa-
mowite. Podczas tego okresu bardzo dużo 
zwiedziłem, jak i sporo się nauczyłem. Je-
dynie  na  wycieczce  w Walii  pogoda  nie 
dopisała, ale poza tym było super. Kontakt 
z  odmienną  kulturą  oraz  nowymi  ludźmi 
pozwolił mi podszlifować angielski. Wraz 
z  przyjaciółmi  większość  wolnego  cza-
su poświęcaliśmy głównie na zwiedzanie 
Londynu  oraz  na  odpoczynek  w  miłym 
gronie. Ogólnie to bardzo mi się podobało 
i gdybym miał okazję jeszcze raz pojechać 
na taki wyjazd, to z pewnością zrobiłbym 
to. Kamil Drżał

Podczas  pobytu  w Anglii  w  ramach 
projektu  Wypłyń  na  głębię  -  staż  zagra-
niczny szansą na karierę zawodową, wiele 
się nauczyłam. Kurs oraz praktyka w biu-
rze  rachunkowym  rozwinęły  moje  umie-
jętności  zawodowe  i  językowe. Otrzyma-
ne  na  zakończenie  certyfikaty  oraz  refe-

rencje mogą być bardzo pomocne w znale-
zieniu pracy po skończeniu szkoły. Bardzo 
podobał mi  się  również  fakt,  że mieszka-
liśmy  u  angielskich  rodzin.  Dzięki  temu 
wyjazdowi  poznałam  nowych,  interesują-
cych  ludzi  i  oczywiście  inną  kulturę,  co 
było bardzo  ciekawym przeżyciem. Poza 
tym  zwiedziłam  piękne  miasto  Londyn, 
a  atrakcje  dla  nas  zorganizowane,  m.in. 
dwudniowy pobyt w Walii, dostarczyły mi 
wspaniałych  wrażeń  i  cudownych  wspo-
mnień. Małgorzata Mazur

W  dniach  od  07.04.2013  r.  do 
27.04.2013 r. odbył się wyjazd do Wielkiej 
Brytanii, w którym wzięłam udział. Poje-
chaliśmy tam, aby podszlifować język an-
gielski  oraz  dowiedzieć  się,  jak wygląda 
prowadzenie księgowości w Anglii. Przez 
dwa  tygodnie  chodziliśmy na kurs,  który 
miał nas przygotować do staży w biurach 
rachunkowych. W  chwilach  wolnych,  ra-
zem  z  opiekunami,  zwiedzaliśmy  dużo 
ciekawych miejsc, a także byliśmy na krę-
glach. W ostatnim tygodniu, dwa dni przed 
naszym  wyjazdem  odbyła  się  uroczysta 
kolacja. Jestem zadowolona z tego wyjaz-
du, bo mogłam zwiedzić ciekawe miejsca 
oraz  podszkolić  język  angielski  i  dowie-
dzieć  się  coś  więcej  na  temat  ekonomii 
w Anglii. Zachęcam inne osoby aby, jeżeli 
mają  taką możliwość, brały udział w pro-
jektach. Dobrze, że w szkole są takie pro-
jekty,  z  których  uczniowie  mogą  skorzy-
stać. Agnieszka Skiba

Staż  oraz  pobyt  w Wielkiej  Brytanii 
uważam  za  bardzo  udany.  Dzięki  prze-
prowadzonym  praktykom  poszerzyliśmy 
naszą  wiedzę  oraz  zdobyliśmy  doświad-
czenie,  które  z  pewnością wykorzystamy 
w przyszłości. Oprócz nauki mieliśmy kil-
ka ciekawych wycieczek do muzeów, byli-
śmy również w Walii, nad Oceanem Atlan-
tyckim.  Zawarliśmy  nowe  znajomości, 
które na pewno przetrwają. Dało się  rów-
nież  zauważyć,  że  mieszkańcy  Wielkiej 
Brytanii są bardzo mili i serdeczni. Podsu-
mowując, warto było wziąć udział w tym 
projekcie. Sylwia Kozak

Podczas  pobytu  w  Anglii  mieliśmy 
możliwość  nauczenia  się  wielu  nowych, 
a  zarazem  przydatnych  rzeczy,  nie  tylko 
z  zakresu  ekonomii  i  rachunkowości.  Po-
nadto poznaliśmy ciekawych ludzi i zoba-
czyliśmy  niezwykłe  miejsca,  znane  nam 
do tej pory głownie ze zdjęć. Z pewnością 
te trzy tygodnie zostaną w mej pamięci na 
bardzo długo. Joanna Paśko

Pobyt  w  Londynie  pozwolił  mi  na 
dokładniejsze  poznanie  tamtejszej  kultu-
ry,  kraju,  obyczajów,  języka,  ale  przede 
wszystkim umożliwił zapoznanie się z an-
gielską  rachunkowością  i  podstawowymi 
pojęciami z zakresu ekonomii. Bernadet-
ta Ziętek.

Pamiątkowe zdjęcie z Tower of London w tle
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BoUngiorno italia
 niezapomnianą wycieczkę do partnerskiej szkoły w lanzo torinese we włoszech odbyła grupa uczniów 

i nauczycieli zespołu szkół agrotechniczno - ekonomicznych w weryni. to kolejne państwo, po Belgii, grecji 
i Portugalii, które odwiedzili przedstawiciele szkoły w weryni w ramach realizacji projektu comenius pn. 
„jesteśmy tym, co jemy”. 

Już  podróż  samolotem  obfitowała 
w  spore  emocje. Przed wylotem, na Okę-
ciu, przeżyliśmy ewakuację lotniska z po-
wodu  bagażu  pozostawionego  przez  roz-
targnionego podróżnego. O wiele większe 
emocje  czekały  nas  w  drodze  powrotnej. 
Zespół Afromental!!! Autografy, wspólne 
zdjęcia,  rozmowy  i  podróż  w  samolocie. 
Tego się nie zapomina. 

Pobyt w Lanzo Torinese,  położonym 
w  północnych  Włoszech,  trwał  tydzień. 
W  tym  czasie  poznaliśmy  historię  i  zwy-
czaje tego pięknego, położonego na wzgó-
rzach miasteczka  Piemontu. Widzieliśmy 
wiele  zabytków.  Szczyty  gór  były  pokry-
te śniegiem, mimo że wokół panowała już 
letnia  temperatura. Okolica  słynie  z  pięk-
nych  turystycznych  szlaków,  wśród  któ-
rych jednym z najbardziej znanych jest ten, 
który  prowadzi  do  zabytkowego  mostu, 
zwanego  diabelskim.  Gospodarze  wizyty 
zorganizowali  wspólny  wyjazd  do  Tury-
nu. Miasto Całunu i Juwentusu zachwyca 
swym pięknem i wielością różnych atrak-
cji turystycznych. 

Pobyt  we Włoszech  wiązał  się  z  ko-
lejnym etapem projektu Comenius „Jeste-
śmy  tym, co  jemy”. Wiele działań skiero-
wanych było na poznanie zwyczajów kuli-
narnych tej części Włoch. Uczestnicy pro-
jektu poznali sposób przyrządzania i sami 
wykonali wiele  potraw np.:  spaghetti,  pa-
sta,  faszerowany królik  i desery. Potrawy 
były  podawane  na  wspólnych  obiadach 
i  kolacjach. Wielkim  autorytetem  cieszył 
się  Ugo  Massaglia,  profesor  szkół  kuli-
narnych, który dzielił się swoim kunsztem 
i  wieloletnim  doświadczeniem  kuchar-
skim,  zdobytym  w  najbardziej  prestiżo-
wych restauracjach Włoch.

W  czasie  pobytu  obserwowaliśmy 
proces produkcyjny sera Toma Lanzo oraz 
tradycyjne  sposoby  wyrabiania  i  piecze-
nia chleba. Wytwarzając pieczywo wśród 
szczytów gór czuliśmy się, jak Robert Ma-
kłowicz  gotujący  w  różnych  miejscach 
świata. 

Italia  jest  jednym  z  liderów  w  piciu 
kawy. Jest jej tyle rodzajów, że nie sposób 
nawet wymienić. Do najbardziej znanych 
należy  kawa Lavazza. Uczestnicy  projek-
tu  wizytowali  największy  zakład  produk-
cyjny. Wielkie wrażenie zrobiły zwłaszcza 
ogromne magazyny z setkami ton kawy. 

Pobyt  w  Lanzo  był  dobrą  okazją  do 
doskonalenia  znajomości  języka  angiel-
skiego.  Uczestnicy  wizyty  byli  przyjmo-
wani  przez  przyjaciół  z  Włoch,  którzy 

w październiku 2012  r. gościli w Weryni. 
Te  wspólnie  spędzone  dni  zaowocowały 
wielkimi przyjaźniami. Świadczyły o tym 
łzy,  których  nie  dało  się  ukryć  podczas 
rozstania. Wszyscy są przekonani, że spo-

tkają  się  ponownie  już  podczas  wakacji 
w Polsce i Włoszech. 

witoLd cesarz

Wspomnienia z Włoch
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języK niemiecKi też jest cieKawy
Udowodnili to uczestnicy konkursu Deutsch macht spaβ, który w tym roku przeprowadzono w zespole szkół 

nr 2 w Kolbuszowej.

Dnia 11 kwietnia 2013 r. odbył się III 
Powiatowy  Konkurs  Wiedzy  o  Krajach 
Niemieckojęzycznych,  zorganizowany 
przez  nauczycieli:  Izabelę  Syniec  (ZS  nr 
1), Ewę Tarkę  (LO w Kolbuszowej)  i Be-
atę Mierzwę (ZS nr 2).

Właściwy  konkurs  poprzedził  etap 
szkolny,  który  pozwolił  na  wyłonienie 
22  najlepszych  kandydatów,  zarówno  ze 
szkół  gimnazjalnych  jak  i  ponadgimna-
zjalnych z powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy  zmagań  musieli  wykazać 
się  nie  lada  umiejętnościami.  Liczyła  się 
wiedza na  temat krajów niemieckojęzycz-
nych oraz umiejętność swobodnej konwer-
sacji w tym języku.

Jury  było  pod wrażeniem prezentacji 
uczestników  konkursu,  podobnie  jak  za-
proszeni  goście:  Poseł  na  Sejm  RP  Zbi-
gniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszow-
ski  Józef  Kardyś  oraz  dyrektorzy  szkół, 
których uczniowie brali  udział w konkur-
sie.

W kategorii  szkół gimnazjalnych najlepsi 
okazali się:
Gabriela Mierzwa  (ZS  nr  2  w  Kolbuszo-
wej) - I miejsce
Maksymilian  Sito  (ZS  nr  1  w  Kolbuszo-
wej) - II miejsce
Kacper Sito (ZS nr 1 w Kolbuszowej) - III 
miejsce

W  kategorii  szkół  ponadgimnazjalnych 
najwyższe lokaty zdobyli:
Kamil  Książek  (LO  w  Kolbuszowej)  - 
I miejsce

Mateusz Węglarz (LO w Kolbuszowej) - II 
miejsce
Paweł Bąba (ZSE-A w Weryni) - III miej-
sce

Oprócz  najwyższych  miejsc  przyznano 
również wyróżnienia.

Uroczyste  wręczenie  nagród  laureatom 
konkursu odbyło  się w obecności Zastęp-
cy Burmistrza Marka Gila i dyrektora ZS 
nr  2 Mirosława Kaczmarczyka.  Zwycięz-
cy  otrzymali  cenne  nagrody:  sprzęt  elek-
troniczny,  słowniki  multimedialne  i  fil-
my DVD o krajach niemieckojęzycznych, 
książki z różnych dziedzin oraz przeróżne 
upominki.

Nagrody otrzymali nie  tylko  laureaci, ale 
wszyscy uczestnicy konkursu.

Sponsorami upominków byli:
- Ambasada Szwajcarii 
- Goethe Institut
- Księgarnia Językowa „Lamar”
- Wydawnictwa WSiP i PWN
- Tygodnik „Korso Kolbuszowskie”

Jak  widać  zainteresowanie  krajami  nie-
mieckojęzycznymi  rozwija  się,  czego  po-
twierdzeniem jest liczba uczestników i po-
ziom  prezentowany  przez  nich  w  czasie 
konkursu.

oPracowała: eLżbieta Małozięć

- Uczeń kl. 2c M. Sito odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca.

Wszyscy uczestnicy konkursu.
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Kolejny sUKces Uczniów gimnazjUm 
im. Królowej jaDwigi 

w ogólnoPolsKim KonKUrsie 
„moja szKoła w Unii eUroPejsKiej”

Tegoroczna X edycja była zatytułowa-
na Akademia Młodego Dyplomaty i doty-
czyła problemów związanych z działalno-
ścią Grupy Wyszehradzkiej. Zespół z Gim-
nazjum w Widełce, w składzie: uczeń Pa-
weł  Dragan  i  jego  opiekun  Piotr  Duda, 
nakręcił film pt: „Dziedzictwo historyczne 
i  perspektywy współpracy  państw Grupy 
Wyszehradzkiej”.  Projekt  zaprezentowa-
no młodzieży  szkolnej,  której  się  bardzo 
spodobał.  Został  on  wysłany  do  komisji 
powołanej  przez  Podkarpackiego  Kurato-
ra Oświaty,  która  uznała  go  za  najlepszy 
w  województwie.  Cieszyliśmy  się,  tym 
bardziej,  że  pokonaliśmy  duże  zespoły 
szkół  z  takich miast  jak Rzeszów, Tarno-
brzeg czy Jasło.

W  ubiegłym  roku  zespół  z  Widełki, 
pod opieką pana dyrektora Mirosława Kar-
kuta,  zdobył  pierwsze  miejsce  w  Polsce, 
co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. 
Jednak tym razem, gdy nasz film został re-
prezentantem  Podkarpacia  w  finale  kon-
kursu, czuliśmy, że powinien zająć wyso-
kie miejsce. Tak też się stało. Znaleźliśmy 
się w gronie  laureatów,  stając na  trzecim 
miejscu obok szkół z Teresina i Szczecina. 
W nagrodę zespół z Widełki, w dniach 03-
06 czerwca 2013 r. wziął udział w wyjeź-
dzie  studyjnym do  stolic  polskich  partne-
rów w grupie V4, czyli Pragi, Bratysławy 
i Budapesztu.

wiosenne sPotKanie w trójce
„Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednocześnie 

przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie zniszczyły”. /h. zdzitowiecka/ 

10  kwietnia  br.,  w  Przedszkolu  Pu-
blicznym nr 3 w Kolbuszowej, odbyło się 
rozstrzygnięcie VI  Powiatowego Konkur-
su  Ekologicznego  „Rośliny  i  zwierzęta 
chronione  na  terenie  powiatu  kolbuszow-
skiego”  pod  patronatem  Burmistrza  Kol-
buszowej.  Konkurs  był  skierowany  do 
dzieci przedszkolnych. 

Głównym  celem  konkursu  było  po-
szerzenie wiedzy na temat roślin i zwierząt 
chronionych,  kształtowanie  wśród  dzieci 
postaw szacunku do przyrody oraz wzbo-
gacenie doświadczeń plastycznych. 

Do  konkursu  przystąpiło  36  dzieci 
z  12  placówek  przedszkolnych.  Były  to: 
Przedszkole  nr  1  i  nr  2  oraz  Przedszko-
le  prowadzone  przez  Siostry  Zakonne 
w Kolbuszowej,  Przedszkola  z Kolbuszo-
wej  Górnej,  Widełki,  Weryni,  Kolbuszo-
wej  Dolnej,  Trześni,  Dzikowca  oraz  od-
działy  przedszkolne  przy  Szkole  Podsta-
wowej  w  Bukowcu,  Zarębkach  i  Domat-
kowie.  Zadaniem  przedszkolaków  było 
przygotowanie  prac  plastycznych  związa-
nych  tematycznie z hasłem  tegorocznego 
konkursu wraz z krótkim opisem. 

Prace oceniało jury w składzie: A. Żą-
dło,  K.  Lelek,  B.  Czachor  i A.  Konefał, 
pod przewodnictwem dyrektora placówki 
R. Draus. Komisja przyznała: 

I miejsce  – W.  Jachyra,  M.  Stochel 
z  oddziału  przedszkolnego  w  Zarębkach 
oraz A.  Fryc, K. Dec,  B. Marut  z  Przed-
szkola w Kolbuszowej Górnej. 

II miejsce  – A. Wojda  z  Przedszko-
la nr 2 w Kolbuszowej oraz M. Kubiś, M. 
Krupa  z  oddziału  przedszkolnego  w  Za-
rębkach. 

III miejsce  –  M.  Matejek  z  Przed-
szkola w Kolbuszowej Dolnej  oraz  J.  Ja-
godzińska 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 prezen-
tacje przygotowane przez p. B. Regu-
ła z Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej 
oraz p. B. Haraf ze Szkoły Podstawowej 
w Zarębkach.  Zaprezentowane  pokazy 
multimedialne  uświetniły  nasze  wiosen-
ne spotkanie i pokazały, jak trzeba chronić 
cenne gatunki roślin i zwierząt w myśl ha-
sła „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. 

Laureat konkursu Paweł Dragan wraz 
z opiekunem Piotrem Dudą

Prezentacja na temat „Rośliny i zwierzęta chronione na terenie powiatu 
kolbuszowskiego”
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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  gruntowej,  położonej 
w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 830, przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie przetargowym.

burMistrz koLbuszoweJ

Jan zuba

BUrmistrz KolBUszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
ul. Obrońców Pokoju 21, oraz na stronie  internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl zostało podane 
do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  organizowanym  prze-
targu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  Kolbuszowej  przy 
ulicy  Św.  Brata Alberta,  oznaczonych  nr  ew.  działek  48/128, 
48/129, 48/131, 2386.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2013 roku o godz. 
1300 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obroń-
ców Pokoju 21, sala nr 1.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami Urzędu   Miej-
skiego w Kolbuszowej,  pok.  15  I  piętro,  od  poniedziałku  do 
piątku w godzinach pracy Urzędu, w okresie  od  ukazania  się 
ogłoszenia do dnia przetargu.

burMistrz koLbuszoweJ

Jan zuba

BUrmistrz KolBUszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. 
Obrońców Pokoju 21, oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego  w  Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl  zostało  podane  do 
publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  organizowanym  przetargu 
ustnym ograniczonym na  sprzedaż niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej, położonej w Przedborzu, oznaczonej nr ew. działki 
124/5, o pow. 0,14 ha.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przy-
ległych z uwagi na brak możliwości zapewnienia dojazdu do drogi 
publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2013 r. o godz. 13-tej 
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Po-
koju 21, sala nr 1.

Dodatkowe  informacje  o  nieruchomości  można  uzyskać 
w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskie-
go w Kolbuszowej, pok. 15,  I piętro, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia 
do dnia przetargu.

burMistrz koLbuszoweJ

Jan zuba

Z żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci, w dniu 10.05.2013, 

naszego kolegi

Lek. med. 
stanisława smyrskiego

Długoletniego Kierownika Pracowni Radiologii
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego współczucia 
składają rodzinie zmarłego Kolegi

koleżanki i koledzy lekarze Powiatu 
Kolbuszowskiego

Uroczyste wręczenie nagróD laUreatom ii KonKUrsU na Palmę  
i PisanKę wielKanocną PrawDziwie zmartwychwstał 2013 

w dniu 12 kwietnia 2013 r., w muzeum Kardynała adama Kozłowieckiego sj w hucie Komorowskiej, 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom ii Konkursu na Palmę i Pisankę wielkanocną Prawdziwie 
Zmartwychwstał 2013. Do konkursu przystąpiło 189 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa. w sumie do konkursu zostało zgłoszone 223 prace (w tym 
większość stanowiły pisanki).

Gościem  honorowym  był Ksiądz Bi-
skup Edward Frankowski  –  Prezes  Za-
rządu  Fundacji  im.  Księdza  Kardynała 
Adama  Kozłowieckiego  „Serce  bez  gra-
nic”, który, wraz z ks. Danielem Koryciń-
skim – Dyrektorem Papieskich Dzieł Mi-
syjnych Diecezji Sandomierskiej, wręczał 
nagrody laureatom.

Uroczystość  rozpoczęła  wspólna  mo-
dlitwa,  którą poprowadził Ksiądz Biskup 
Frankowski.  Następnie  Katarzyna Ce-
sarz,  Kustosz  Muzeum,  odczytała  proto-
kół  konkursowy,  sporządzony w  dniu  29 

marca  2013  r.  Po  odczytaniu  protokołu, 
nastąpiła część artystyczna, w wykonaniu 
uczniów  z  Publicznej  Szkoły  Podstawo-
wej  im.  Ks.  Kard. Adama  Kozłowieckie-
go w Hucie Komorowskiej. Po części arty-
stycznej, głos zabrał Pan Dariusz Bździ-
kot  –  Sekretarz  Zarządu  Fundacji,  który 
przybliżył  zebranym  laureatom  i  opieku-
nom działalność Fundacji  i  obecnie  reali-
zowane projekty.

Już  teraz  serdecznie  zachęcamy 
wszystkich  uczniów  z  terenu  wojewódz-
twa do wzięcia udziału w następnej edycji 

konkursu, w przyszłym roku.
Nagrody  zostały  ufundowane  przez 

Księdza Biskupa Edwarda Frankow-
skiego, tygodnik  „Niedziela Rzeszow-
ska”, tygodnik „Niedziela Sandomier-
ska”, Bogusława Godka – Przewod-
niczącego Rady Gminy Majdan Kró-
lewski, Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej, oraz  tygodnik 
,,Korso Kolbuszowskie”.
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Uroczystości 3-majowe w KolBUszowej
z udziałem parlamentarzystów, władz powiatu i miasta, orkiestry dętej, delegacji organizacji społecznych, 

pocztów sztandarowych, zakładów pracy i szkół, przy wielkim udziale mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, 
odbyły się obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Podniosła  uroczystość  rozpoczęła  się 
od  capstrzyku  Orkiestry  Dętej  MDK  na 
Rynku  i  osiedlach  Kolbuszowej.  Orkie-
stra przemaszerowała na plac parkingowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszo-
wej,  skąd  uczestnicy  3-majowych  obcho-
dów udali się na Cmentarz Parafialny, by 
uczcić pamięć i złożyć kwiaty na obelisku 
Strażaków.  Modlitwę  w  intencji  Straża-
ków  poprowadził  kapelan AK  –  ks. Ry-
szard Kiwak.

O godzinie 10:30 została odprawiona 
uroczysta Msza Św. w Kolegiacie Kolbu-
szowskiej p.w. Wszystkich Świętych w in-
tencji Ojczyzny, Strażaków i mieszkańców 
powiatu  kolbuszowskiego  pod  przewod-
nictwem Ks. Kazimierza Osaka – Dzieka-
na Dekanatu Kolbuszowa Wschód. 

Następnie przemaszerowano do Miej-
skiego  Domu  Kultury  w  Kolbuszowej, 
gdzie  delegacje  złożyły  kwiaty  pod  tabli-
cą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. 

W Miejskim Domu Kultury w Kolbu-
szowej odbyła  się uroczysta akademia pt. 

„Ta, co nie zginęła” w wykonaniu uczniów 
z  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Janka 
Bytnara w Kolbuszowej. Referat  okolicz-
nościowy  nawiązujący  do  wydarzeń  hi-
storycznych  związanych  z  uchwaleniem 
Konstytucji 3 Maja w nawiązaniu do dzi-
siejszych  realiów  życia  społecznego wy-
głosiła Krystyna Zembrowska  –  dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego.

 Podczas  Akademii  z  okazji  obcho-
dów rocznicy Konstytucji 3 Maja wręczo-
no nagrody XXIII edycji Turnieju Wiedzy 
o  Historii  Regionu  im.  Prof.  Haliny  Du-
dzińskiej  pod  hasłem:  „150 rocznica Po-
wstania Styczniowego - Kolbuszowscy Po-
wstańcy roku 1863”. Zwyciężyła Bogumi-
ła Kutacha z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszo-
wej, drugie miejsce zajęła Kinga Słomiany 
z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej, trzecie 
miejsce  zajął  Krzysztof  Mazur  z  Gimna-
zjum w Kupnie. W kategorii  szkół ponad 

Kwiaty na obelisku Strażaków składają w imieniu Powiatu Kolbuszowskiego: 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Henrykiem 
Wojdyło. Fot. A. Stec

Uroczysty przemarsz uczestników Powiatowej Uroczystości Obchodów 3-majowych. 
Fot. A. Stec
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innowacyjne ProjeKty 
źróDłem sUKcesU PowiatU KolBUszowsKiego

ProjeKt: regionalne centrUm transferU nowoczesnych 
technologii wytwarzania – Powiat KolBUszowsKi” 

Cel projektu:  Stworzenie  nowo-
czesnej  infrastruktury  edukacyjnej  słu-
żącej  kształceniu  praktycznemu  w  za-
kresie  nowoczesnych  technologii  wy-
twarzania. 

Nazwa projektu:  Powiat  Kolbu-
szowski  w  ramach  Regionalnego  Pro-
gramu  Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego na  lata  2007-2013, Oś 
priorytetowa  1  Konkurencyjna  i  in-
nowacyjna  gospodarka,  Działanie  1.3 
Regionalny  system  innowacji.  Całko-
wita  wartość  projektu:  7  131  855,35 

PLN.  Dofinansowanie  z  Europejskie-
go  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego: 
5  842  305,54  PLN. Wkład  własny  Po-
wiatu Kolbuszowskiego:  1  030  995,10 
PLN.

Głównym  celem  projektu  było 
stworzenie  warunków  do  rozwoju  go-
spodarczego  i  wzrostu  potencjału  go-
spodarczego  w  regionie  oraz  transferu 
wiedzy poprzez powstanie nowoczesnej 
bazy  służącej  do  kształcenia  i  podno-
szenia  kwalifikacji  zawodowych,  któ-
ra przygotowuje obecnych i przyszłych 
pracowników  przedsiębiorstw  do  ko-

rzystania  z  nowoczesnej  infrastruktury 
technologicznej, w  tym  aparatury  ba-
dawczej  oraz  szybkich  sieci  informa-
tycznych. 

Na  realizację  projektu  składała  się 
realizacja  następujących  zadań  szcze-
gółowych: 

•  Zmodernizowanie  części  budynku 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kolbuszowej (646,37 m2).

•  Powstanie  sześciu  laboratoriów 
technicznych  wyposażonych  w  no-
woczesne  maszyny,  urządzenia 
i oprogramowanie.

•  Kształcenie praktyczne w systemie 
oświaty  uczniów  szkół  zawodo-
wych  i  uczniów  szkół  ponadgimna-
zjalnych  w  ośrodku  CKP  w  zakre-
sie  nowoczesnych  technologii  wy-
twarzania.

•  Kształcenie  dorosłych  w  ramach 
szkoleń, kursów w tym dla pracow-
ników przedsiębiorstw z wojewódz-
twa  podkarpackiego  organizowa-
nych przez operatora zewnętrznego.

•  Promocja idei powołania RCTNTW 
wśród  podkarpackich  przedsię-
biorców  w  celu  zwiększenia  świa-
domości  o  potencjalnych  korzy-
ściach,  wynikających  ze  współpra-
cy  z  ośrodkami  nauki  jako  szansy 
na  zwiększenie  ich  konkurencyjno-
ści i innowacyjności w regionie.

•  Zwiększenie  możliwości  rozwojo-
wych  przedsiębiorstw  w  branżach 
innowacyjnych  poprzez  zapewnie-
nie  im  dostępu  do  nowoczesnej  in-

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

Kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja składają: 
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek wraz z Wiceprzewodniczącymi 
Rady Stefanem Orzechem i Marianem Hopek. Fot. A. Stec

gimnazjalnych  test  konkursowy  rozwiąza-
li najlepiej Joanna Jaskot  i Marcin Kostuj, 
obydwoje  z  Liceum  Ogólnokształcącego 
im.  Janka Bytnara w Kolbuszowej  zajmu-
jąc  po  dogrywce  ex  aequo  pierwsze miej-
sce. Trzecie  miejsce  zajął Łukasz Rozmus 
z  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Kolbu-
szowej.

Pozostajemy wierni przekonaniu na-
szych ojców, że wolność narodów, po-
kój i demokracja pozostaną najwyższymi 
wartościami także dla przyszłych pokoleń. 
Wierność ideom zawartym w pierwszej pi-
sanej konstytucji w Europie oznacza i dziś 
współodpowiedzialność za przyszłość 
zjednoczonej i silnej Europy.
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frastruktury  oraz  nowoczesnych 
technologii. 

Powstanie  nowoczesnej  bazy  dy-
daktycznej  wyposażonej  w  aktualnie 
stosowane w przemyśle maszyny, urzą-
dzenia  i  narzędzia  jest  odpowiedzią 
powiatu  kolbuszowskiego  na  pilną  po-
trzebę  zmodernizowania  szkolnictwa 
zawodowego.  Chcemy  powiązać  to 
szkolnictwo  z  potrzebami  innowacyj-
nej  i konkurencyjnej gospodarki, która 
w  coraz  większym  stopniu  oparta  jest 
na  wiedzy  z  zastosowaniem  nowocze-
snych  technologii  projektowania  i  wy-
twarzania.  Dla  rozwoju  naszego  po-
wiatu jest to niewątpliwie milowy krok. 
Projekt  podzielony  był  na  dwa  etapy: 
modernizację budynku CKP oraz dopo-
sażenie go w najpotrzebniejszy sprzęt. 

W  Centrum  powstało  6  nowocze-
snych laboratoriów: 

1)  laboratorium  przygotowania  ma-
teriału i spawalnictwa, 
2) laboratorium metrologii i kontroli 
jakości, 
3)  laboratorium  obrabiarek  sterowa-
nych numeryczne (CNC), 
4)  laboratorium  komputerowego 
wspomagania projektowania CAM, 
5)  laboratorium  obróbki mechanicz-
nej metali - ostrzenie narzędzi, 
6)  laboratorium  obróbki mechanicz-
nej metali - obróbka skrawaniem. 

Powstałe  laboratoria  są  pracownia-
mi  technicznymi,  w  których  odbywać 
się  będą  specjalistyczne  zajęcia  dydak-

tyczne.  W  wyniku  realizacji  projektu 
stworzyliśmy  warunki  do  kształcenia 
praktycznego,  dotyczącego  nowocze-
snych  technologii.  Kształcenie  prak-
tyczne  na  bazie  nowopowstałej  infra-
struktury realizowane będzie w ramach 
systemu  oświaty  -  jako  realizacja  obo-
wiązku  nauki,  a  w  ramach  działalno-
ści  gospodarczej  -  jako  szkolenia  dla 
osób  dorosłych.  Stworzenie  warunków 
do  rozwoju  gospodarczego  i  wzrostu 
potencjału  innowacyjnego,  zwłaszcza 
w  obrębie  sektorów  wysokiej  szansy, 
będzie  wzmocnione  dzięki  realizacji 
podobnych  projektów  –  działających 
w regionie.

zaDanie: centrUm transferU nowoczesnych technologii wytwarza-
nia i KolBUszowsKi inKUBator PrzeDsięBiorczości”

Nazwa projektu:  Powiat  Kolbu-
szowski  w  ramach  Regionalnego  Pro-
gramu  Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego na  lata  2007-2013, Oś 
priorytetowa  7  „Spójność  międzyre-
gionalna”,  Działanie  7.1  Rewitalizacja 
miast w ramach projektu „Rewitalizacja 
miasta  Kolbuszowa”.  Całkowita  war-
tość projektu: 1 639 426,29 PLN. Dofi-
nansowanie  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego:  1  275  636,80 
PLN.  Wkład  własny  Powiatu  Kolbu-
szowskiego: 225 526,73 PLN.

Utworzenie Centrum Transferu No-
woczesnych  Technologii  i  Kolbuszow-
skiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości 
polegało  na  przebudowie  segmentu  ko-
tłowni węglowej i przyległych pomiesz-
czeń  magazynowych  Centrum  Kształ-
cenia Praktycznego w Kolbuszowej  na 
pomieszczenia  sali  komputerowej,  sali 
konferencyjnej,  pomieszczenia  socjal-
no-gospodarcze  i  sanitarne,  kotłownię 
gazową  i  pomieszczenia  biurowe.  Cen-
trum Transferu Nowoczesnych Techno-
logii  i  Kolbuszowski  Inkubator  Przed-
siębiorczości  zajmują  łącznie  612,55 
m2.  Projekt  ma  na  celu  zaspokojenie 
potrzeb  biznesowych,  wsparcie  me-
rytoryczne,  inspirowanie  do  działania 
i  tworzenie nowych możliwości  rozwo-
ju.  Wszystko  po  to,  aby  młody  przed-
siębiorca mógł spełnić swoje marzenia, 
zrealizować  pomysły  biznesowe  i  od-
nieść sukces swojego przedsiębiorstwa. 
W  tym  celu  powstało  Centrum  Trans-
feru Nowoczesnych Technologii,  które 
realizuje  działania  społeczne  tj.  szko-

lenia,  doradztwo  i  działalność  informa-
cyjną. Modernizacja  budynku  pozwoli-
ła  przygotować  powierzchnię  biurową 
i  zapewniła  warunki  organizacyjno-
-techniczne  dla  mikro  i  małych  przed-
siębiorstw  z  terenu  Powiatu  Kolbu-
szowskiego, funkcjonujących w ramach 
Kolbuszowskiego  Inkubatora  Przedsię-
biorczości.  Przedmiotowe  zadanie  sta-
nowiło  również  zakup  odpowiedniego 
wyposażenia  mającego  na  celu  kom-
pleksową realizację  inwestycji.  Inkuba-
tor jest mocno zaangażowany w promo-
cję przedsiębiorczości,  innowacyjności 
i wysokich technologii. W ramach tego 
realizowane  będą  działania  dla  przed-
siębiorców  „starterów”.  Powierzchnia 

zrewitalizowana  w  ramach  projektu 
przeznaczona  będzie  pod wynajem  dla 
tych firm. 

Realizatorem zadań w ramach Cen-
trum Transferu Nowoczesnych Techno-
logii Wytwarzania  jest  Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszow-
skiego „NIL”. Jest organizacją pozarzą-
dową  typu  non-profit,  której  głównym 
celem  jest  pobudzenie  rozwoju  gospo-
darczego  i  społecznego  powiatu  kolbu-
szowskiego.  Prowadzi  m.in.  bezpłatne 
porady  prawne  i  obywatelskie,  które 
są  udzielane  w  punktach  doradczych 
zlokalizowanych  na  terenie  na  terenie 
Gmin Powiatu Kolbuszowskiego.

W ramach utworzenia Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w wyremontowanych 
pomieszczeniach realizowane są działania społeczne tj. szkolenia, doradztwo 
i działalność informacyjna. 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

Program: „moje BoisKo – orliK 2012” 

Cel  programu:  Udostępnienie  no-
woczesnej  infrastruktury  sportowej 
w celu aktywnego uprawiania sportu.

Całkowita  wartość  zadania: 
1  216  000,00  PLN.  Dofinansowanie 
z  Urzędu  Marszałkowskiego  Woje-
wództwa  Podkarpackiego:333  000,00 
PLN.  Dofinansowanie  z  budżetu  pań-
stwa: 500 000,00 PLN. Wkład własny 
Powiatu Kolbuszowskiego: 383 166,45 
PLN

Powiat  Kolbuszowski  dzięki  uzy-
skanym  środkom  finansowym  z Urzę-
du Marszałkowskiego i budżetu pań-
stwa przystąpił do budowy kompleksu 
sportowego w ramach programu „Moje 
Boisko  –  Orlik  2012”  przy  Zespole 
Szkół  Technicznych  w  Kolbuszowej. 
Umożliwi  on  mieszkańcom  uprawia-
nie  różnych  dyscyplin  sportowych  na 
bezpiecznych, nowoczesnych boiskach 
sportowych. 

W  ramach  projektu  powstał  kom-
pleks  dwóch  ogrodzonych  boisk  –  bo-
isko  do  piłki  nożnej  o  wymiarach 
30x62 m, o powierzchni 1860 m2 oraz 

boisko  wielofunkcyjne  o  wymiarach 
19,1x32,1  m,  o  powierzchni  613,11 
m2,  przeznaczone  do  piłki  koszyko-
wej  i  siatkowej.  Obiekty  są  również 
wyposażone  w  niezbędny  sprzęt.  Na 
terenie  kompleksu  znajdzie  się  budy-
nek  sanitarno-szatniowy.  Nawierzch-
nia  boiska  wielofunkcyjnego  wyko-
nana  została  z  poliuretanu  w  techno-
logii  typu  EPDM.  Całość  kompleksu 
została  ogrodzona  siatką  do  wysoko-
ści  4 m,  a  przy  bramkach  zamontowa-
no  tzw.  „piłkochwyty”  o  wysokości  6 
m.  Boiska  są  wyposażone  w  niezbęd-
ny  sprzęt  sportowy:  boisko  piłkarskie 
-  bramki  o  wymiarach  2x5  m,  chorą-
giewki przegubowe do zaznaczania na-
rożników boiska, boisko wielofunkcyj-
ne - stalowe kosze do piłki koszykowej 
(regulowane  na  wysokość),  siatka  do 
piłki siatkowej rozpięta na słupach. Ze 
względu  na  bezpieczeństwo  użytkow-
ników sprzęt  jest mocowany do podło-
ża w tulejach. 

Orlika  wyposażono  w  sztuczne 
oświetlenie  w  postaci  30  projektorów 
energooszczędnych,  zamocowanych 

na 10 masztach o wysokości 12 m. Do-
okoła  położono  chodnik  stanowiący 
ciąg komunikacyjny wykonany  z  kost-
ki  brukowej. Kostką  brukową wyłożo-
no  również  plac  o  wymiarach  10x20 
m,  stanowiący  połączenie  między  bo-
iskiem a chodnikiem. Orlik  jest obiek-
tem  ogólnodostępnym,  nadzorowa-
nym przez animatorów sportu. W trak-
cie  roku  szkolnego  jest  do  dyspozycji 
uczniów, natomiast w godzinach popo-
łudniowych  z  obiektu mogą  korzystać 
grupy zorganizowane. 

Potencjał  „Orlika”  realizuje  się 
nie  tylko  poprzez  udostępnianie  dzie-
ciom  i  młodzieży  nowoczesnej  infra-
struktury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania  sportu  i  rozwoju  fizyczne-
go  oraz  popularyzację  aktywnego  sty-
lu  życia,  ale  również  poprzez  funkcję 
lokalnej  „świetlicy”  na  świeżym  po-
wietrzu.  Jest  miejscem,  gdzie  lokalna 
społeczność poprzez wspólne aktywne 
spędzanie  czasu  może  wzajemnie  się 
integrować.

Potencjał „Orlika” realizuje się poprzez udostępnianie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu 
aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego. Fot. A. Stec
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Kulinaria

trUsKawKi – 
nie tylKo BarDzo smaczne 
i zDrowe owoce jagoDowe

 truskawki należą do roślin, które są jednocześnie i stare 
i młode. już bowiem w starożytności pisali o ich zaletach owidiusz 
i wirgiliusz. co prawda to nie tę obecną truskawkę wychwalili, a jej 
„prababkę” - poziomkę. Próby zrobienia z poziomki truskawki opisane 
są już w XV w., kiedy to kilku leniwych amatorów poziomek wpadło 
na pomysł uprawiania ich w ogrodzie - podobno nie chciało się im 
chodzić do lasu po ulubione jagody. Ktoś kiedyś trafnie zauważył, 
„zawsze leniwi najbardziej przyczyniają się do postępu”. jednak dopiero 
na przełomie XViii – XiX w. skrzyżowano amerykańskie wirginijskie poziomki z olbrzymimi poziomkami 
chilijskimi. w wyniku tych wieloletnich zabiegów udało się otrzymać naszą obecną truskawkę, która różni się od 
pierwowzoru i wielkością i aromatem i smakiem – no i co ważne w uprawie – plennością. od tamtych czasów 
powstało już tyle odmian tych owoców, że w każdym kraju wybierane są odmiany najlepsze dla warunków 
klimatycznych, glebowych, odpowiednich do zamrażania bądź przetwórstwa. 

Uroki i zalety truskawek są powszech-
nie  znane  i wysoko  cenione. To  skarbiec 
pełen niezbędnych dla organizmu człowie-
ka witamin i składników mineralnych. Na 
uwagę zasługuje w nich wysoka zawartość 
wit.  C,  B1,  B2,  oraz wit. A.  Poza  tym  są 
w  nich  prawie  wszystkie  mikro  i  makro-
elementy. Przede wszystkim żelazo, dużo 
fosforu, wapń, sporo magnezu i manganu. 
Stąd ich działanie krwiotwórcze i wzmac-
niające. 

Truskawki można polecać wszystkim 
niezależnie  od wieku,  stanu  zdrowia. Na-
wet  mogą  je  spożywać  diabetycy,  bo  cu-
kier, który zawierają truskawki – to łatwo 
przyswajalne  lewulozy.  Spożywanie  tych 
owoców  jest  zalecane  dla  cierpiących  na 
reumatyzm,  artretyzm  –  są  bowiem  al-
kalizujące  i  moczopędne,  chorym  na  po-
dagrę,  bo  działają  profilaktycznie  prze-
ciw  atakom  tego  schorzenia.  Wskazane 
są  również w  diecie  chorych  na wątrobę, 
nerki i w ogóle dla dzieci i rekonwalescen-
tów. Co prawda rzadkie, ale są przypadki 
u osób, zwłaszcza dzieci, uczulenia na tru-
skawki jak również na poziomki. Objawia 
się to swędzącą wysypką po ich zjedzeniu. 
Podobno  równoczesne  spożycie  miodu 
uczulenie osłabia, a nawet znosi. 

Sok  z  truskawek  jest  bakteriobójczy, 
ponieważ  zawiera  fitoncydy,  tak  jak  czo-
snek, cebula czy chrzan. 

Truskawki  są  owocami  przeznaczo-
nymi  w  pierwszym  rzędzie  do  spożywa-
nia  na  surowo. W  przetworach  traci  nie 
tylko  swoje  najcenniejsze  wartości,  ale 
także  smak,  aromat,  barwę,  konsystencję. 
Tylko truskawki mrożone zachowują prak-
tycznie  wszystkie  wartości  owocu  świe-
żego. Przetwory sporządzane z truskawek 
w pewnej mierze też dostarczają naszemu 
organizmowi witamin  i  składników mine-

ralnych.  Sezon  truskawkowy  trwa  nieste-
ty  krótko,  zatem  trzeba najeść  się  ich do 
syta. Na szczęście mamy obecnie truskaw-
ki mrożone, dostępne cały rok, i przetwory 
z nich. Liczni amatorzy tych owoców nie 
wyobrażają  sobie  zimowej  herbatki  bez 
soku  truskawkowego  czy  konfitury  lub 
dżemu. 

Póki  co  podaję  przepisy  na  potrawy, 
ciasta i przetwory z truskawek. 

Znakomite schabowe bitki z truskawka-
mi świeżymi lub mrożonymi

Pół kg schabu (bez kości), 30 dag truska-
wek świeżych lub mrożonych, 2 łyżki oleju 
z pestek winogron, 1 łyżka masła, ¾ szkl. 
wytrawnego wina lub piwa, szczypta gałki 
muszkatołowej, sól, pieprz, cukier do sma-
ku. 
Schab opłukać, osuszyć pokroić na 8 pla-
strów,  leciutko  rozbić,  posolić,  oprószyć 
pieprzem  i  obsmażyć  z  obu  stron  na  go-
rącym  oleju.  Przełożyć  do  rondla,  dodać 
połowę oczyszczonych z  szypułek  i opłu-
kanych  truskawek  (jeżeli  mrożone  -  to 
nierozmrożone),  następnie  dodać  masło 
i  szczyptę  gałki  muszkatołowej,  podlać 
winem lub piwem i dusić na małym ogniu, 
uzupełniając wodą ewentualnie odparowa-
ny sos. Kiedy bitki są miękkie dodać pozo-
stałe  truskawki,  zagotować,  po  czym  do-
prawić sos solą, pieprzem, odrobiną cukru 
w celu wyrównania smaków. 
Tak przyrządzony schab podawać na gorą-
co, najlepiej z ryżem na sypko i z zieloną 
sałatą. 

„Męska Konfitura”, czyli ratafia dziadka

Przygotowanie ratafii zaczyna się od tru-

skawek. Umyte obrane z szypułek truskaw-
ki włożyć do większego gąsiorka i zalać 
wódką oraz zasypać cukrem: 2 szkl. wódki 
i 2 szkl. cukru na półtora kg truskawek. 
Można  zalać  owoce  spirytusem  (70%), 
a  później  nalewkę  rozcieńczyć.  Po  tru-
skawkach  dodawać,  jak  dojrzeją,  czere-
śnie,  poziomki,  agrest,  porzeczki, maliny, 
jeżyny, wydrylowane morele, brzoskwinie, 
wiśnie i śliwki i wg własnego upodobania 
owoce,  które w  ciągu  sezonu  dojrzewają. 
Za  każdym  razem  dodając  kolejno  owo-
ce należy je zalewać taką ilością alkoholu 
z cukrem, by były płynem przykryte (nie 
wystawały ponad). Kiedy zakończy się na-
pełnianie  gąsiorka  trzeba  koniecznie  od-
czekać jeszcze co najmniej 2 miesiące (aż 
wszystkie owoce opadną na dno) zanim się 
zleje  tę „męską konfiturę” i poda do sma-
kowania. 
Najlepsza  jest  taka  ratafia,  w  której  na 
szklankę soku przypada szklanka alkoholu. 

Kompot z truskawek

1 kg truskawek, 2 szkl. cukru, pół litra 
wody.
Truskawki wraz z szypułkami wypłukać na 
sicie pod bieżącą wodą, oczyścić z szypu-
łek i układać w słoikach, uderzając w nie 
od spodu dłonią, aby się więcej zmieściło. 
Z cukru  i wody ugotować syrop  i dobrze 
ciepłym  zalać  owoce,  zostawiając  1  cm 
wolnego miejsca od zakrętki. Słoiki wsta-
wić  do  garnka wyścielonego  ścierką. Do 
garnka  nalać  ciepłej  wody  do  ¾  wyso-
kości  słoików.  Pozostawić  do  gotowania. 
Od  momentu  zawrzenia  wody  w  garnku 
zmniejszyć  ogień  i  pasteryzować  jeszcze 
20 – 25 min. Słoiki wyjąć, dokręcić wiecz-
ka, odwrócić je do góry dnem i pozostawić 
do wystygnięcia. 

janina olszowy
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Sok truskawkowy

2 kg truskawek, ok. 15 – 20 dag cukru, 2 
szkl. wody. 
Wybrać  owoce  bardzo  dojrzałe  i  wybar-
wione.  Umyć  pod  bieżącą  wodą,  obrać 
z  szypułek,  zalać  przegotowaną  zimną 
wodą,  np.  w  szklanym  słoju  lub  kamien-
nym garnku, przykryć i odstawić w ciepłe 
miejsce  na  12  godz.  Po  tym  czasie  prze-
cedzić truskawki przez kilkakrotnie złożo-
ną gazę wyłożoną na sitku  lub durszlaku. 
Na każdy litr soku dodać 6 – 8 dag cukru 
i mieszać aż się rozpuści. Przelać do bute-
lek z hermetycznym zamknięciem lub do 
słoików. Sok pasteryzować w wodzie  ok. 
20 min. w temp 90ºC. 
Sok można  przygotować w  sokoparowni-
ku lub sokowirówce.

Dżem z truskawek i agrestu

1 kg truskawek, pół kg agrestu, ¾ szkl. 
wody, 70 dag cukru. 
Agrest  oczyścić,  opłukać, włożyć  do  ron-
dla, wlać wodę i rozgotować, a następnie 
przetrzeć przez perlonowe sitko. Truskaw-
ki  opłukać,  osuszyć,  obrać  z  szypułek, 
przełożyć  do  naczynia,  zasypać  cukrem 
i na małym ogniu ogrzewać powoli aż do 
wrzenia.  Po  5  –  8  minutowym  gotowa-
niu dodać przecier agrestowy i na małym 
ogniu  smażyć,  aż  dżem będzie mieć wła-
ściwą gęstość. Gorący przełożyć do wypa-
rzonych  słoików,  szczelnie  zamknąć  i  pa-
steryzować 20 min. w temp. 95ºC.

Truskawki we własnym soku

1 kg truskawek, 10 – 15 dag cukru.
Owoce przebrać, wysypać na szerokie sito, 
zanurzyć  w  misce  z  dużą  ilością  wody. 
Wodę zmienić 2 – 3 krotnie. Kilkakrotnie 
sitem  poruszać  i  odstawić  do  osączenia. 
Następnie owoce delikatnie podgrzać z cu-
krem w rondlu i gorącymi napełnić słoiki. 
Słoiki  zamknąć  i  pasteryzować  przez  20 
min. w temp. 90ºC 

Truskawkowy przysmak – ciasto z tru-
skawkami 

Ciasto: 2 szkl. mąki, ¾ szkl. cukru, ¾ koski 
masła lub margaryny, 1 cukier waniliowy, 
2 żółtka, szczypta soli. 
Masa: 4 białka, niepełna szklanka cukru, 
pół kg truskawek. 
Na  stolnicy  zgnieść  ciasto  z  powyżej  po-
danych składników. Ciasto odstawić do lo-
dówki na 1 – 2 godz. 2/3 ciasta wyłożyć 
dno tortownicy, z pozostałej części ciasta 
uformować  boki  o  wysokości  3  cm.  Cia-
sto  podpiec  w  piekarniku  nagrzanym  do 
200ºC. 
Z  białek  ubić  pianę  na  sztywno,  pod  ko-

niec  ubijania  dodawać  stopniowo  cukier 
i ubijać aż masa stanie się  lśniąca. Część 
masy wyłożyć na podpieczone ciasto, uło-
żyć wymyte i odszypułkowane truskawki, 
na  to  wyłożyć  pozostałą  masę  białkową. 
Wstawić ciasto do nagrzanego piekarnika 
do 140ºC i piec 40 min. Piana powinna być 
lekko zrumieniona. 

Lukrowany drożdżowy placek z tru-
skawkami

40 dag mąki, 10 dag masła, 6 łyżeczek cu-
kru, 1 jajko, 1 żółtko, 1 szkl. mleka, 1 cu-
kier waniliowy, 5 dag drożdży, szczypta 
soli, 50 dag truskawek. 
Lukier: 1 szkl cukru pudru, sok z cytryny 
Mąkę wymieszać  z  cukrem  i  cukrem wa-
niliowym. Drożdże rozpuścić w 2 łyżkach 
letniego mleka i odstawić by wyrosły, na-
stępnie  połączyć  z  mąką,  dodać  resztę 
mleka,  jajko,  żółtko  i  odrobinę  soli. Wy-
rabiać ciasto w misce, dodając stopniowo 
stopione letnie masło. Wyrabiać aż ciasto 
przestanie  się  kleić  do  rąk. Odstawić  cia-
sto w ciepłe miejsce. Po wyrośnięciu prze-
łożyć  do  blachy  wyłożonej  papierem  do 
pieczenia  lub  wysmarowanej  tłuszczem 
i oprószonej mąką ziemniaczaną. 
Truskawki starannie umyć, oczyścić z szy-
pułek  i pokroić w plasterki, ułożyć gęsto 
na cieście, wciskając w ciasto, aby brzegi 
ciasta były wyższe od środka ciasta. Piec 
30 min. w temp. 220ºC. 
Z podanych składników zrobić dość gęsty 
lukier i polać nim przestudzony placek. 

Truskawkowiec z serkiem waniliowym

Ciasto: 6 jajek, ¾ szkl. mąki (z tego ¾ łyżki 
mąki ziemniaczanej), 6 łyżek cukru pudru, 
papier do pieczenia do wyścielenia formy.
Nadzienie: 50 dag truskawek, 2 opakowa-
nia serka waniliowego „Danio” lub „Bie-
luch”, pół szkl. cukru pudru, 1 szkl. bitej 
śmietanki, 3 łyżki żelatyny, kilka truskawek 
do dekoracji powierzchni tortu. 
Żółtka utrzeć z cukrem do białości. Białka 
ubić na sztywną pianę i dodawać do żółtek 
na przemian z przesianą mąką, delikatnie 
mieszając. Ciasto przełożyć do formy wy-
łożonej papierem do pieczenia lub wysma-
rowanej masłem i oprószonej mąką ziem-
niaczaną. Wstawić formę z ciastem do pie-
karnika lekko nagrzanego 160ºC – 180ºC. 
Piec  30  min.  Po  lekkim  przestudzeniu 
w  półprzymkniętym  piekarniku  wyjmu-
jemy z formy i zostawiamy do zupełnego 
wystygnięcia. 
Starannie  wymyte  i  odszypułkowane  tru-
skawki zmiksować, do przecieru  truskaw-
kowego dodać serek waniliowy, cukier pu-
der  oraz  rozpuszczoną  żelatynę.  Dokład-
nie masę wymieszać. 
Biszkopt przekroić poziomo na 2 warstwy. 

Dolną  warstwę  ułożyć  na  okrągłym  pła-
skim półmisku  lub na kloszu do  toru. Za-
mknąć wokół niej obwód  tortownicy. Do 
masy  serowo  –  truskawkowej  dodać  bitą 
śmietankę,  delikatnie  wymieszać  i  wyło-
żyć na placek większą cześć masy. Nakryć 
ją  drugim  plackiem,  który  należy  posma-
rować pozostałą masą. Wstawić do lodów-
ki na 2 – 3 godziny. Przed podaniem ude-
korować powierzchnię tortu truskawkami. 
Ostrożnie i delikatnie otworzyć obwód tor-
townicy i nożem maczanym w gorącej wo-
dzie wyrównać brzegi.  

Wykwintne ciastka francuskie z tru-
skawkami

50 dag mąki pszennej, 40 dag masła, tru-
skawki, galaretka truskawkowa.
Mąkę  zagnieść  z  wodą  zimną,  na  dosyć 
ścisłe ciasto  (jak na makaron). Następnie 
rozwałkować możliwie foremny prostokąt, 
na połowie ciasta rozłożyć jak najcieńsze 
płatki  masła  (najlepiej  strugać  z  dobrze 
zamrożonej kostki). Płat  ciasta  złożyć na 
pół, aby przykryć masło. I znów rozwałko-
wać i powtórzyć tę samą czynność jeszcze 
2  razy  (razem 3  do  4  razy). Odłożyć  cia-
sto do lodówki (to ciasto można w zamra-
żalniku przechowywać w stanie surowym 
bardzo długo). 
Po schłodzeniu wałkować ciasto do grubo-
ści  pół  cm. Wyciąć 6 prostokątów 10x15 
cm i ułożyć je na wyłożonej papierem do 
pieczenia  blasze.  Posmarować  rozbełta-
nym  jajkiem,  nie  smarując  brzegów  cia-
stek. Brzegi ponacinać poziomo, to ułatwi 
tworzenie  się warstw. Zrobić  również  na-
cięcia dookoła w odległości 1 cm od brze-
gu ciastek. Nacięcia te będą tworzyły „po-
kryweczki”. 
Ciasteczka piec w bardzo gorącym piekar-
niku ok. 250ºC przez 20 min. Gdy się upie-
ką zdjąć „pokryweczkę” i w tym miejscu 
ułożyć świeże truskawki, które należy po-
lać galaretką rozpuszczoną na ogniu z do-
datkiem odrobiny wody. Do tak przygoto-
wanych  ciasteczek  można  jeszcze  podać 
truskawki z bitą śmietaną. 

Tort bezowy z masą truskawkową

Bezy: 8 - 10 białek, 3 - 3½ szkl. cukru pu-
dru, 1 op. cukru waniliowego, olej lub ma-
sło do wysmarowania blachy. 
Masa: 2 kostki masła, 12 kopiatych łyżek 
cukru pudru, 6 żółtek, 25 dag truskawek 
Blachę lub folię aluminiową posmarować 
olejem  (lepiej masłem stopionym). Z bia-
łek ubić sztywną pianę (tak żeby się  trzy-
mała,  gdy  naczynie  z  pianą  odwróci  się 
do  góry  dnem).  Nadal  ubijając  dodawać 
do  niej  stopniowo  cukier  puder  wymie-
szany  z  cukrem  waniliowym.  Kiedy  cu-
kier będzie wyczerpany, można już łyżką 
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Europejskimi szlakami

PocztówKa ze szwajcarii

kłaść na natłuszczonej blasze kupki piany. 
Piec w piekarniku nagrzanym do 100ºC – 
110ºC ok. 1 godz. Bezy powinny być białe. 
Po wyjęciu z pieca zdjąć z blachy i zosta-
wić do wystygnięcia. 
Świeże  masło  (najlepsze  „Exstra”)  roze-
trzeć  z  cukrem  pudrem  w  makutrze  lub 
zmiksować  na  tzw.  śmietankę.  Stopnio-
wo po jednej (to ważne) „wcieramy” w tę 
masę truskawki. Trzeba to robić z cierpli-
wością,  bowiem  ta  masa  „lubi”  się  zwa-
rzyć.  Żółtka  do  masy  dodajemy  pod  ko-
niec ucierania (dodatek żółtka masę „upu-
szyści”) 

Przygotować  tortownicę  i  układać  obok 
ściśle bezy, zaś masą wypełniać szczeliny. 
Jest  to  tzw.  tort budowany, bezy  to cegły 
zaś masa jest zaprawą. Tam gdzie są więk-
sze dziury miedzy bezami włożyć należy 
obsmarowany masą odłamek bezy.
Bezy układać w  ten  sposób,  aby ostatnią 
warstwę  na wierzchu  stanowiły  bezy  pła-
ską stroną do góry, by tort był równy. Na-
stępnie  delikatnie  zdjąć  obręcz  tortowni-
cy i pozostałą masą „wytynkować” tort ze 
wszystkich stron. Wstawić tort do lodówki 
przynajmniej  na  1  godz. Tuż przed poda-
niem ozdobić tort truskawkami, ewentual-

nie małymi bezikami formowanymi szpry-
cą i uprzednio upieczone. 
 
UWAGA!!! 
Jajka  do  przygotowania  tego  tortu  mu-
szą być przed użyciem starannie wymyte 
w wodzie  z  solą  i  na moment  zanurzone 
we wrzątku. Ponieważ żółtka w masie są 
surowe  należy  zabezpieczyć  i  uchronić 
smakujących to ciasto przed salmonellą.  

Janina oLszowy

Podróże

Piotr Bujak

Widok na historyczne centrum Diessenhofen w kantonie 
Thurgau

Połączenie tradycji z nowoczesnością w architekturze to 
częsty widok w tym zamożnym kraju

Schwyz. Przykład tradycyjnej architektury tej części Alp Stein am Rhein. W oczekiwaniu na turystów
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mięDzynaroDowy Dzień 
PielęgniarKi

święto to jest obchodzone 12 maja już od 40 lat. w Polsce obchodzą 
je zarówno pielęgniarki jak i położne. łącznie jest ich w kraju 
zarejestrowanych około 312 tysięcy. w ciągu pierwszych pięciu lat po 
wejściu Polski do Unii europejskiej z kraju wyjechało prawie 12 tysięcy 
pielęgniarek, czyli ponad 6 % zatrudnionych w placówkach służby 
zdrowia. obecnie odsetek wyjeżdżających pielęgniarek się zmniejsza. 
naczelna izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że Polska jest dopiero 
na 39 miejscu pod względem liczby zatrudnionych pielęgniarek na 10 
tys. mieszkańców (58 pielęgniarek), wyżej w tej statystyce znajdują się 
Ukraina i węgry. 

Nowoczesne  pielęgniarstwo,  jak  cała 
medycyna, rozwija się w szybkim tempie, 
a  wraz  z  tym  zmieniają  się  wymagania 
wobec pielęgniarek. Wymaga się od nich 
nie  tylko  opieki, wykonywania  zleceń  le-
karskich,  ale  także działań  edukacyjnych, 
promowania  zdrowia,  a  często  i  decyzji 
terapeutycznych.  Mimo  że  wymagania 
rosną - zarobki stoją w miejscu, a podwyż-
ki  są  symboliczne.  Średnia  pensja  netto 
pielęgniarki z 30 letnim stażem wynosi ok. 
2  tys.  złotych. Coraz więcej  pielęgniarek 
podejmuje  studia  wyższe,  tym  bardziej, 
że umożliwiają one pracę w krajach Unii 
Europejskiej.  Młode  pielęgniarki  wierzą, 
że  ich  zawód,  choć  na  razie  niewysoko 
płatny, jest zawodem przyszłości i pensje 
mają  szanse  znacznie wzrosnąć. Wymusi 
to  uwarunkowanie  demograficzne,  społe-
czeństwo się starzeje i usługi opiekuńczo-
-pielęgnacyjne  będą  coraz  bardziej  w  ce-
nie.

  Międzynarodowy  Dzień  Pielę-
gniarki  jest  obchodzony  w  rocznicę  uro-
dzin  prekursorki  i  patronki  zawodu,  Flo-
rance  Nightingale,  która  w  1860  roku 
otworzyła  w  Londynie  pierwszą  szkołę 
kształcącą  pielęgniarki.  Święto  zaś  zosta-

ło  ustanowione  przez  Międzynarodową 
Radę  Pielęgniarek  na  Kongresie  w Mek-
syku w 1973 roku.

  O  zawodzie  pielęgniarki  tak  po-
wiedział Jan Paweł II:

„Niewiele zawodów ma tak oczywisty 
cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej. 
To zawody szczególne, które mają głęboki 
sens filozoficzny, społeczny, moralny”. „… 
bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi czło-
wiek, potrzebny jest drugi człowiek przy 
cierpiącym”.

Zawody  pielęgniarki  i  położnej  ko-
jarzą  się  z  pomocą  niesioną  przez  osoby 
obdarzone  szczególnym poczuciem odpo-
wiedzialności i empatii. Pięknie istotę tych 
zawodów  ujął Andrzej  Szczypiorski,  mó-
wiąc: „ten zawód wymaga odwagi Ryszar-
da Lwie Serce, ofiarności Rolanda, cier-
pliwości Penelopy i miłości Izoldy”. Pielę-
gniarstwo jest zawodem zaufania publicz-
nego,  posiada  uregulowania  ustawowe, 
jest  samodzielne  i  profesjonalne.  Współ-
czesne  czasy  spowodowały,  że  od  ofiar-
nych, cierpliwych odważnych kobiet i nie-
licznych mężczyzn, oczekuje się w pracy 
realizacji  określonych  procedur.  Niestety, 
coraz  częściej  człowiek  przegrywa  z  dra-

pieżną  ekonomią,  źle  pojętym oszczędza-
niem,  obniżaniem  kosztów  opieki  zdro-
wotnej. Hasła takie jak kontrakt, restruktu-
ryzacja, zarządzanie zasobami, zepchnęły 
poza  nawias  zainteresowania  społeczne-
go  empatię,  zrozumienie,  profesjonalizm, 
szacunek  dla  zdrowia  i  życia  ludzkiego. 
Uważam, że możemy być dumni z koleża-
nek  i  kolegów wykonujących najtrudniej-
szy i najpiękniejszy zawód świata.

  Wszystkim  Pielęgniarkom  i  Po-
łożnym w imieniu pacjentów, którymi się 
opiekują  i  lekarzy, z którymi współpracu-
ją, życzę radości, która przysłoni codzien-
ne  troski  i  chwili  spokoju,  która  pokaże 
bardzo wyraźnie,  że  największym darem, 
który  możemy  dać  osobom  cierpiącym 
i chorym jest nasza obecność - z naszym 
poświęceniem.  Życzę  też  ludzkiej  życzli-
wości, zdrowia, uznania pacjentów dla tej 
ciężkiej  pracy,  oczekiwanych  podwyżek 
pensji oraz spełniania się w życiu prywat-
nym i zawodowym.

dr n. Med. Jarosław raGan

Zdrowie

Dr n. med. jarosław ragan

Wysoko w Alpach
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„witaj, majowa jUtrzenKo”
Niełatwe są dzieje naszego naro-

du.  Widzimy  to  także  i  dzisiaj,  kiedy 
rozmaici  prorocy  nowoczesności  prze-
konują nas,  że polska  tradycja  to  tylko 
rozpamiętywanie  różnych  klęsk  i  trud-
nych  doświadczeń,  że  ta  skłonność  do 
upamiętniania  martyrologium  naszego 
narodu,  pozbawia  Polaków  radości  ży-
cia i woli działania. 

Dzisiaj,  kiedy  świętujemy Trzecie-
go Maja  pamiętamy,  że  to  święto,  po-
mimo rozbiorów, trwało w pamięci Po-
laków jako źródło dumy i nadziei, któ-
rą doskonale wyrażają słowa „Mazurka 
Trzeciego Maja”, pieśni znanej także pt. 
„Witaj, majowa jutrzenko”:

„Nierząd braci naszych cisnął, gnu-
śność w ręku króla spała, a wtem trzeci 
maj zabłysnął i nasza Polska powstała. 
[…] Ale chytrości gadzina młot swój na 
nas gotowała, z piekła rodem Katarzy-
na Moskalami nas zalała. […] Wten-
czas Polak z łzą na oku smutkiem po-
wlókł blade lice, trzeciego maja co roku 
wspominał lubą rocznicę. I wzdychał: 
Boże daj, by zabłysnął trzeci maj!”. 

Słowa te napisał Rajnold Suchodol-
ski,  poeta  i  działacz  niepodległościo-
wy. Pieśń ułożył podczas powstania  li-
stopadowego,  dlatego  są  w  niej  trium-
falne  akcenty:  „Witaj,  dniu  trzeciego 
maja,  który  wolność  nam  zwiastujesz. 
Pierzchła  już  ciemiężców  zgraja,  Pol-
sko,  dzisiaj  tryumfujesz!  […] W  pier-
siach  rozpacz  uwięziona  w  listopadzie 
wstrząsła serce, wstaje Polska z grobów 
łona,  pierzchają  dumni morderce.  Bły-
snął znów trzeci maj. I już wolny błogi 
kraj!”. 

Pieśń  ta powstała 40  lat po uchwa-
leniu Konstytucji 3 Maja. Nie trzeba ni-
kogo przekonywać, że Konstytucja była 
wielkim osiągnięciem, drugą w świecie, 
a pierwszą w Europie, ustawą określają-
cą  zasady  rządzenia w  Polsce. Między 
innymi znosiła odrębność Korony  i Li-
twy  tworząc  jedno  państwo.  Najwyż-
szą  władzę  w  Polsce  miał  sprawować 
sejm powoływany na 2-letnią kadencję. 
Znosiła  „Liberum Veto”,  co  pozwalało 
na  przyjmowanie  uchwał  większością 
głosów  poselskich,  Król  otrzymał  do 
pomocy  w  rządzeniu  tzw.  Straż  Praw, 
składającą  się  z  5  ministrów  i  Pryma-
sa. Tron miał być dziedziczny w ramach 
jednej dynastii. Chłopi polscy mieli być 
wzięci pod opiekę Państwa. 

Co  najważniejsze  wyrastała  ona 
z korzeni Chrześcijaństwa, potwierdza-
jąc  wartości  chrześcijańskie  jako  nad-
rzędne  w  budowaniu  sprawiedliwości 
i  zdobywaniu wolności.  Pamiętać  trze-
ba,  że  była  to  konstytucja  uchwalona 
przez  Polaków,  a  nie  narzucona  nam 
przez obcego władcę. Udowadniała,  że 
w chwilach trudnych Polacy umieją się 
jednoczyć i sprawy trzeciorzędne odsu-
nąć na plan dalszy. 

Niestety,  jak uczy nas  także Histo-
ria Zbawienia, nawet w tak zacnym gro-
nie  jak kolegium XII znalazł  się zdraj-
ca.  Również  i  wtedy  nie  brakowało 
zdrajców, którzy  tylko myśleli o sobie, 
swoim  rodzie  i  o utraconych przywile-
jach,  którzy  dobro  własne  przedkłada-
li  nad  dobro  Ojczyzny.  Ten  wspania-
ły  zryw  został  zaprzepaszczony  także 
i przez  tych  ludzi. Wolność  i demokra-
cja zostały zdeptane przez Rosję, a póź-
niej przez resztę zaborców. Ale Konsty-
tucja,  jak  owa  piosenka,  jej  idee  prze-
trwały  w  sercach  ludu  pozbawionego 
swobód obywatelskich, prawa do samo-
stanowienia. Kiedy dzisiaj patrzymy na 
Polskę  to  również  coraz  trudniej  nam 
ocenić kto  jest prawdziwym jej przyja-
cielem,  kto prawdziwie chce jej słu-
żyć. 

Co  do  wrogów  Polski  katolickiej 
nie  mamy  wątpliwości,  nie  ukrywają 
oni swego braku tolerancji i braku kul-
tury, ale co do przyjaciół jest nam coraz 
trudniej tych prawdziwych rozpoznać. 

Tak modne jest dzisiaj zmieniać po-
glądy,  zależnie  od  korzyści  i  zapotrze-
bowania,  najgorsze,  że  nikogo  to  już 
dzisiaj nie dziwi.

Dzień dzisiejszy  przypomina  nam 
także,  że  jesteśmy  synami  jednego 
Ojca,  Boga  Stworzyciela.  Boga,  który 
usynowił  nas w  swoim  Synu.  Oczywi-
ście w Ojczyźnie naszej jest miejsce dla 
wszystkich,  także  tych,  którzy  wyrośli 
z  innych  korzeni,  są  przedstawiciela-
mi świata pogańskiego, inaczej mówiąc 
ateistycznego,  czy  innych  religii.  Ale 
musimy  pamiętać,  że  jak  mniejszości 
mają  swoje  prawa,  tak większość  rów-
nież ma swoje prawa. 

Dzień dzisiejszy  przypomina  nam, 
że mamy wspólną Matkę, tę która wier-
nie  trwała  przy  swoim Synu do  końca, 
także  na  Golgocie,  w  najtrudniejszym 
momencie  Jego  życia,  i  dziś  wiernie 
trwa przy swoich synach, którzy się do 
Niej uciekają. 

Jezus jest obecny w swoim Koście-
le  w  różny  sposób:  w  sakramentach, 
w  słowie,  w  zgromadzeniu  Liturgicz-
nym,  a  przy  nim  czuwa  jego  i  nasza 
Matka,  która  została  dana  Kościołowi 
jako wzór  kroczenia  po  drogach wiary 
do obiecanej Ojczyzny , do Nieba. Kto 
dziś przyjmuje Chrystusa nie może od-
rzucić  jego Matki. Ona na wieki  zwią-
zała się z dziełem swego Syna. Związa-
ła się także z dziejami Polskiego Naro-
du, dla którego stała się nie tylko Matką 
ale i Królową. Pieczęcią jej królowania 
czy  symbolem  jej  więzi  Matczynych 
jest klasztor ojców Paulinów w Często-
chowie. To miejsce dla każdego Polaka 
powinno być bardzo bliskie. Dlaczego? 
Pisał o tym już w 1955 r. więziony Pry-
mas  Tysiąclecia,  dziś  sługa  Boży,  kar-
dynał Stefan Wyszyński:

„Bodaj nigdy tak dobitnie jak te-
raz nie uświadomiłem sobie tego, jak 
potężna jest wola Boża, by Jasna Góra 
była Stolicą Chwały Bożej, która rozle-
wa się na Polskę przez dziewicze dło-
nie Pośredniczki łask wszelkich. Bodaj 
nigdy jak teraz nie widziałem tego tak 
jasno, że wolą Ojca Narodów jest, aby 
naród polski był zjednoczony przez Ja-
sną Górę i by tutaj się odnawiał i krze-
pił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać, 
o czym świadczą wieki naszego trwania 
na Jasnej Górze, bardziej jeszcze nie-
złomnego niż mury i wały obronne”.

Polecajmy więc Matce Bożej  i na-
szej Królowej wszystkie bolączki i trud-
ne sprawy polskiego narodu, a więc: du-
cha nienawiści  społecznej,  zadawnione 
wady narodowe, walkę z nałogami, pro-
gramową ateizacją i apostazję moralną. 

Polecajmy wszystkich ludzi do-
brej woli, którzy nie tylko chcą żyć 
w Ojczyźnie ale też chcą żyć dla Oj-
czyzny.

Ks. lucjan szumierz

Religia
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soKołów małoPolsKi PrzygotowUje się 
Do Koronacji Pani soKołowsKiej

sanktuarium maryjne w sokołowie małopolskim funkcjonuje przynajmniej od początku XViii stulecia. 
Pojawienie się ośrodka kultu maryjnego na skraju diecezji przemyskiej wiązać należy ze zjawiskiem 
popularyzacji czci cudownych wizerunków najświętszej maryi Panny we wszystkich zakątkach Polski. obraz 
Pani sokołowskiej był pierwotnie zlokalizowany w drewnianym kościele pw. Ducha świętego i św. sebastiana. 
wyobrażenie maryi słynęło w okolicznych miejscowościach jako imago gratiosa.

Wizerunek  został  wykonany  techni-
ką olejną na płótnie nabitym na drewnia-
ne krosno. Sam obraz ukazuje Bożą Ro-
dzicielkę  z  Dzieciątkiem  Jezus,  dwóch 
aniołów  po  bokach  i  dwóch  mniej-
szych, trzymających wstęgi korony. Nad 
tą  sceną  przedstawiona  została  postać 
Boga  Ojca,  który  posyła  do  Maryi  Du-
cha  Świętego.  W  dolnej  części  obrazu 
artysta  rozplanował  pejzaż  z  jeziorem 
i  wzgórzami.  Wizerunek  namalowano 
w  stylu  baroku  ludowego.  Jest  przykła-
dem  warsztatowego  religijnego  malar-
stwa  polskiego  z  okresu  baroku.  Zasto-
sowana  w  jego  przypadku  ikonografia 
maryjna jest rzadko spotykana.

Pochodzenie  łaskami  słynącego  wi-
zerunku  Matki  Bożej  do  dziś  nie  jest 
znane. Nie wiadomo również, czy od sa-
mego początku obecności obrazu w tym 
mieście istniał wokół niego bogaty kult. 
Pewne jest natomiast,  iż wizerunek Nie-
pokalanej, zwanej przez lokalną społecz-
ność Panią Sokołowską,  towarzyszy pa-
rafii od kilku wieków i cieszy się przez 
cały  ten  czas  ogromną  czcią  wiernych. 
Pierwsze świadectwo o kulcie Matki Bo-
żej  Królowej  Świata  w  Sokołowie  Ma-
łopolskim pochodzi dopiero z początko-
wych  lat XVIII wieku. Udokumentowa-
li  go  biskupi  przemyscy: Krzysztof  Jan 
Szembek  w  roku  1721,  Walenty  Alek-
sander  Czapski  w  roku  1741  oraz  Wa-
cław  Hieronim  Sierakowski  w  latach 
1744  i  1754.  Obraz  Matki  Bożej  Soko-
łowskiej  otaczany  był  licznymi wotami 
składanymi przez wiernych. 

O  znaczeniu  i  zasięgu  sanktuarium 
oraz  o  istnieniu  licznych  czcicieli  Mat-
ki Bożej  spoza  parafii  świadczyło m.in. 
Bractwo  Niepokalanego  Poczęcia  Naj-
świętszej Maryi Panny powstałe w roku 
1698. W ciągu wieku do konfraterni na-
leżało łącznie 1.069 osób, także z sąsied-
nich  parafii,  a  nawet  z  diecezji  krakow-
skiej. Co ciekawe, żywy kult Pani Soko-
łowskiej  oraz  działalność  bractwa  były 
motywem  okazałych  nabożeństw  w  ko-
ściele mieszczańskim i stanowiły pewną 
„konkurencję” dla celebr w farze. Wywo-
ływało to ostre reakcje proboszczów, by 
nabożeństwa w kościółku odbywały  się 
dopiero  po  Mszach  św.  w  świątyni  pa-
rafialnej. Kustoszami obrazu i opiekuna-
mi bractwa byli prebendarze rezydujący 

przy kościółku.
W  końcu  XVIII  wieku  nastąpił 

znaczny kryzys kultu Pani Sokołowskiej. 
Był  on  tak  głęboki,  że  cześć  oddawana 
Matce  Bożej  obecnej  w  łaskami  słyną-
cym  wizerunku  właściwie  zamarła  nie-
mal na stulecie. Upadek kultu był zwią-
zany z rozebraniem kościoła mieszczań-
skiego  i  przeniesieniem go do Trzebosi 
w  roku  1784,  a  w  szerszym  wymiarze 
z reformami józefińskimi. Nabożeństwo 
do Matki  Bożej  Królowej  Świata  odno-
wione zostało w roku 1888, gdy w dniu 
13  lutego  nastąpiło  ponowne  odkrycie 
wizerunku.  Ważnym  sposobem  popula-
ryzacji kultu Matki Bożej Sokołowskiej 
było drukowanie i kolportowanie Jej ob-
razków i Obrazów na terenie całej Gali-
cji.  Przez  ten  czas  obraz Pani Sokołow-
skiej  znajdował  w  modrzewiowym  ko-
ściele  parafialnym  w  nastawie  jednego 
z ołtarzy bocznych.

Podczas  wielkiego  pożaru  Sokoło-
wa  25  lipca  1904  r.  obraz  został  urato-
wany z płonącej świątyni przez miejsco-
wego rodaka, ks.  Józefa Cieślika. Malo-
widło  zostało  wówczas  zainstalowane 
w  mieszczańskim  kościele  pw.  Ducha 
Świętego. W  roku  1916,  po wybudowa-
niu nowej, murowanej fary, przeniesiono 
tam  łaskami  słynący  obraz.  Pierwotnie 
obraz  umieszczono  w  prowizorycznym 
ołtarzu  bocznym,  w  roku  1918  powie-
szono  go  na  ścianie.  Rok  później,  kie-
dy  zbudowano wielki  ołtarz, wizerunek 
Matki  Bożej  umieszczono  w  jego  na-
stawie.  Obraz  nie  był  jednak  łatwo  do-
strzegalny z naw świątyni. Z tego powo-
du już w końcu lat 30. minionego wieku 
proboszcz  ks.  Ludwik  Bukała  nosił  się 
z projektem zbudowania dla niego osob-
nego  ołtarza. Wybuch  II  wojny  świato-
wej  nie  pozwolił  na  realizację  tych  pla-
nów.

O rozwój czci Pani Sokołowskiej za-
troszczył  się  zwłaszcza  ks.  Ludwik Bu-
kała, pierwszy dziekan sokołowski i pro-
boszcz od  roku 1935.  Już w  latach mię-
dzywojennych  sława  obrazu  przekro-
czyła  granice  parafii,  a  nawet  diecezji 
i  została  dostrzeżona w wymiarze  ogól-
nokrajowym. W późniejszych latach kult 
rozwijali ks. Michał Gądek i ks. Mieczy-
sław Wajda. W okresie powojennym kult 
Królowej Świata został połączony w So-

kołowie z nabożeństwami różańcowymi. 
Przejawiało  się  to  również  w  odpuście 
ku czci Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego przeżywanym w pierwszą nie-
dzielę  października.  Od  lat  60.  minio-
nego wieku  nasilił  się  proces  składania 
wotów. W roku 1965, który został ogło-
szony  w  diecezji  przemyskiej  Rokiem 
Maryjnym,  w  parafialnym  kościele  so-
kołowskim odbyły się jedne z głównych 
obchodów  religijnych.  Na  początku  lat 
80.  XX  wieku  zainaugurowany  został 
zwyczaj  odsłaniania  i  zasłaniania  obra-
zu. W roku 1987 zaprowadzona została 
środowa  Nieustająca  Nowenna  do  Mat-
ki  Bożej  Sokołowskiej.  W  jubileuszo-
wym roku 2000 kościół sokołowski jako 
ośrodek  kultu  Matki  Bożej  zyskał  ran-
gę  świątyni  stacyjnej. W  roku  2013  bp 
Kazimierz  Górny  osobnym  dekretem 
oficjalnie  ustanowił  kościół  parafialny 
w Sokołowie Małopolskim sanktuarium 
Matki  Bożej  Królowej  Świata  –  Opie-
kunki Ludzkich Dróg.

Ostatnie  lata  były  świadkiem  wy-
tężonych  starań  o  koronację wizerunku 
Bogarodzicy w Sokołowie Małopolskim. 
Modlitwa  w  tej  intencji  towarzyszyła 
kilku  pieszym  pielgrzymkom  zmierza-
jącym  do  sanktuarium  częstochowskie-
go. Wiele działań mających na celu upo-
wszechnienie  kultu  Matki  Bożej  Soko-
łowskiej  podjętych  zostało  na  gruncie 
publicystycznym  i  edytorskim. W  roku 
2007  bp Kazimierz Górny  zlecił  troskę 
naukową  nad  ośrodkiem  kultu maryjne-
go  w  Sokołowie  Małopolskim  pracow-
nikowi  naukowemu  KUL  ks.  Sławomi-
rowi  Zychowi.  Warto  dodać,  że  w  la-
tach  2008-2009  staraniem  proboszcza 
ks. Jana Prucnala  łaskami słynący wize-
runek  został  poddany  konserwacji,  wy-
konano  też  jego  kopię  technologiczną. 
Na przełomie  lat  2012/2013 w kościele 
parafialnym  wzniesiony  został  z  kolei 
nowy, piękny ołtarz boczny, którego na-
stawa ma stać się  tronem dla obrazu so-
kołowskiej Madonny. Sama uroczystość 
koronacji  planowana  jest  na  sobotę  8 
czerwca br.

Bartosz Walicki
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sport

i Po mistrzostwach
już po raz jedenasty rozegrane zostały ogólnopolskie Xi otwarte mistrzostwa Kolbuszowej w marszach 

na orientację „Do źródeł nilu”. jak co roku organizatorem imprezy jest Kolbuszowski Klub turystyczny 
„salamandra”, działający przy zespole szkół nr 2 w Kolbuszowej. Po raz ósmy impreza nosi rangę ogólnopolską 
i w bieżącym roku była jedną z 30 tego typu działań na terenie Polski. 

W  XI  Mistrzostwach  udział  wzię-
ło  prawie  100  uczestników  reprezentują-
cych  nie  tylko  Kolbuszową,  ale  też  Rze-
szów,  Nową  Sarzynę,  Czarną  Sędziszow-
ską, Ustrzyki Dolne, Stalową Wolę, Bełży-
ce, Świętoniową, Radom, Kraków, Lublin 
i Warszawę. Uczestnicy, podzieleni na ka-
tegorie TD (dziecięca – szkoły podstawo-
we), TM  (gimnazja),  TJ  (szkoły  średnie) 
i TS  (seniorzy), wzięli  udział w  czterech 
etapach: dwóch nocnych w piątek i dwóch 
dziennych w  sobotę.  Imprezami  towarzy-
szącymi  były  mini  etapy:  „InO  Puzzle”, 
„Egipski  Labirynt”  i  „InO  w  Ogródku”. 
Dwa  ostatnie  odbyły  się  na  rynku  kolbu-
szowskim i w ogródku jordanowskim. Po 
zakończonej rywalizacji na etapach klasy-
fikacja przedstawiała się następująco:
Kategoria TD: Katarzyna Dudzińska i Eli-
za Turek – „Salamandra” Kolbuszowa
Kategoria TM: Alicja Sitko i Martyna Gra-
biec – „Salamandra” Kolbuszowa 
Kategoria  TJ:  Gilarska  Klaudia  i Michał 
Obara  –  Klub  „Guzik  Bezpieczeństwa” 
Nowa Sarzyna 
Kategoria  TS:  Andrzej  Kusiak  i  Łukasz 
Motylski  –  „Przygoda”  Nowa  Sarzyna  / 
”Salamandra” Kolbuszowa 

Wyniki zostały zaliczone jako I Runda 
Pucharu Podkarpacia.

KKT „Salamandra”  chciałby  serdecz-
nie  podziękować  Burmistrzowi  Janowi 
Zubie  –  za  pomoc  finansową  oraz  logi-
styczną, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 
Mirosławowi  Kaczmarczykowi  –  za  udo-
stępnienie  szkoły  na  siedzibę  bazy  Mi-
strzostw,  Nadleśniczemu  Nadleśnictwa 

Kolbuszowa Bartłomiejowi Peretowi – za 
pozwolenie  na  rozegranie  etapów  w  la-
sach Nadleśnictwa  i pomoc przy etapach. 
Bez wyżej wymienionych kolbuszowskie 
zawody z pewnością nie odniosły by takie-
go sukcesu.

Marsze  na  Orientację  w  wojewódz-
twie  podkarpackim  przeżywają  renesans. 
Powstają  nowe  kluby  Imprez  na Orienta-
cję, w czym udział ma  także   kolbuszow-
ska  „Salamandra”.  Oprócz  Kolbuszowej 
w województwie działają też czynnie klu-
by w Czarnej Sędziszowskiej, Rzeszowie, 
Nowej  Sarzynie,  Leżajsku,  Ustrzykach 
Dolnych.  Kolbuszowa  należy  do  przodu-
jących ośrodków InO nie tylko na Podkar-
paciu,  ale  też w kraju,  choćby z powodu 
licznej kadry Przodowników i Organizato-
rów InO (8 osób). Cztery lata temu „Sala-

mandra”  zainicjowała  też  Puchar  Podkar-
pacia w Marszach na Orientację, którego 
czwarta edycja została  rozpoczęta w  trak-
cie zawodów w Kolbuszowej.

Marsze na Orientację są świetną i sto-
sunkowo niedrogą  formą  turystyki,  która 
daje uczestnikom, obok  rywalizacji, moż-
liwość rozwinięcia umiejętności orientacji 
w  terenie, która niejednokrotnie przydaje 
się w życiu. Pozwala również odpocząć na 
łonie  natury,  nawiązać  nowe  znajomości 
i przyjaźnie z osobami o podobnych zain-
teresowaniach.

Tegoroczne  zawody  w  Kolbuszowej 
pokazały, jak duży potencjał drzemie jesz-
cze w naszej młodzieży, który w przyszło-
ści może przynieść spore owoce.

Zwycięska drużyna - Kolbuszowski Klub Turystyczny

Uczestnicy marszu na trasie

Miło jest odpocząć
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Paweł grUszKa Brązowym meDalistą mistrzostw PolsKi

Reprezentacja Podkarpackiego Związ-
ku  Piłki  nożnej  chłopców  rocznik  2001 
w  dniach  1-4 maja  2013  r. wzięła  udział 
w  Ogólnopolskim  Turnieju  o  Puchar  im. 
Leszka  Jezierskiego,  zaliczany  do  Mi-
strzostw Polski. Gospodarzem mistrzostw 
był  Łódzki  Związek  Piłki  Nożnej.  Dru-
żyna, w  której  grał  zawodnik MKS Kol-
buszowa Paweł Gruszka  zdobyła  trze-
cie miejsce. Trener Eugeniusz Sito uważa, 
że  jest  to bardzo zdolny młody bramkarz. 
Z  wielką  radością  przyjął  tą  wiadomość 
prezes  MKS  Kolbuszowa  Jan  Fryc,  któ-
ry  ma  nadzieję,  że  ten  olbrzymi  sukces 
będzie  zachęcał  rówieśników  Pawła  do 
trenowania piłki nożnej. 

Xi regionalny tUrniej PiłKi siatKowej leśniKów Dla KolBUszowej

 na terenie nadleśnictwo 
Dukla, dnia 27 kwietnia 2013 r., 
o cenny Puchar Przewodniczącego 
zarządu oddziału stowarzyszenia 
inżynierów i techników leśnictwa 
i Drzewnictwa w Krośnie walczyło 
szesnaście drużyn, reprezentujących 
leśników z całego Podkarpacia. 
Przygotowani do rywalizacji 
zawodnicy, po zimowym sezonie 
wyczerpujących treningów, 
przystąpili do rozgrywek w czterech 
grupach. mecze były bardzo zacięte, 
bogate w długie wymiany piłek 
i rozgrywane wyczerpującym 
systemem pucharowym. 

Kolbuszowscy leśnicy w drodze do fi-
nału wygrali  wszystkie mecze  nie  tracąc 
ani  jednego  seta.  Na  ich  drodze  kolejno 
stanęły drużyny Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie, Nadleśnic-
twa  Brzozów,  Baligród  i  Lutowisk.  Na-
tomiast  w  finale  zawodnikom  z  Oleszyc 
i  Kolbuszowej  aby  walczyć  do  samego 
końca  nie  przeszkadzał  ani  pot  cieknący 
strugami na parkiet, ani lepkie palce przy-
lepiające się do piłki, ani często wyślizgu-
jąca  się piłka. Ze  zdobycia wielkiego Pu-
charu mogła cieszyć się tylko jedna druży-
na, i w 2013 roku była to drużyna z Nadle-
śnictwa Kolbuszowa. 

Po  zakończonej  zaciętej  rywalizacji, 
spośród  190  grających,  sędziowie wybra-
li kilku najlepszych zawodników, których 
uhonorowali  nagrodami  indywidualnymi. 
Jedna  z  nich  pojechała  do Kolbuszowej  - 
dla  najwszechstronniejszego  zawodnika 
turnieju,  którym  został  Jarosław  Janosik 
ze zwycięskiego teamu. 

 
bartłoMieJ Peret

Zwycięska drużyna z Nadleśnictwa Kolbuszowa
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