




Nr 6 (201) - czerwiec 2013 3

Wydarzenia

Jubileusz „ziemi KolbuszowsKieJ”

W ubiegłym miesiącu został wydany dwusetny, jubileuszowy numer „Ziemi Kolbuszowskiej”. Nasz 
miesięcznik ukazuje się już od 19 lat. Jego pierwszy numer ukazał się w maju 1994 r. 

W  artykule  wstępnym  ówczesna  re-
dakcja napisała:

„Dajemy Państwu czasopismo in-
formacyjno – publicystyczne, traktujące 
o wszystkim, czym może interesować się 
społeczność lokalna, zamieszkująca teren 
dawnego powiatu kolbuszowskiego (…).

W gazecie powinniście Państwo zna-
leźć informacje o zdarzeniach ważnych 
i mniejszych, o ludziach i mechanizmach 
kierujących życiem, obrazki codzienno-
ści i świąt. Aktualności i trochę historii 
w myśl zasady, że nie można tworzyć przy-
szłości bez zrozumienia tego co było.

Chcemy, aby po „Ziemię Kolbuszow-
ską” sięgano chętnie. Wiemy jednak, że 
ta inicjatywa może się nie udać, bowiem 
gazeta lokalna nie jest gazetą dochodową. 
Jeżeli uda się jej samofinansować, to wów-
czas można już mówić o sukcesie. W ostat-
nich czterech latach powstało w kraju 
dużo gazet lokalnych i dużo upadło. Taki 
los może również spotkać „Ziemię Kolbu-
szowską”. Ufamy jednak, że Państwa życz-
liwość oraz nasze przekonanie o potrzebie 
takiego pisma i upór sprawią, że „Ziemia 
Kolbuszowska” wpisze się na stałe do ma-
lowniczego krajobrazu Ziemi Kolbuszow-
skiej.”

Na początku wydawcą pierwszych 41 
numerów  „Ziemi  Kolbuszowskiej”  było 
wydawnictwo  Verbum.  Pierwszy  numer, 
który  wydało  Regionalne  Towarzystwo 
Kultury  im.  J.M.Goslara  wyszedł  7  III 
1999 r. Czytamy w nim:

„Od bieżącego numeru, wydawcą 
„Ziemi Kolbuszowskiej” staje się Towa-
rzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kol-
buszowej.

W zamiarze Zarządu Towarzystwa ma 
to być gazeta regionalna, dostarczająca 
informacji rzetelnych i obiektywnych, kie-
rująca się dobrem społeczności powiato-
wej. Ufamy, że nasz miesięcznik przyczy-
ni się do integracji gmin, instytucji, orga-
nizacji społecznych, a przede wszystkim 
mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego. 
Przejmując gazetę, zdajemy sobie sprawę 
z czekających nas trudów i ogromu pracy 

– niemniej uważamy, że musimy podjąć to 
wyzwanie. Towarzystwo z ponad 40-letnią 
tradycją powinno wziąć udział w odbudo-
wywaniu zerwanych więzi lokalnych cho-
ciażby dlatego, że inicjatorzy i twórcy na-
szej organizacji powołali ją jako stowarzy-

szenie o zasięgu po-
wiatowym. Jesteśmy 
organizacją samo-
dzielną, apolityczną, 
grupująca ludzi o róż-
nych przekonaniach 
i poglądach, których 
łączy umiłowanie re-
gionu.

Liczymy na życzli-
wość czytelników.”

Przez  19  lat  od 
wydania  pierwszego 
numeru,  choć  w  tym 
okresie  wiele  zmieni-
ło  się  w  naszym  kra-
ju  i  regionie, staraliśmy się, z mniejszym 
lub  większym  powodzeniem,  być  wier-
nymi  idei  założycieli  naszego  pisma. Od 
1994  roku  wydanych  zostało  ponad  200 
numerów,  a  oprócz  tego  wiele  numerów 
specjalnych z okazji różnych rocznic i  ju-
bileuszów – w ostatnich latach np. z okazji 
20  lat  współpracy  z  francuskim miastem 
Ploërmel  (wydanie  francusko  –  polskie) 
oraz z okazji 100 lat Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.

W  tym  okresie  „Ziemia  Kolbuszow-
ska”  miała  kilku  redaktorów  naczelnych. 
Byli nimi: Zbigniew Lenart, Benedykt Po-
pek,  Andrzej  Jagodziński,  Jacek  Bardan, 
Barbara Szafraniec.

Ziemia Kolbuszowska  publikuje  arty-
kuły wielu  autorów, w  tym kilku  stałych. 
W ostatnich latach są to artykuły m.in.:
•  Pani Janiny Olszowy
•  Pana Mariana Piórka
•  Pana dr n. med. Jarosława Ragana
•  ks. Proboszcza Lucjana Szumierza
•  ks. dr Sławomira Zycha
•  Pana Piotra Bujaka
•  Pana Bartłomieja Pereta
•  Pani Natalii Wrony
•  Pani Bogumiły Puzio
•  Pana Wojciecha Mroczki
•  Pani Doroty Markusiewicz 
•  Pracowników  Starostwa  Powiatowe-

go oraz Urzędu Miejskiego
•  Nauczycieli  z  przedszkoli  i  ze  szkół 

powiatu kolbuszowskiego
•  i wielu innych.

Gazeta ma kilka stałych działów:
Serwis powiatowy i Serwis gminny, 

przygotowywane  przez  pracowników  sa-

morządów,  w  których  publikujemy  infor-
macje o dokonaniach Samorządu Powiatu 
Kolbuszowskiego  i  Gminy  Kolbuszowa, 
o  uzyskanych  certyfikatach,  tytułach,  lau-
rach  gospodarności,  wydarzeniach  kultu-
ralnych,  wynikach  ogłoszonych  konkur-
sów,  spotkaniach,  zorganizowanych  wy-
stawach, o współpracy z miastami partner-
skimi: Apensen, Cassino, Cobh, Ploermel, 
Stary Sambor  i wiele  innych. Drukujemy 
również  sprawozdania  z  obrad  Rady  Po-
wiatu i Rady Gminy oraz wywiady ze wło-
darzami naszego miasta i powiatu.

Podstawowym naszym zadaniem  jest 
popularyzowanie  historii regionu.  To 
dział w którym publikujemy artykuły zna-
mienitych historyków - regionalistów: mgr 
Mariana  Piórka,  który  pisał  m.in.  o  róż-
norodnych  wydarzeniach  historycznych, 
o  sylwetkach  nauczycieli,  wyjaśniał  po-
chodzenie  nazwisk  i  lokalnego  nazewnic-
twa; mgr Wojciecha Mroczki – pisał m.in. 
o  żołnierzu AK Franciszku  Śnieżku, Dzi-
kowieckim plutonie AK, ks. Adamie Sudo-
le;  ks.  dr  Sławomira  Zycha,  który  przed-
stawiał nieznane karty z dziejów różnorod-
nych parafii i historię kościoła na naszym 
terenie.  Ostatnio  do  grona  pasjonatów 
poznawania  przeszłości  dołączył  ks.  Pro-
boszcz Lucjan Szumierz, który zafascyno-
wany dziejami Kolegiaty w Kolbuszowej 
przybliża nam głownie źródła pisane – do-
kumenty  obrazujące  historię  naszej  para-
fii.  Zamieszczamy  też  wspomnienia  Sy-
biraków, żołnierzy walczących o wolność 
i wiele  innych  artykułów dotyczących hi-
storii naszej małej Ojczyzny.

W  dziale  Kultura  publikujemy  arty-
kuły świadczące o bogactwie życia kultu-
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ralnego  naszego  regionu  np.:  prezentacje 
twórczości  różnorodnych  zespołów  mu-
zycznych,  związanych  z  naszym  regio-
nem, m.in. Hudacy, Pectus; twórców i ze-
społów ludowych, m.in. Górniacy, Kapela 
Władysława Pogody. Opisujemy Turnieje 
Wiedzy  o  Historii  Regionu  i  różnorodne 
konkursy,  świętowanie Dni Kolbuszowej, 
prezentacje twórczości ludowej oraz tema-
tyczne spotkania na kolbuszowskim skan-
senie,  koncerty,  konkursy  i  przeglądy  te-
atralne organizowane przez MDK w Kol-
buszowej, Festiwal Ducha, Pieśni i Chleba 
Albertynki,  Festyny  w  okolicznych  miej-
scowościach  i  wiele,  wiele  innych wyda-
rzeń  ubogacających  i  dających  niezapo-
mniane chwile radości.

Bardzo ważnym działem naszego mie-
sięcznika jest Oświata, w którym publiku-
jemy  mniejsze  i  większe  osiągnięcia  na-
szych milusińskich z przedszkoli, sukcesy 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych,  i  całkiem  już  poważne wydarzenia 
z  życia  szkół  ponadgimnazjalnych.  Każ-
da  mama  i  tata,  każda  babcia  i  dziadziu 
chętnie  oglądają  fotografie  swoich  dzieci 
i wnuków i czytają o ich sukcesach. Funk-
cjonowanie szkolnictwa na terenie gminy 
i  powiatu  kolbuszowskiego  jest  bardzo 
ważne dla przyszłości naszej małej Ojczy-
zny,  zgodnie  ze  słowami Kanclerza  Jana 
Sariusza  Zamoyskiego,  wielkiego  hetma-
na  koronnego  Rzeczypospolitej  Obojga 
Narodów:  „Takie  będą  Rzeczypospolite 
jakie ich młodzieży chowanie”.

Cieszący się dużym zainteresowaniem 
naszych czytelników jest dział Kulinaria 
To seria artykułów nieocenionej Pani Jani-
ny Olszowy. W Jej artykułach znajdujemy 
bogactwo  informacji  o  pochodzeniu  da-
nych składników potraw, historii i znacze-
niu tych roślin dla gospodarstwa domowe-
go,  szczególnie w dawnych, biednych ga-
licyjskich czasach, wreszcie o wpływie na 
zdrowie  danych  roślin,  oczywiście  odpo-
wiednio pod fachowym kierunkiem „Bab-
ci Janiny” przygotowanych. W każdym ar-
tykule Autorka  przypomina  tradycje  laso-
wiackiej  kuchni  oraz  podaje  wiele  cieka-
wych przepisów na różnorodne potrawy ze 
znanych  i  nieznanych  lub  zapomnianych 
składników.

Religia  to  dział,  który  powstał  jak-
by  na  zamówienie  naszych  czytelników. 
W  Kolegiacie  w  Kolbuszowej  ks.  Pro-
boszcz  Lucjan  Szumierz  wygłosił  homi-
lię na temat „Czy łatwo jest kochać osoby 
nam bliskie - podeszłe w latach”. Spotka-
ło się to z szerokim odzewem społecznym, 
rozbudzało  dyskusję  w  wielu  domach. 
Dlatego  doszliśmy  do wniosku,  że  istnie-
je  zapotrzebowanie  na  tego  rodzaju  arty-
kuły  poruszające  tematykę  religijną,  mo-
ralną, społeczną. Zwróciliśmy się z prośbą 
do  ks.  Proboszcza,  aby  rozpoczął  współ-

pracę z naszym miesięcznikiem. No i uda-
ło  się  - w  naszej  gazecie  pojawiły  się  ar-
tykuły: Nasze lęki, Kilka słów o Wolności, 
Cud  Bożego  Narodzenia,  Życie  w  mocy 
słowa, Mgła  coraz  gęściejsza?,  Krzywda 
i  przebaczenie,  Kolegiata  Kolbuszowska 
-  Duchowa  Kalwaria  tych,  którzy  pragną 
naśladować  Jezusa!,  Jak  być  dobrym Oj-
cem?, Miłość to obecność – bądźmy obec-
ni  w  życiu  naszych  bliskich!,  w  których 
znajdujemy  tematy do głębszych przemy-
śleń oraz wskazówki jak być prawym czło-
wiekiem.

Bardzo cennym dla każdego czytelni-
ka są artykuły dr n. med. Jarosława Raga-
na w dziale Zdrowie. Wszak odpowiednia 
kondycja  zdrowotna  jest  najważniejsza 
dla każdego człowieka, dlatego nigdy dość 
wiedzy w tym zakresie. Pan Doktor przed-
stawia objawy, rozpoznanie, możliwe spo-
soby  leczenia  różnych  chorób,  ze  szcze-
gólnym  zwróceniem  uwagi  na  profilakty-
kę. Wiele artykułów tego autora wskazuje 
jak bardzo czuje się On odpowiedzialny za 
swoje zawodowe środowisko. Pisze więc 
o lekarzach, którzy już odeszli, zdaje rela-
cje ze spotkań organizowanych ku pamięci 
Wiesława Dziopaka Kierownika Oddziału 
Rehabilitacji  w  Kolbuszowskim  Szpitalu, 
wreszcie podkreśla trudną i pełną poświę-
cenia, a nie docenianą rolę pielęgniarek.

Podróże to seria artykułów Piotra Bu-
jaka, który przedstawia nam swoją pasję: 
zwiedzanie  na  rowerze  tych  dostępnych 
i znanych, ale  również  i  tych nieznanych 
miejsc  w  Europie.  Piotr  pisze  nam  nie 
tylko  o  zabytkach  kultury  i  sztuki,  poka-
zuje  ciekawostki  geograficzne,  ale  nade 
wszystko  pisze  o  ludziach,  ich  zwycza-
jach, stylu życia, postawie wobec drugiego 
człowieka. Co ciekawe, zaczynając czytać 
każdy  artykuł  Piotra  podziwiam  Go  za 
życzliwość wobec  każdego,  za  to  iż  chy-
ba nigdy nie pokazuje wad danego narodu, 
że umie zobaczyć same pozytywne cechy. 
W  swoich  artykułach  pokazuje  też  cieka-
we zakątki naszego regionu, zachęcając do 
ich poznania.

Wywiady to kolejny dział, w którym 
przybliżamy  wiele  osobowości  naszego 
regionu W  ciągu  ostatnich  dwu  lat  prze-
prowadziliśmy  wywiady  z  okazji  20  lat 
samorządu  z  byłymi  burmistrzami:  Kazi-
mierzem  Czepielą,  Henrykiem  Wilkiem, 
Zbigniewem  Chmielowcem,  obecnym 
burmistrzem Janem Zubą, jak również ze 
Starostą  Józefem  Kardysiem,  z  Posłem 
na  Sejm  RP  Zbigniewem  Chmielowcem, 
z  nowym  proboszczem  Kolegiaty  Kolbu-
szowskiej  Lucjanem  Szumierzem,  Nadle-
śniczym Bartłomiejem Peretem, z nowymi 
dyrektorami  jednostek,  ze  znanymi absol-
wentami kolbuszowskich szkół.

Wspomnienia -  W  ostatnich  latach 
publikowaliśmy wspomnienia o wielu zna-

czących dla naszego środowiska osobach, 
m.in.  o  Generale  Bronisławie  Kwiatkow-
skim,  Dyrektorze  LO  Kolbuszowa  Karo-
lu Grodeckim, Dyrektorze MKL, Prezesie 
RTK Macieju Skowrońskim, Janie Pawle 
II  we  wspomnieniach  ks.  Zbigniewa  Bo-
gacza, Komendancie Powiatowym Policji 
Robercie  Pastule,  nauczycielach: Mieczy-
sławie Karskim,  Emilii  Zemke,  Zofii Mi-
cek,  architekcie  Wilhelmie  Hrycyszynie, 
lekarzu Zofii Góreckiej.

Publikujemy również wiele artykułów 
nt. Rocznic i uroczystości krajowych i re-
gionalnych. W  ostatnich  latach m.in.  opi-
sywaliśmy uroczystości 3-majowe, roczni-
ce wrześniowe, obchody Odzyskania Nie-
podległości, 10-lecie pleneru malarskiego 
w  Kolbuszowej,  obchody  600-lecia  bi-
twy pod Grunwaldem, obchody 500-lecia 
Przedborza, obchody 500-lecia Parafii p.w. 
Wszystkich Świętych, w Kolbuszowej, 40 
lecie  Poradni  Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Kolbuszowej, 20 lat współpracy 
z miastem Ploermel we Francji  (wydanie 
specjalne  francusko  –  polskie),  90  rocz-
nicę urodzin Janka Bytnara, 150 rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego

Publikujemy  również  informacje 
o działalności RTK im. J.M. Goslara 
w Kolbuszowej poprzez  prezentacje  pu-
blikacji,  roczników, zdając relacje ze spo-
tkań  i  organizowanych konferencji,  popu-
laryzowanie kwesty na odnowienie zabyt-
kowych nagrobków na  tutejszym cmenta-
rzu, prezentowanie nowych pozycji w serii 
Varia Kolbuszowskie, ukazywanie działal-
ności RTK dla ratowania dziedzictwa kul-
turowego m.in. synagogi.

Z okazji wydania 200. numeru Ziemi 
Kolbuszowskiej  Redakcja  zorganizowa-
ła spotkanie w plenerze, podczas którego, 
przy smakołykach z grilla, zaproszeni go-
ście,  autorzy,  członkowie  redakcji  i  sym-
patycy pisma rozmawiali na temat historii 
i przyszłości naszego miesięcznika, regio-
nu  oraz  na  temat  wydarzeniach  kultural-
nych. Nie obyło się oczywiście bez wspo-
mnień i zażartych dyskusji.

Z  okazji  tego  skromnego  jubileuszu, 
serdecznie dziękuję Naszym Czytelnikom 
za  to że byli z nami wiernie  i  serdecznie 
przez wszystkie  lata,  Zarządowi  RTK  za 
kompetencje,  rzetelność  i  serce,  Człon-
kom  Redakcji  za  współredagowanie  po-
szczególnych  numerów  gazety,  wspania-
łym Autorom, wymienionym  i  niewymie-
nionym w tym artykule, za pełną pasji i za-
angażowania  bezinteresowną  pracę,  bez 
której nie mogła by się ukazywać Ziemia 
Kolbuszowska, Samorządom Gminy i Po-
wiatu za wsparcie w wydawaniu naszego 
miesięcznika. 

B. Szafraniec
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GmiNa KolbusZoWa liderem samorZądNości 
Najlepsi samorządowcy z województwa Podkarpackiego zostali uhonorowani w konkursie „Podkarpackiej 

Nagrody samorządowej”. Wyróżnienie dla „Najlepszego burmistrza” otrzymał burmistrz Jan Zuba, a miasto 
i Gmina Kolbuszowa tytuł lidera samorządności. W tym roku Xiii edycja konkursu odbyła się pod hasłem: 
„Nasza gmina / nasz powiat, na półmetku kadencji”.

Rozstrzygnięcie i wręczenie statuetek 
odbyło się 25 maja podczas wojewódzkich 
obchodów  Dnia  Samorządu  Terytorialne-
go.  Uroczystości  zainaugurowała  Msza 
św.  koncelebrowana  w  Kościele  Farnym 
w  Rzeszowie.  Po  nabożeństwie  zebra-
ni  włodarze  miast  i  gmin  w  uroczystym 
pochodzie  przeszli  do  hali  „Podpromie”, 
gdzie  odbyło  się  otwarcie  Międzynaro-
dowych Targów Żywności  Ekogala  2013 
oraz uhonorowano uczestników konkursu 
PNS.

Kapituła  konkursowa  oceniała  osią-
gnięcia samorządów m.in. pod względem 
wykonanych inwestycji w 2012 roku, wy-
korzystania  unijnych  pieniędzy  czy  dzia-
łań podejmowanych na rzecz ochrony śro-
dowiska.

Tegoroczne  najwyższe  statuetki  Pod-
karpackiej  Nagrody  Samorządowej  przy-
padły  gminie  Dębica,  dębickiemu  staro-
stwu, miastu Zagórz i Rzeszów. Coroczne 
nagradzanie  najlepszych  samorządów  to 

inicjatywa  Podkarpackiego  Stowarzysze-
nia  Samorządów  Terytorialnych  i  Tygo-
dnika Regionalnego Nowe Podkarpacie.

Podczas  konferencji  ogłoszono  wy-
niki  kolejnej  edycji  Nagrody  Podkarpac-
kiego  Stowarzyszenia  Samorządów  Tery-

torialnych  dla  najzdolniejszej  młodzieży 
województwa.  Z  powiatu  kolbuszowskie-
go dyplom oraz nagrody za wybitne osią-
gnięcia w przedmiotach ścisłych otrzymał 
uczeń  gimnazjum  nr  2  w  Kolbuszowej 
Aleksander Wiącek.

J. Mazur 

sybilla 2012 dla muZeum Kultury ludoWeJ
W tegorocznej XXXiii edycji Konkursu o Nagrodę ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego na 

Wydarzenie muzealne roku sybilla 2012, w kategorii konserwacja muzealiów, najważniejszą statuetką 
uhonorowano muzeum Kultury ludowej w Kolbuszowej za konserwację wyposażenia kościoła pw. św. marka 
w Parku etnograficznym.

To wielkie wyróżnienie i zaszczyt zna-
leźć  się w  gronie  laureatów  konkursu  na 
najlepsze  przedsięwzięcia  organizowane 
przez polskie muzea, zwłaszcza że wśród 
nominowanych  w  kategorii  konserwacji 
znalazły  się:  Muzeum  Łazienki  Królew-
skie w Warszawie za konserwację Królew-
skiej Kolekcji Rzeźb Gipsowych, Muzeum 
Narodowe w Warszawie  za  prace  konser-
watorsko-restauratorskie  obrazu  „Bitwa 
pod Grunwaldem” Jana Matejki, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku za konserwację 
unikatowych  XVI-wiecznych  pobizantyj-
skich fresków z Supraśla.

Uroczysta  gala,  podczas  której  ogło-
szono  wyniki  i  wręczono  nagrody,  odby-
ła się 17 maja w Muzeum Historii Żydów 
Polskich w Warszawie. W sumie, w dzie-
sięciu kategoriach jury przyznało 8 nagród, 
a nominacje zdobyły 34 muzea.

Katarzyna Dypa

Wręczenie wyróżnienia dla „Najlepszego Burmistrza” Janowi Zubie - Burmistrzowi 
Kolbuszowej

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bardan i Agnieszka 
Pomykała, adiunkt konserwatorski, prezentują zaszczytne dyplomy
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Kultura

„FestiWal żyWeJ muZyKi Na struN dWaNaście i trZy smyKi”
W dniach 18-19 maja Kolbuszowa tętniła muzyką ludową. Przez dwa dni w miejskim domu Kultury 

odbywał się „Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki”. Wydarzenie składało się z dwóch części, 
z sobotnich warsztatów żywej muzyki i niedzielnego konkursu w plenerze. Podczas imprezy zagrali i zaśpiewali 
najlepsi muzykanci z regionu. Festiwal został dofinansowany ze środków ministerstwa Kultury i dziedzictwa 
Narodowego.

W  sobotę  eksperci  od  etnomuzyko-
logii  i  folkloru, m.in. prof. Antoni Zoła 
z KUL-u, dr Jan Łuczkowski, dr An-
drzej Karczmarzewski, Czesław Drag 
z Wojewódzkiego Domu Kultury, Jo-
lanta Danag-Gajda muzykolog czy Je-
rzy Dynia, twórca programów folklory-
stycznych, zaprezentowali  sześć  meryto-
rycznych wykładów  z  różnych  obszarów 
wiedzy  o  kulturze  ludowej.  Część  prak-
tyczną zakończył występ Władysława Po-
gody.

W  niedzielę  odbyły  się  prezentacje 
konkursowe.  Na  scenie  wystąpiło  12  ka-
pel ludowych, m.in. z Trzciany, Kolbuszo-
wej, Kosów, Widełki, Janowa Lubelskiego 
i  Kamionki.  Laureatem  konkursu  zosta-
ła  kapela  „Trzcinicoki”  z  Trzcinicy,  któ-
rej  przyznano  nagrodę  Śmigłego  Smyka. 
Przyznano  też  cztery  pierwsze  nagrody, 
dwie drugie,  trzy  trzecie  i  dwa wyróżnie-
nia.

Cztery  równorzędne  pierwsze  nagro-
dy  otrzymały  kapele:  „Kocirba”,  „Biała 
Muzyka”  z  Trzciany,  „Widelanie”  z  Wi-

dełki,  Kapela  Butrynów  z  Janowa  Lubel-
skiego.  Dwie  równorzędne  drugie  nagro-
dy  otrzymały:  Kapela  Władysława  Po-
gody  z Kolbuszowej  oraz  kapela  ludowa 
„Niwa”. Trzy równorzędne trzecie nagrody 
otrzymały: Kapela Jana Marka z Kamion-

ki, Kapela  z Nowej Wsi  Jaciska, Kapela 
Stacha z Dzwoli. Wyróżnienia otrzymały: 
Kapela  „Młodzi Widelanie”  oraz  Kapela 
Flisacka z Ulanowa. Na kazimierski festi-
wal pojedzie Kapela Niwa z Niwisk. 

J. Mazur

FiNisZ ProJeKtu „biblioteKa mieJscem WiedZy 
o moJeJ GmiNie, mieJscoWości i rodZiNie”

W maju miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Kolbuszowej kończy realizować projekt „biblioteka 
miejscem wiedzy o mojej Gminie, miejscowości i rodzinie”. Projekt ten prowadzony był 
 w ramach konkursu „aktywna biblioteka”,  ogłoszonego przez akademię rozwoju Filantropii w Polsce 
z Programu rozwoju bibliotek.  

O  celach  tego  projektu  pisaliśmy 
w  lutowym  wydaniu  „Ziemi  Kolbuszow-
skiej”.  Czas  na  podsumowania  i  wnio-
ski.    W  realizację  projektu  zaangażowa-
ne  były,    oprócz MiPBP w Kolbuszowej,  
wszystkie  filie  biblioteki.    Od  1  stycz-
nia  do  31  maja  br.  przeprowadzono    22  
spotkania  w  formie  wykładów  i    warsz-
tatów,  m.in.  komputerowych,  genealo-
gicznych,  fotograficznych,  literackich 
  i  historycznych.  W  spotkaniach  wzię-
ło  ogółem  303  osoby.  Głównym  ce-
lem  tego  projektu  było  zainteresowanie 
mieszkańców  Gminy  Kolbuszowa  histo-
rią  naszych  miejscowości  oraz  zebranie 
materiałów  źródłowych  o  historii  regio-
nu,  przede wszystkim  ze  zbiorów  rodzin-
nych.  Efektem  tego  projektu  jest  zebra-
nie  ponad  tysiąca  skanów  fotografii  ro-
dzinnych  i  dokumentów  historycznych 
 w  formie kopii  cyfrowych. Zbiory  te  zo-

staną  umieszczone  w  bazie  cyfrowej  bi-
blioteki.  W  ramach  tego  projektu  został 
przeprowadzony  konkurs  fotograficzny 

„Dawniej  i  dzisiaj  -  nowe  wersje  starych 
fotografii”.  Jury konkursu nagrodziło pra-
ce załączoną.

Autor: Paweł Czapiel
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sKaNseN PełeN etNoNieZWyKłości
Pełne słońca XVii Prezentacje twórczości ludowej lasowiaków i rzeszowiaków, które odbyły się jak zwykle 

w pierwszą niedzielę czerwca, już za nami... 

Głównym motywem  tegorocznej edy-
cji  było  życie  najmłodszych  na  dawnej 
wsi, które barwnie i zabawnie przedstawi-
ły na scenie zespoły obrzędowe, a wśród 
nich Nosowiany z Nosówki, Cmolasianie 
z Cmolasu i Lasowiaczki z Baranowa San-
domierskiego. Z kolei muzyką i śpiewem 
oczarowywali  Widelanie  z  Widełki,  ka-
pela z Nosówki oraz Kapela Władysława 
Pogody  z Kolbuszowej. Artystów  na  sce-
nie  zapowiadała  i  o  życiu  dzieci  (nie  tyl-
ko  na  dawnej wsi)  opowiadała  pełna we-
rwy  i  pozytywnej  energii  pani  Stefania 
Buda. Ani na krok nie ustępowała jej pani 
Zofia Wydro  z  Baranowa  Sandomierskie-
go,  która  przecudnym  śpiewem  i  niezwy-
kłymi  opowieściami  porwała  wszystkich 
w  świat,  któremu  nie  pozwalamy  odejść 
w zapomnienie.

A w skansenowskich zagrodach cuda 
i  dziwy!  Mogliście  przyglądać  się  twór-
com  ludowym,  którzy  z  pasją  prezento-
wali swój fach. Na pewno Waszej uwadze 
nie umknęli kowal, garncarz, plecionkarze, 
zabawkarze,  łyżkarz  i  rzeźbiarze.  Poka-
zowi  prac  rzemieślniczych  towarzyszyły 
kiermasze  przepięknego  rękodzieła  arty-
stycznego i smakowitych potraw regional-
nych. W kuchni, mieszczącej się w budyn-
ku dawnej szkoły, oraz w karczmie panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Huty Przed-
borskiej i Mazurów przygotowywały rary-

tasy. Unoszące się w powietrzu kulinarne 
wonie wodziły na pokuszenie wszystkich 
smakoszy!  Trzeba  przyznać,  że  gospody-
nie  w  komponowaniu  smaków  przeszły 
same siebie!

A na  trawniku,  tuż przy szkole, odby-
ła się rzeźba społeczna pt. „Wypasione pa-
stwisko”. Najmłodsi kolorowali papierowe 
szablony krówek, a nieco starsi zapisywali 
na nich skojarzenia związane z pasieniem 
tych  zwierząt.  Następnie,  przymocowaw-
szy szablony do patyków, wbijali je w zie-
mię,  tworząc  cudownie  kolorowe  pastwi-

sko pełne krów.
Kolejne  Prezentacje  Twórczości  Lu-

dowej  już  za  rok,  a  przez  najbliższe  trzy 
miesiące  odwiedzajcie  nas  w  każdą  nie-
dzielę,  gdyż  rozpoczęliśmy  kolejny  cykl 
spotkań z kulturą ludową pt. „Co niedzielę 
w zagrodzie”. 

Serdecznie Was zapraszamy!

GrzeGorz WóJcicKi

Na Falach Nilu
„Jest W orKiestrach dętych JaKaś siła…”

Przyjemność, jaką daje słuchanie żywej muzyki płynie z dwóch źródeł – rozpoznawania tego, co już 
słyszeliśmy, co nam znajome, co lubimy, równocześnie z zaskoczeniem aranżacją utworów przez poszczególnych 
wykonawców i tym, co dla nas nowe. 

Taką radość mieliśmy wszyscy, któ-
rzy  2  czerwca  2013  r.  spotkali  się  na 
pięknie  odrestaurowanym  kolbuszow-
skim rynku, na tradycyjnie organizowa-
nych od 1995 r. spotkaniach orkiestr dę-
tych  imienia Walentego Kaziora,  zasłu-
żonego  kapelmistrza  dla  Kolbuszowej, 
który niestrudzenie przez 36 lat był spi-
ritus movens orkiestry dętej, działającej 
w  PDK  i MDK w Kolbuszowej,  a  któ-
rych  kolbuszowianie  z  sympatią  nazy-
wali „Dęciaki – Walenciaki”. 

W  tym  roku  spotkania  orkiestro-
we  „Na  Falach  Nilu”  były  wyjątkowe, 
bowiem  miały  rangę  międzynarodową. 
Przyjechały do nas orkiestry dęte z Wę-
gier, Czech, Słowacji, Ukrainy, a także 
ze  Śląska  i  Krakowa.  Wystąpiła  rów-
nież miejscowa orkiestra MDK. 

Wszystkie  orkiestry  witaliśmy 
z  niekłamaną  serdecznością,  życząc, 
aby  w  rywalizacji  o  Złotą  Falę  Nilu 
i Złotą Buławę Walentego Kaziora zwy-
ciężyli najlepsi. 

Wszyscy  cieszymy  się,  że  nasz 
piękny  kolbuszowski  rynek  zaczął  tęt-
nić  kulturalną  aurą.  Piękna  parada  or-
kiestr wokół rynku „otrąbiła” uroczyste 
otwarcie  centralnego  miejsca  naszego 
miasta,  niech  w  przyszłości  znów  do-
starczy  nam  miłych  doznań  w  spotka-
niach  ze  sztuką  w  jej  różnych  przeja-
wach. Są bowiem rzeczy wyczekiwane 
i nieoczekiwane, i takie momenty w ży-
ciu, które chciałoby się zachować na za-
wsze. 

Do  takich  niejeden  z  nas  zaliczy 
w  tym  roku  Międzynarodowe  Spotka-

nia Orkiestrowe „Na Falach Nilu” w to-
warzystwie kolbuszowskiego krokodyla 
„Nilusia”. 

Słowa  uznania  i  podziękowania 
za  znakomite  przygotowanie  tych  tra-
dycyjnych  już  spotkań  orkiestrowych, 
tego  muzycznego  wydarzenia  rozsła-
wiających nasze miasto nie tylko w kra-
ju,  ale  i  za  granicą  należą  się  dyrekto-
rowi  i  wszystkim  pracownikom  MDK, 
którzy jeszcze raz pokazali, że potrafią 
i to jeszcze jak!!!

J. olSzoWy

Ciekawa jest praca garncarza
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sPotKaNia orKiestroWe „Na Falach Nilu”
W dniu 2 czerwca kolbuszowski rynek został znów otwarty dla kultury muzycznej. Wcześniejszą, majówkową 

próbę rozpędziła nawałnica. tym razem niebiosa okazały się wyjątkowo łaskawe i przez cały dzień nie spadła 
ani jedna kropla, tak często ostatnio padającego, deszczu.

Tym  muzycznym  otwarciem  ryn-
ku,  i  to  od  razu  w  wydaniu  międzynaro-
dowym,  była  pierwsza  edycja  Spotkań 
Orkiestrowych  „Na  falach  Nilu”  Kolbu-
szowa 2013. Na plenerowej estradzie wy-
stąpiło  siedem  orkiestr:  z  Rudy  Śląskiej, 
z  Krakowa,  z  Kolbuszowej,  z  Lwowa 
(Ukraina), z Brezna (Słowacja), z Hradec 
Kralowe  (Czechy)  i  Gyongyos  (Węgry). 
Odnowione  centrum  miasta  zgromadziło 
prawie  trzystu muzyków. Na  te  kilka  go-
dzin w Kolbuszowej, jak za czasów C.K., 
usłyszeć można było język węgierski, cze-
ski, słowacki i ukraiński.

Muzyka  płynąca  ze  sceny  zachwyci-
ła jakością i pięknem. Wszyscy zagrali na 
najwyższym  poziomie.  Było  to  sześć  go-
dzin  z  kulturą muzyczną  na  najwyższym 
poziomie  - od Śląska po Lwów i od Kol-
buszowej  po  Eger.  Czuło  się  tą wspólno-
tę kulturalną, którą kiedyś gromadził pod 
swym berłem cesarz Franciszek Józef. 

Jury,  bardzo  kompetentne,  zmuszo-
ne  było  do  głębokiej  analizy  poczynań 
orkiestr.  Jednogłośnie  za  najlepszą  uzna-
ło orkiestrę z Krakowa, często goszczącą 
w Kolbuszowej.

W  tego  rodzaju  konkursach  często 
zdarza  się,  że  występuje  rozdźwięk  mię-
dzy  opiniami  muzykologów  a  publiczno-
ści. Ci ostatni zdecydowanie wybraliby or-
kiestrę Lwowiaków, jak z humorem mówił 
ich dyrygent, składającą się z dzieci i dzie-
ci wojny  (nauczycieli  szkoły muzycznej). 
Artyści kupili publiczność  folklorem i en-
tuzjazmem  młodych  wykonawców.  Trak-
tując  poważnie  każdy  taki  sygnał  doty-
czący  organizacji  tego  rodzaju wydarzeń, 
w przyszłości z pewnością wprowadzimy 

nagrodę  publiczności.  Widzowie  zresztą 
mieli, każdy- innego faworyta, co charak-
teryzuje dobrą, o wyrównanym poziomie 
wykonawczym imprezę muzyczną. 

Świetnie wyszedł koncert naszej miej-
skiej  orkiestrze. Najmniejszy  z  zespołów 
zagrał bezbłędnie bardzo atrakcyjny reper-
tuar. I tu dochodzimy do sedna sprawy - po 
co Kolbuszowej Europa. Może po to, żeby 
następowała bezcenna z punktu widzenia 
kultury  wymiana  doświadczeń  muzycz-
nym  z  różnych  kręgów wspólnego  kultu-
ralnego dziedzictwa. 

Impreza została spontanicznie odebra-
na przez licznie zgromadzonych na rynku 
mieszkańców. Jedyne czego żałują organi-
zatorzy,  to  że  tego  rodzaju  spotkania  nie 
mogą odbywać się częściej. Rynek spodo-
bał  się  gościom,  zrobił  na  nich wrażenie, 
naszym zdaniem jest miejscem odpowied-
nim do organizacji tego rodzaju wydarzeń. 
Parada wokół placu i popisy orkiestr przy 
fontannach, pulsujących w rytmie marsza 
Radetzkiego,  spontanicznie  wykonywa-
nym przez orkiestry, było eleganckie i nie-
zwykle  widowiskowe,  niczym  na  głów-
nym placu Wiednia, stolicy Austro-Węgier. 
Dobre wrażenie naszej  gościnności  krajo-
we i zagraniczne orkiestry zabrały do sie-
bie wraz z urokiem i klimatem miasteczka 
znad małego kolbuszowskiego Nilu.

Wyniki konkursu

Laureatem  głównej  nagrody  Złotej 
Fali Nilu została Krakowska Orkiestra Sta-
romiejska, która wyjechała z Kolbuszowej 
bogatsza  o  3  tysiące  złotych.  Drugie  na-
grody  otrzymały:  Banyasz  Fuvoszeneker 

z Gyongyos z Węgier i Dechowy Orchestr 
z  miasta  Hradec  Kralowe  z  Czech  (po 
2000  zł).  Trzecie  nagrody  przypadły:  Or-
kiestrze Dętej Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej, Dechowy Orchestr z Bre-
zna (Słowacja), Orkiestrze Dętej Kopalni 
Węgla  Kamiennego  „Pokój”  z  Rudy  Ślą-
skiej  (po  1500  zł). Wyróżnienie  otrzyma-
ła orkiestra Fanfares of Lwow z Ukrainy 
(1000  zł).  Nagrody  honorowe  otrzymali 
również  najlepsi  instrumentaliści  i  dyry-
gent: Złota Buława Walentego Kaziora za 
technikę dyrygencką przypadła Wiesławo-
wi Olejniczakowi z Krakowskiej Orkiestry 
Staromiejskiej. 

Komisja  postanowiła  przyznać  tak-
że  nagrody  specjalne  dla  najlepszych 
instrumentalistów  i  wokalistów:  Oleg 
Ognivchyk  (Fanfares  of  Lwow  –  Ukra-
ina),  Anna  Svonavova  (Dechovy  Orche-
ster  z  Brezna  –  Słowacja),  Stepan  Jaro-
slav  (Dechovy  Orchester  z  Hradec  Kra-
love  – Czechy), Alina Hurmak  (Fanfares 
of Lwow), Robert Kampa (Orkiestra Dęta 
KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej), Marta 
Souczek (Krakowska Orkiestra Staromiej-
ska).

Organizacja  tego rodzaju wydarzenia, 
przy  niezwykle  skromnych  środkach  bę-
dących  w  posiadaniu  organizatora,  była 
możliwa  tylko  dzięki  olbrzymiemu  zaan-
gażowaniu  pracowników  i  społeczników, 
którzy  mieli  marzenie  zorganizowania 
w  Kolbuszowej  międzynarodowego  kon-
kursu  na  europejskim  poziomie.  Udało 
nam  się  zakwaterować  orkiestry  za  bar-
dzo niskie  stawki w bardzo dobrych oko-
licznych hotelach. O żołądki gości zadbały 
panie  z  Kolbuszowej  Górnej  i  Domatko-
wa. Mimo różnych przyzwyczajeń kulinar-
nych to co zaserwowały nasze gosposie po 
prostu w ekspresowym tempie znikało ze 
stołów. Wszyscy zachwyceni byli galicyj-
ską zupą, którą chwalić będą muzycy spod 
Budapesztu,  Bratysławy,  Pragi  i  Lwowa, 
o Krakowie i Rudzie Śląskiej nie wspomi-
nając.

Z  wyjątkiem Węgrów  z  każdą  z  na-
cji można  było  się  bez  trudności  porozu-
mieć. Niemniej  zadbaliśmy o  to  aby każ-
da z grup miała sympatycznego i władają-
cego perfekcyjnie  ich  językiem  tłumacza. 
Osoby  te  nie  dość,  że  bardzo  dobrze  ko-
munikowały  się  z  zespołami,  to  również 
świetnie orientowały się w kulturze i zwy-
czajach narodów i były bardzo opiekuńcze, 
za co im serdecznie dziękujemy. 

Muzyka płynąca ze sceny zachwycała jakością i pięknem
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ii PodKarPacKie sPotKaNie użytKoWNiKóW maK+
12 czerwca 2013 roku w miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbyło się ii 

Podkarpackie spotkanie użytkowników maK+. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu maK+: 
tomasz cieślik – szef projektu, Jakub salamon, sylwia czub-Kiełczewska,  Krystyna szubka, bibliotekarze 
pracujący na systemie maK+ oraz przedstawiciele bibliotek zastanawiający się dopiero nad wdrożeniem maK+. 
organizatorami spotkania byli: instytut Książki i miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.

W  imieniu  Burmistrza  Kolbuszowej  
przywitała  uczestników  Barbara  Boch-
niarz,  sekretarz  Gminy  Kolbuszowa.  Na-
stępnie  głos  zabrał  Andrzej  Jagodziński, 
dyrektor  MiPBP  w  Kolbuszowej,  który 
przedstawił  dwie  prezentacje.  Pierwsza 
ukazywała  stan  obecny  katalogów w  sys-
temie  MAK+  bibliotek  powiatu  kolbu-
szowskiego. Zaznaczył, że kolbuszowska 
biblioteka  wprowadziła  najwięcej  rekor-
dów w Polsce – 121 567 rekordów, co sta-
nowi 84,63% zbiorów (ale należy podkre-
ślić, że niektóre działy: Oddział dla Dzie-
ci  i Młodzieży, Wypożyczalnia Międzybi-
blioteczna i Wypożyczalnia Główna mają 
wprowadzone  100%  zbiorów). W  całym 
powiecie  wprowadzono  już  53,38%  re-
kordów (filia GBP Raniżów w Mazurach 
jako  pierwsza  ma  wprowadzone  100% 
zbiorów),  co  stanowi 34,58% wszystkich 
wprowadzonych  rekordów  w  systemie 
MAK+ w województwie podkarpackim.

W  drugiej  części  swojego  wystąpie-
nia,  Andrzej  Jagodziński,  najpierw  pod-
kreślił  stabilność  systemu  oraz  sukce-
sywny rozwój, a następnie zaprezentował 
uwagi, jakie do działania systemu MAK+ 
mają  bibliotekarze  MiPBP  w  Kolbuszo-
wej.  Zwrócił  uwagę  na  wciąż  nie  działa-
jące poprawnie odsyłacze, które powodują 
zamieszanie  przy  wyszukiwaniu  w  kata-
logu  lokalnym  oraz  na  potrzebę  systema-
tycznej  melioracja  KHW.    Następnie  po-
ruszył  tematy dotyczące  interfejsu:  błędy 
przy wyświetlaniu maski  (w  polu  „autor” 
maski  domyślnej  jest  wyświetlane  wy-
dawnictwo),  brak  informacji  o  twórcy  re-
kordu  w  wynikach  wyszukiwania,  brak 
możliwości generowania swoich, bardziej 
rozbudowanych  zapytań  oraz  wydruków. 
Dyrektor  kolbuszowskiej  biblioteki  poru-
szył również problem lawinowo przyrasta-
jących  rekordów  tymczasowych  (zwłasz-
cza  przy  braku  przyrostu  rekordów  zmo-
derowanych) oraz, co mogło by rozwiązać 
problem,  nadawanie  wybranym  biblio-
tekarzom  certyfikatu  katalogerów,  który 
uprawniał by do dodawania rekordów już 
z oznacznikiem „zmoderowany”.

Część  postulatów  od  razu  doczekała 
się odpowiedzi,  tak  jak w przypadku pro-
blemu braku  sekcji  nuty. Na postulat  ten 
twórcy oficjalnie odpowiedzieli, że sekcja 
ta  pojawi  się  przed  1  października  2013 
roku.  Temat  terminowości  wdrażania  no-

wych  modułów  był  szczególnie  gorąco 
dyskutowany przez zebranych.

Następnie  bibliotekarz  systemowy 
MiPBP w Kolbuszowej,  Łukasz  Szymań-
ski (będący jednocześnie administratorem 
wojewódzkim  MAK+)  przedstawił  listę 
pomniejszych błędów i uwag zgłoszonych 
przez biblioteki pracujące w tym systemie.

Po części dyskusyjnej przeszliśmy do 
części  poświęconej  nowościom  w  syste-
mie MAK+. Najpierw, w  tej  części,  głos 
zabrał  Jakub  Salamon,  który  przedstawił 
nowości w aplikacji. Zaprezentował nowe 
moduły – Gromadzenie  i Skontrum, oraz 
użyteczne  poprawki  w  dotychczasowych 
modułach. Wśród  poprawek  na  pierwszy 
plan wybijają się poprawki do modułu ka-
talogowania: wyszukiwanie poprzez KHW 
w czasie przeszukiwania lokalnego, uwol-
nienie  określników  z  haseł  przedmioto-
wych oraz możliwość dopisywania wersji 
odmiennych  (w  tym  tłumaczeń)  do  tych-
że haseł. W magazynie pojawiła się możli-
wość grupowego dodawania egzemplarzy 
do  koszyka  w  poziomu wyników wyszu-
kiwania oraz możliwość wyszukiwania po 
sygnaturze i słowach kluczowych.

Jako  druga  głos  zabrała  Krystyna 
Szubka, odpowiedzialna w zespole MAK+ 
za  sprawy  związane  z  bibliografią  regio-
nalną  i  formatem MARC21, a po za  tym 
bibliotekarz Wojewódzkiej  Biblioteki  Pu-

blicznej  im.  Hieronima  Łopacińskiego 
w  Lublinie.,  która  opowiadał  o  adaptacji 
formatu MARC21 do potrzeb bibliografii 
regionalnej.

Tomasz Cieślik, szef projektu MAK+, 
odniósł  się  do  problemów  z  działa-
niem  systemu,  które  zostały  zaznaczone 
w pierwszej części spotkania, przedstawił 
perspektywy  rozwoju  systemu  oraz  poin-
formował,  że  planowane  jest  przeprowa-
dzenie drugiej rundy programu „Kraszew-
ski. Komputery dla bibliotek”.

Na koniec Sylwia Czub-Kiełczewska 
bardzo  krótko  omówiła  ochronę  danych 
osobowych w systemie. Temat ten będzie 
szerzej  omawiany  podczas  jesiennych 
warsztatów  w  Krościenku Wyżnym  oraz 
w Brzozowie.

Zaangażowanie  bibliotek  i  ożywio-
na dyskusja w czasie spotkania pozwalają 
mieć pewność, że za rok odbędzie się ko-
lejne,  trzecie  już  spotkanie. Wszyscy  ze-
brani podkreślali, że spotkania takie mają 
sens i że wpływają pozytywnie na wdraża-
nie i rozwój systemu MAK+ i przyczynia-
ją  się  do  integracji  środowiska  „makow-
ców plusowców”,  których  jest  coraz wię-
cej.

Dyskusja bibliotekarzy
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Edukacja

KoNKursu „móJ las”
Podsumowanie XXVi edycji ogólnopolskiego Konkursu „mój las” z udziałem dwukrotnej laureatki tegoż 

konkursu - Wioletty bańki - uczennicy Zespołu szkół technicznych w Kolbuszowej

W Domu Technika „Not” w Warsza-
wie, w dniu 5 czerwca 2013 r., uroczyście 
podsumowano XXVI edycję ogólnopol-
skiego konkursu dla dzieci i młodzieży 

„Mój las”, zorganizowanego przez Lasy 
Państwowe, SITLiD i Ligę Ochrony 
Przyrody.

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Technicz-
nych po raz ósmy, z ogromnym sukcesem, 
uczestniczyli w tym prestiżowym konkur-
sie. Do tej pory cenne nagrody i wyróżnie-
nia na szczeblu centralnym otrzymało 10 
uczniów tejże szkoły (w tym trzy nagrody 
I, trzy nagrody II, jedna nagroda III i trzy 
wyróżnienia).

Konkurs  „Mój  Las”  organizowany 
jest  przez  Zarząd  Główny  Stowarzysze-
nia  Inżynierów  i  Techników  Leśnictwa 
i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyro-
dy. Ma na celu promowanie wiedzy o lesie 
i otaczającej nas przyrodzie. 

Głównym celem konkursu „Mój Las” 
jest  poszerzanie  wiedzy  przyrodniczej 
i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz zachęcanie do podejmowania działań 
na  rzecz  ochrony  środowiska.  Tematyka 
prac konkursowych dotyczyła szeroko ro-
zumianej ochrony przyrody  i  środowiska, 
pracy  leśników  oraz  wielofunkcyjnej  go-
spodarki leśnej prowadzonej w lasach.

W  kategorii  IV,  obejmującej  szkoły 
ponadgimnazjalne  I  nagrodę  otrzymała 
uczennica  III klasy Technikum Geodezyj-

nego Wioletta Bańka. 
Nagrodzona  praca 
dotyczyła  tematyki 
„Jak  wygląda  wie-
lofunkcyjna  gospo-
darka leśna w lasach 
mojego  regionu”. 
Wiola  opisała  gospo-
darkę leśną w Regio-
nalnej  Dyrekcji  La-
sów  Państwowych 
w Krośnie,  ze  szcze-
gólnym  podkreśle-
niem  gospodarki  le-
śnej  jaka  jest  prowa-
dzona  w  Nadleśnic-
twie  Kolbuszowa. 
Podstawową  część 
pracy  stanowił  tekst 
na  zadany  temat.  Została  ona  wzbogaco-
na oprawą plastyczną, gdyż Wiola posiada 
duży talent w tym kierunku i dzięki temu 
stworzyła małe  arcydzieło  sztuki,  do  któ-
rego dołączone były także fotografie mapy 
i wykresy. Nagrodą za I miejsce był tablet, 
album  o  tematyce  przyrodniczej,  gra  dy-
daktyczna  oraz  liczne  gadżety  przyrodni-
cze.

Ten  konkurs  to  nauka  o  przyrodzie, 
której  jesteśmy częścią. Zdobywając wie-
dzę uczymy  się  szanować przyrodę  i  ota-
czać ją troską.

Jako  nauczycielka  biologii  i  opie-

kunka  wszystkich  nagrodzonych  we 
wcześniejszych  edycjach  uczniów  czuję 
ogromną satysfakcję, że przez 8 kolejnych 
lat  mogliśmy  gościć  w  Domu  Technika 
w Warszawie i plasować się w gronie naj-
lepszych szkół w Polsce. 

Serdecznie  gratuluję  wszystkim 
uczniom, którzy zdobywali w tym konkur-
sie  najwyższe  nagrody  i  wyróżnienia  na 
szczeblu  centralnym,  a  szczególnie  tego-
rocznej laureatce Wioli, która w ubiegłym 
roku otrzymała II nagrodę (I nagrody jury 
nie przyznało). 

ElżbiEta Gut

laureaci KoNKursu Z ZesPołu sZKół Nr 1
być omnibusem to nie lada sztuka. Jak sama nazwa wskazuje „omnibus” to osoba wybitna i wszechstronnie 

uzdolniona, posiadająca wiedzę z niemal wszystkich dziedzin. o taki tytuł zmagali się uczniowie z gimnazjów 
powiatu kolbuszowskiego.

Dnia 16.05.2013  r., w Zespole Szkół 
w  Kupnie,  odbył  się  już  XII  Powiatowy 
Konkurs o  tytuł „Omnibusa Gimnazjum”. 
Do rywalizacji przystąpiło aż siedem dru-
żyn.

Uczniowie  biorący  udział  w  konkur-
sie musieli wykazać  się  ogromną wiedzą 
ze wszystkich niemal dziedzin nauki,  jak 
również  umiejętnością  logicznego  myśle-
nia,  porządkowania  informacji  oraz  po-
prawnego językowo wypowiadania się.

Uczestnicy  odpowiadali  na  pytania 
dotyczące literatury, nauk przyrodniczych, 
sportu oraz dokonywali obliczeń matema-
tycznych i rozwiązywali kalambury.

Atmosfera  konkursu  sprzyjała  zdro-
wej rywalizacji

Uczniowie  z  Zespołu  Szkół  nr 

1  w  Kolbuszowej  znacząco  wyróżniali 
się  spośród  uczestników  konkursu,  toteż 
im jury przyznało główną nagrodę i  tytuł 
„Omnibusów Gimnazjum”.

W skład zwycięskiej drużyny weszli:
Oliwia Piórek - kl. 3C, Artur Szlachet-

ka - kl. 3B i Damian Cisło - kl. 3D
Laureaci pierwszych miejsc otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody.
To  nie  jedyne  osiągnięcia  uczniów 

z „Jedynki”. 
W  III  Powiatowym  Konkursie  Geo-

graficznym  „Polska  w  Europie”  najwyż-
sze  lokaty uzyskali: Kacper Sito z kl. 2C 
– I miejsce i Dominika Szlachetka z kl. 3B 
– II miejsce

  Warto wspomnieć również o zor-
ganizowanym  w  Cmolasie  Powiatowym 

Konkursie  o  tytuł  „Mistrza  Logicznego 
Myślenia”  -  „Jeden  z Dziesięciu”, w  któ-
rym wśród finalistów znaleźli się: Marcin 
Białek z kl. 1B i Beata Posłuszny z kl. 2C.

Beata  Posłuszny  zdobyła  również  II 
nagrodę  w  Powiatowym Konkursie  „Ma-
tura ze zdrowia”. 

  Humanistyczne  zainteresowania 
udowodniła natomiast Agnieszka Pal z kl. 
2B, zajmując III miejsce w gminnym kon-
kursie  recytatorskim  poświęconym  twór-
czości Juliana Tuwima.

Zwycięzcom  oraz  przygotowującym 
ich  nauczycielom  należą  się  serdeczne 
gratulacje.

OpracOwaniE: ElżbiEta MałOzięć, 
alDona raGan

Wioletta Bańka - laureatka konkursu „Mój Las”
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KoNKurs o tytuł omNibusa GimNaZJum
W ZesPole sZKół im. JaNa PaWła ii W KuPNie

W  dniu  16  maja  2013  r.  w  Zespo-
le Szkół w Kupnie  został  zorganizowany 
konkurs  interdyscyplinarny  dla  gimna-
zjów  powiatu  kolbuszowskiego  -  o  tytuł 
„Omnibusa Gimnazjum”.

W konkursie wzięli udział uczniowie 
z  Gimnazjów:  Dzikowiec,  Niwiska,  Kol-
buszowa nr 1, Kolbuszowa nr 2, Majdan 
Królewski, Wola Raniżowska i Kupno.

Zmagania  przeprowadzono  w  nastę-
pujących dziedzinach: biologia, przedmio-
ty ścisłe, historia,  język polski, geografia, 
fizyka,  informatyka,  wiedza  ogólna,  zna-
jomość języków obcych, konkurencje mu-
zyczne. 

Laureatami konkursu zostali:

I  miejsce:  drużyna  z  Gimnazjum  nr 
1 w Kolbuszowej w składzie: Oliwia Pió-
rek, Damian Cisło i Artur Szlachetka
II miejsce: drużyna z Gimnazjum w Maj-

danie Królewskim w składzie: Eliza Pasek, 
Beata Serafin i Konrad Żarów
III miejsce: drużyna z Gimnazjum w Woli 
Raniżowskiej w składzie: Natalia Żołdak, 
Tomasz Dworak i Kamil Malita

Laureaci  otrzymali  medale  oraz  pu-
chary  i  dyplomy,  a  pozostali  uczestnicy 
pamiątkowe  statuetki  ufundowane  przez 

Burmistrza  Kolbuszowej  i  Radę Miejską 
w Kolbuszowej. 

W imieniu całej społeczności szkolnej 
w Kupnie dziękujemy uczniom i ich opie-
kunom  za  zaszczycenie  nas  swoją  obec-
nością, a także serdecznie zapraszamy na 
XIII edycję konkursu.

rodZiNNa maJóWKa W oGrodZie 
PrZedsZKola Nr 2 W KolbusZoWeJ

„Jaki dzień radosny, jaki dzień wesoły,
    wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny…”

  Słowa  tej  piosenki  rozpoczęły  piknik  rodzinny w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2 w Kolbuszowej w dniu 22.05.2013 
r. Pomimo wielkich obaw pogodowych uroczystość odbyła się 
zgodnie z planem.

  Na wstępie dyrektor przedszkola Beata Stefanek powi-
tała przybyłych gości oraz podziękowała za wszelką pomoc ro-
dzicom, sponsorom oraz pracownikom przedszkola.

  Dzieci wraz z nauczycielkami wszystkich grup wieko-
wych przygotowały dla swoich rodziców program artystyczny: 
wiersze,  piosenki  oraz  tańce. Najmłodsza  grupa  zaimprowizo-
wała taniec do melodii „Smerfy”. Średniaki wyposażone w mio-
tełki zatańczyły w rytm melodii „Zocha izbę zamiatała”, a naj-
starsze dzieci wykonały „Ciętą Polkę”. 

Dzieci uczęszczające na język angielski zaśpiewały piosen-
ki i recytowały wiersze przygotowane przez panią Małgorzatę 
Kościółek. Następnie wystąpiły dzieci uczęszczające na Zunbę. 
Pod okiem P. Anny Marut zatańczyły m. in. Belgijkę.

  Na zakończenie dzieci podziękowały rodzicom za trud 
i  troskę włożoną w wychowanie, czego wyrazem były z serca 
płynące życzenia i dyplomy dla najukochańszych mam i super 
tatusiów.

W dalszej  części pikniku dzieci miały możliwość pomalo-
wania buzi przez starsze koleżanki z Gimnazjum nr 2 w Kolbu-
szowej oraz zabawy na wielkiej dmuchanej zjeżdżalni.

Wspólne grillowanie oraz  słodki  poczęstunek  zintegrował 
rodziców i grono przedszkolne. W życzliwej atmosferze wszy-
scy spędzili miłe popołudnie.

                    DOrOta ziętEk

Laureaci konkursu - Omnibusy Gimnazjum

Piknik z rodzicami to jest to!
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dZień dZiecKa rodZiNNie i sPortoWo
dzień rodziny i sportu, organizowany w Zespole szkół nr 1 w Kolbuszowej, to już kilkuletnia tradycja. 

W tym roku przybrał formę bardzo sympatycznego pikniku na świeżym powietrzu, przeprowadzonego w dwóch 
turach - dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Impreza  została  zorganizowana 
29.05.2013  r.  i  poprzedziła  obchodzony 
1 czerwca Dzień Dziecka. Na uroczystość 
przybyli  wychowankowie  i  rodzice,  któ-
rzy czynnie włączyli się w jej przygotowa-
nie. Dla uczestników przewidziano liczne 
atrakcje.

Najmłodsi  mieli  zorganizowane  kon-
kursy  i  zabawy w godzinach  dopołudnio-
wych.  Mogli  oglądać  filmy,  wykonywać 
prace plastyczne, zmagać się w konkuren-
cjach  sprawnościowych. Wszyscy  bawili 
się doskonale.

W ramach Dnia Kultury Europejskiej 
gimnazjaliści  przygotowani  przez  panie: 
M. Kadłubiec  i H.  Fryc-Drałus  zaprezen-
towali „Mini Playback Show”, w którym 
w  dowcipnej  i  zabawnej  formie  przedsta-
wili znane przeboje. Wszystkich  rozbawi-
ły artystyczne metamorfozy i choreografia 
przygotowana  przez  uczestników  show, 
dlatego  prezentacjom  towarzyszyły  śmie-
chy i oklaski.

Nie  był  to  jednak  koniec  występów 
muzycznych,  gdyż w  czasie  imprezy wy-
stąpił  jeszcze  szkolny  zespół  muzyczny 
w  składzie:  Sara  Furgał, Weronika Augu-
styn,  Tomasz  Michalski  oraz  gościnnie, 
byli  absolwenci  szkoły:  Tomasz  Lenart 
i  Bartłomiej  Urban.  Znane  szlagiery,  za-
równo starsze jak i nowsze udowodniły, że 
muzyka  łączy  pokolenia,  bowiem  utwo-
rów chętnie słuchali i młodzież i rodzice.

Inne atrakcje tego dnia stanowiły: me-
cze piłki siatkowej rozgrywane pomiędzy 
uczniami,  rodzicami  i  nauczycielami,  do-
skonały piknik i dyskoteka.

Rodzice  zadbali,  aby  nikt  z  imprezy 
nie  wyszedł  głodny,  gdyż  przygotowali 
dla wszystkich mnóstwo pysznych przeką-
sek i łakoci. Jak na piknik przystało nie za-
brakło również kiełbasek z grilla. 

Sympatyczna  atmosfera  oraz  świeże 
powietrze sprawiły, że wszyscy byli zado-
woleni i uśmiechnięci.

Nad  właściwym  przebiegiem  uroczy-
stości czuwali nauczyciele.

Dzień Rodziny i Sportu to nie jedyna 
impreza  zaplanowana  na  czerwiec  w  Ze-
spole Szkół nr 1 w Kolbuszowej.

W dniach 28 i 29 czerwca odbędzie 
się tutaj Podkarpacki Festiwal Nauki 
i Techniki.

Na  pierwszy  dzień  festiwalu  przewi-
dziane zostały pokazy dla szkół, natomiast 
drugi to impreza otwarta dla wszystkich.

Honorowy  patronat  nad  festiwalem 
objęli:

- Agencja Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. w Mielcu
- Urząd Miejski w Kolbuszowej
- Marszałek Województwa Podkarpackiego
- Zespół Szkół nr 1 w Kolbuszowej 

Organizatorzy  serdecznie  zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców Kolbuszowej 

i  okolic  do  wzięcia  udziału  w  pokazach 
dnia 29.06.2013.

opracoWanie: 
ElżbiEta MałOzięć, 

alDona raGan



Nr 6 (201) - czerwiec 2013 13

rodZiNa to Jest siła

W  dobie  zmasowanego  ataku  na  ro-
dzinę,  którą  tworzą  rodzice:  ojciec  i mat-
ka wraz z dziećmi oraz  rozprzestrzeniają-
cej  się  bardzo  szybko niebezpiecznej  ide-
ologii „gender”, której zwolennicy starają 
się  by  podstawowe  jej  tezy  wprowadzać 
nawet  już  w  przedszkolach  –  katolickie 
przedszkole  p.w.  św.  Józefa w Kolbuszo-
wej,  prowadzone  przez  Siostry  Służeb-
niczki,  stoi  na  straży  tradycyjnych warto-
ści  chrześcijańskich,  patriotycznych  i  ro-
dzinnych.  Założyciel  ochronek  bł.  Ed-
mund Bojanowski uważał, że wychowanie 
w rodzinie znajduje się w samym centrum 
wychowania  i stanowi  jego podstawę. To 
w  rodzinie  rozpoczyna  się  integralny  roz-
wój  człowieka.  Obrona  rodziny  oznacza 
obronę  wychowania,  a  to  jest  w  najwyż-
szym  stopniu  istotne  dla  przyszłości  spo-
łeczeństwa.  Podstawowym  elementem 
w  wychowaniu  dziecka  jest  współpraca 
ochronki z rodziną, która wyraża się m.in. 
w  ustaleniu  wspólnych  oddziaływań  wy-
chowawczo-dydaktycznych,  trosce o pod-
trzymywanie zwyczajów i tradycji rodzin-
nych.  „Treści  związane  z  uczestnictwem 
dziecka w życiu rodzinnym odnoszą się do 
kształtowania uczucia przywiązania  i  sza-
cunku dla rodziców, dziadków, rodzeństwa 
i innych osób w rodzinie.” O tym, że w ro-
dzinie tkwi siła, wiadomo nie od dziś, cho-
ciaż jest ona obecnie ze wszystkich stron 
atakowana, a nawet wyśmiewana, poniża-
na. Dlatego też w ochronce położony jest 
nacisk  na  ścisłą  współpracę  z  rodzicami 
przedszkolaków. Wyraża się ona w takich 
formach  jak  np.:  konsultacje  i  rozmowy 
z rodzicami, kąciki dla rodziców z aktual-
nymi  informacjami  o  działalności  przed-
szkola,  zajęcia  otwarte,  warsztaty  dla  ro-
dziców  i  dzieci,  organizacja  spotkań  ze 
specjalistami,  wydawanie  gazetki  przed-
szkolnej,  udział  we  wspólnych  wyciecz-
kach  czy  konkursach  dla  całych  rodzin, 

zapraszanie  rodzin  do  udziału w Mszach 
Świętych  i  nabożeństwach,  zapraszanie 
rodziców  i najbliższych członków  rodzin 
do  udziału  w  uroczystościach  i  okolicz-
nościowych  imprezach  przedszkolnych. 
Jedną z takich uroczystości był Dzień Ro-
dziny,  który w  ochronce miał miejsce  11 
czerwca. 

W  jego  organizację,  prócz  persone-
lu  przedszkola,  aktywnie  włączyli  się  ro-
dzice. Tradycyjnie na początku spotkania 
dzieci  wyraziły  swoją  miłość  i  wdzięcz-
ność  rodzicom  za  ich  trud,  poświęcenie 
i miłość wystawiając inscenizację „Brzyd-
kie Kaczątko”, przygotowane przez s. Be-
atę i nauczycielki, w którym dzieci  wyka-
zały  się  umiejętnościami  aktorskimi,  wo-
kalnymi  i  tanecznymi.  Mimo,  że  wysta-
wili  go  nie  „aktorzy  tylko  przedszkolaki” 
(a  może  właśnie  dlatego)  spotkał  się  on 
z ogromnym aplauzem ze  strony zgroma-
dzonej widowni. 

Jako,  że było  to  święto  całej  rodziny, 
a  więc  i  dzieci,  również  rodzice  przygo-

towali niespodziankę dla  swoich pociech. 
Także i oni wcielili się w aktorów i wysta-
wili  inscenizację do wiersza  J. Brzechwy 
„Żuk” pod kierunkiem p. Ani Zawisza. Zo-
baczyć swoich rodziców na scenie – rzecz 
bezcenna.  Dorosłym  aktorom  towarzy-
szyła  o wiele większa  trema  i  nerwy  niż 
przedszkolakom. Inscenizacja okazała się 
sporym sukcesem, a dzieci wyraziły chęć 
oglądania  swoich  rodziców na  scenie  już 
w nieco bardziej rozbudowanych formach. 
Kto wie, może za rok?

Część  artystyczna  nie  była  końcem, 
ale  zaledwie  początkiem  niespodzianek, 
które  miały  miejsce  tego  dnia.  Rodzice 
otrzymali  od  swych  pociech  drobne  upo-
minki, a po poczęstunku przygotowanym 
przez  rodziców  i  personel  przedszkola, 
przybył do ochronki wodzirej. Zaprosił on 
do  zabawy  przy  muzyce  zarówno  dzieci 
jak  i  dorosłych.  Były  wesołe  tańce,  kon-
kursy  z  nagrodami,  korowody,  zabawa 
w „śniegu”.

Dzień rodziny był prawdziwym świę-
tem, w czasie którego dzieci i rodzice ak-
tywnie  spędzili  czas,  ciesząc  się wspólną 
zabawą  i  byciem  ze  sobą  nawzajem,  ni-
gdzie  się nie  spiesząc  i nie myśląc o cze-
kających obowiązkach. Tego  rodzaju uro-
czystości  sprzyjają  wzmacnianiu  więzi 
rodzinnych,  pomagają  rodzicom,  którzy 
umacniają się w pewności, że rodzina jest 
dla dziecka naturalnym środowiskiem wy-
chowawczym, w  którym  rozwija  się  oso-
bowość  dziecka,  gdzie  nabywa  ono  pod-
stawowych  nawyków  i  otrzymuje  wzory 
zachowań.  Cały  bowiem  proces  wycho-
wania dziecka zaczyna się od rodziny, a jej 
rola niestety,  jest we współczesnym świe-
cie marginalizowana, na co nie może być 
zgody.

Występy milusińskich

Wszystkie przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich występów
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semiNarium NauKoWe Na temat „JedZeNie ma ZNacZeNie” 
W ZesPole sZKół techNicZNych W KolbusZoWeJ

W dniu 11 czerwca 2013 r., w Zespole szkół technicznych w Kolbuszowej, odbyło się Vii Powiatowe 
seminarium Naukowe pod hasłem: „Zdrowie na talerzu”. W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim było 
zagadnienie, że „Jedzenie ma znaczenie”. 

Celem  corocznie  organizowanych  se-
minariów  jest  promocja  zdrowego  odży-
wiania w  środowisku  szkolnym  i  pozasz-
kolnym,  pokazanie  różnicy  pomiędzy  od-
żywianiem się a jedzeniem, kształtowanie 
nawyków  zdrowego  stylu  życia,  inspiro-
wanie uczniów do zainteresowania proble-
matyką zdrowego odżywiania.

Tematem  tegorocznego  seminarium 
była  jakość  biologiczna  żywności  i  jej 
wpływ  na  zdrowie,  szkodliwość  żywno-
ści przetwarzanej przemysłowo i przegląd 
różnego rodzaju diet. 

Na  seminarium  przybyli  zaprosze-
ni Goście w osobach: Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Starosta kol-
buszowski Józef Kardyś, prof. dr hab. 
Marek Koziorowski, mgr Małgorzata 
Jemioło – kierownik Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Kolbuszowej, Barba-
ra Nycek – Pracownik Sanepidu, Bar-
bara Bochniarz – Sekretarz gminy Kol-
buszowa, Józef Futyma – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Janina Olszowy – 
regionalistka.

Na uroczystości obecni byli także dy-
rektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół 
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  po-
wiatu kolbuszowskiego.

W  tematykę  seminarium  uczestni-
ków wprowadziła młodzież: Chmielowiec 
Ewelina z kl. 3 TH i Czepiel Grzegorz z kl. 
2 TIH. 

Program artystyczny w postaci scenek 
kabaretowych i piosenki w stylu rap przy-
gotowali:

Karolina  Piechota,  Krzysztof  Bania, 
Krystian Rozmus, Faustyna Wąsik, Kuba 
Ryło,  Lidia  Fila,  Bartłomiej  Ciężkowski, 
Maciej Stąpor, Izabela Kiwak. 

Prezentacje  multimedialne  zaprezen-
towali  uczniowie  klasy  2  TiH:  Karolina 
Piechota  –  „Nie  zapomnij  zdrowej  racji 
od  śniadania  do  kolacji”,  Patrycja  Zuber 
–  „Dieta  nordycka”,  Barbara  Gradowska 
i Krzysztof  Świder  –  „Diety  i  ich wyma-
gania  jakościowe  i  ilościowe”, Dominika 
Serafin – „Dieta to nie głodówka, ale styl 
życia”, Angelika Rzeszutek – „Dieta Cud”.

O  wartościach  odżywczych  miodu 
opowiedziała  zebranym  Bernadeta  Bajor 
z  kl.  2 TF/O,  której  prezentacja multime-

dialna  została  nagrodzona  w  Konkursie 
Wojewódzkim  organizowanym  przez  Ze-
spół  Szkół  Spożywczych  w  Rzeszowie 
i  Podkarpacką  Izbę Rolnictwa Ekologicz-
nego.  Uroczyste  wręczenie  nagrody  od-
było  się  na  Międzynarodowych  Targach 
Żywności  i  Produktów  Ekologicznych 
„EKOGALA 2013” w Rzeszowie na Hali 
Podpromie, w dniach 24-26 V 2013r. 

Zaproszeni Goście:  prof.  dr  hab. Ma-
rek Koziorowski – dziekan Wydziału Bio-
technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Fu-
tyma oraz Janina Olszowy - regionalistka, 
znawczyni kuchni  lasowiackiej  i Barbara 
Nycek - Pracownik Sanepidu w Kolbuszo-
wej wygłosili ciekawe wykłady na tematy 
związane ze zdrowym odżywianiem. 

Na  zakończenie  zaproszeni  Goście 
i  uczestnicy  Seminarium mogli  poczęsto-
wać się ekologicznymi produktami, które 
przygotowała młodzież  z  klas  :1E,  2TIH, 
2TFO, 3TH ZST w Kolbuszowej. Uczest-
nicy mogli również zapoznać się z oferta-
mi  wydawniczymi  książek  na  temat  diet 
i zdrowego stylu życia. 

Organizatorzy  dziękują  bardzo  go-
ściom  za  przybycie  i  za  wystąpienia, 
a młodzieży za udział w  tegorocznym se-
minarium.

 ElżbiEta Gut,
Jolanta zWolSKa

Poseł RP Zbigniew Chmielowiec podkreślił potrzebę popularyzowania zdrowego 
trybu życia

Prezentacja na temat różnorodnych diet
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oGólNoPolsKi FestiWal „PioseNKa Jest dobra Na 
WsZystKo” W KolbusZoWeJ dolNeJ

W dniach 22-23 maja br. odbył się ii ogólnopolski Festiwal dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka 
jest dobra na wszystko” w Kolbuszowej dolnej. Zorganizowany został przez Zespół szkół specjalnych 
w Kolbuszowej dolnej przy współpracy z urzędem miejskim w Kolbuszowej, miejskim domem Kultury 
w Kolbuszowej oraz stowarzyszeniem Pomocy osobom Niepełnosprawnym „iskierka” w Kolbuszowej dolnej.

W  festiwalu  wzięło  udział  12  ośrod-
ków:  SOSW  Frysztak,  SOSW  Leżajsk, 
SOSW Przemyśl,  SOSW Puławy,  SOSW 
Tarnów,  SOSW  Przemyśl,  ZSO  Tarnów, 
SOSW  Oświęcim,  SOSW  Mrowla,  ZSS 
„Unicef” Rzeszów, artyści z Krakowa oraz 
ZSS w Kolbuszowej Dolnej. 

W pierwszy dzień festiwalu odbyły się 
przesłuchania konkursowe oceniane przez 
profesjonalne jury w składzie: 
przewodniczący: Wojciech Jakubiec - 
nauczyciel  muzyki,  metodyk  w  Instytu-
cie  Muzyki  Uniwersytetu  rzeszowskiego, 
zdobywca  statusu  Lidera  Dydaktyki  Mu-
zycznej,  autor  rozprawy  „Trójzadaniowa 
koncepcja kształcenia muzycznego”
członkowie:
Jarosław Mazur  -  doradca  metodyczny 
przedmiotu „muzyka”, założyciel zespołu 
folkowego „Hudacy” i „Kocirba”
Monika Haptaś -  absolwentka  Szkoły 
Muzycznej II stopnia w klasie wokalu
Barbara Maj - solistka  Chóru  Nauczy-
cielskiego „Akord” w Mielcu, nauczyciel 
edukacji  wczesnoszkolnej  w  klasie  inte-
gracyjnej
Grzegorz Wójcicki  -  teatrolog,  reżyser, 
aktor  Theatrum  Mundi  działającego  pod 
patronatem  Uniwersytetu  Papieskiego 
w Krakowie,  założyciel  teatru  „Pomyłka, 
więc  proszę mówić  dalej”,  który  jest  lau-
reatem wielu nagród

Po wysłuchaniu wszystkich  prezenta-
cji  muzycznych  komisja  konkursowa  po-
stanowiła  przyznać  następujące  nagrody 
i  wyróżnienia  w  poszczególnych  katego-
riach:

Kategoria solista do 15 lat:
1 miejsce – Sławomir Lichtarski - Leżajsk

2 miejsce – Mateusz Mosik - Tarnów
3 miejsce – Gracjan Kiełt - Przemyśl
wyróżnienie  –  Maria  Czarnik  -  Tarnów, 
Klaudiusz Gniewek - Mrowla, Magdalena 
Sowa - Brzozów
Kategoria solista od 16 lat:
GRAND  PRIX  –  Aleksandra  Gudacz  - 
Kraków
1 miejsce – Magdalena Wojnar - Rzeszów, 
Bartek Baranowski - Frysztak
2  miejsce  –  Stanisław Wójcik  -  Tarnów, 
Justyna Kłeczek - Rzeszów
3 miejsce  –  Dawid  Sudoł  -  Kolbuszowa, 
Sylwek Kozioł - Tarnów
Wyróżnienie  –  Joanna  Palej  -  Tarnów, 
Małgorzata Młynarczyk  -  Tarnów,  Beata 
Zielińska  -  Frysztak,  Gabriela  Skowron  - 
Rzeszów
Kategoria zespoły:
1 miejsce – Zespół wokalno-instrumental-
ny - Kolbuszowa, Zespół wokalny Integra-
cyjna Grupa Artystyczna IGA - Puławy
2 miejsce – Zespół „Luzik” - Leżajsk
3 miejsce – Zespół DO RE MI - Tarnów
wyróżnienie  –  Zespół  wokalno-instru-
mentalny - Brzozów, Zespół wokalny TE-
ATROMANIA - Oświęcim, Zespół OPUS 
- Frysztak 

Ponadto Jury Dziecięce w składzie: 
Emilia Komaniecka, Gabriela Lubera 
i Krzysztof Lenart przyznało 10 nagród:
Łukasz Kukliński – Tarnów
Dawid Sudoł – Kolbuszowa
Duet:  Katarzyna  Szafran  i  Angelika  Pa-
ruch – Oświęcim
Sylwek Kozioł – Tarnów
Zespół  wokalno-instrumentalny  –  Brzo-
zów

Mateusz Czerwiec – Puławy
Stanisław Wójcik – Tarnów
Bartek Baranowski – Frysztak
Zespół DO RE MI – Tarnów
Magdalena Wojnar – Rzeszów
Jury dorosłe przyznało 2 nagrody Uzna-
nia Jury:
Sławomir Lichtarski – Leżajsk
Zespół wokalno-instrumentalny – Mrowla

Wieczorem wszyscy  uczestnicy  i wo-
lontariusze bawili się na dyskotece w Klu-
bie „Bogacz”. 

Kolejny  dzień  rozpoczął  się  atrak-
cjami  dla  uczestników,  przygotowanymi 
przez  nauczycieli  ZSS  w  Kolbuszowej 
Dolnej:  plener  malarski,  zajęcia  kosme-
tyczne,  rozgrywki  sportowe  oraz  możli-
wość skorzystania ze ścianki wspinaczko-
wej. 

O godz. 17 rozpoczął się Koncert Ga-
lowy, w którym prezentowali się artyści ze 
wszystkich ośrodków. Po koncercie odby-
ło  się wręczenie nagród  i  dyplomów. Na-
stępnie odbyło się losowanie nagródw Lo-
terii  Fantowej,  w  której  główną  nagrodą 
był  rower  górski.  Podczas  drugiego  dnia 
festiwalu  możliwa  była  degustacja  gro-
chówki wojskowej oraz wiejskiego chleba 
ze smalcem.

Ostatnim  punktem  festiwalu  był  kon-
cert  zespołu  „Przystanek  Mrówkowiec” 
grający covery rockowe.

Dziękujemy  serdecznie  wszystkim, 
którzy  pomogli  nam  w  organizacji  Festi-
waluPląsom nie było końca

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba z 
dyrektor szkoły Marzeną Mytych
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Sponsorzy Festiwalu:
Poseł  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej 
Zbigniew Chmielowiec
Starosta  Powiatu  Kolbuszowskiego  Józef 
Kardyś
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Marek 
Opaliński
Gmina Raniżów
Gmina Majdan Królewski
Regionalna  Fundacja  Rozwoju  „Serce” 
w Kolbuszowej
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Spor-
tu w Kolbuszowej
Klub „Bogacz”
Dom Weselny „Sara”
Firma „Elmar”
Firma „Walor”
Studio  Fotografii  i  Grafiki  Reklamowej 
„Abakus”
Firma „Zet – Bud”
„Cyclo Centrum dobre sklepy rowerowo-nar-
ciarskie” Skowroński Tomasz & Borys Świć, 
Kolbuszowa, Mielec
Zakład Fotograficzny „Inter – Foto”,
Zakład Mięsny „Karkut”,
Sklep „Gajda”
GS  „Samopomoc  Chłopska”  w  Kolbuszo-
wej
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
Bank Pekao S.A. w Kolbuszowej
C.H. „Orzech”
Firma „BUDMAX”
Piekarnia „Staropolska”

Studio nagrań Jarosława Mazura
Zakład Fotograficzny „Foto – Lab” z Mielca
Punkt Obsługi Klienta  „Plus” w Kolbuszo-
wej
PZU Kolbuszowa
Sklep Prymus – AGD
Nadleśnictwo Kolbuszowa
Firma transportowa Bujak
Play Kolbuszowa
Sklep AGD Grzegorza Cudo
Księgarnia Danuty Jadach
Krzysztofa Kluza z Bukowca
Kazimierz Guzior z Przedborza
Pizzeria Klan
Klub K2
Pizzeria i Cukiernia Black – Jack
Siłownia Active Club
Zespół „Exit”
Salon  Kosmetyczny  „Ania”  Anny  Zieliń-
skiej
Salon Kosmetyczny  „Prestige” Natalia  Bo-
sek
Zakład Fryzjerski Witold Łakomy
Kwiaciarnia  „Orchidea”  Justyny  i Romana 
Mazur
Firma Royal & Smyrski, Jacek Smyrski
Sklep „Warzywniak” Monika Wyparło
Apteka „Medimo” Halina Furmańska
Sklep „Charon” Arkadiusz Olszowy
Firma Makro K & K w Cmolasie 
Firma „Spiro – Flex ” z Mielca, Małgorzata 
Mazurkiewicz
Zbigniew Pytlak
Regionalny  Program  Operacyjny,  Podkar-

packie
Ośrodek  Wypoczynkowy  Center  Sport 
w Kolbuszowej Dolnej
anonimowi sponsorzy

WOLONTARIUSZE:

uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszo-
wej
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszo-
wej
uczniowie  Liceum  Ogólnokształcącego 
w Kolbuszowej

Patronatem honorowym festiwal objęli:
Wojewoda  Podkarpacki  Małgorzata  Cho-
mycz – Śmigielska
Marszałek  Województwa  Podkarpackiego 
Mirosław Karapyta
Dyrektor oddziału podkarpackiego PFRON 
Maciej Szymański
Poseł  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Zbigniew 
Chmielowiec
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba
Starosta  Powiatu  Kolbuszowskiego  Józef 
Kardyś

Patronat medialny sprawują:
Telewizja Rzeszów
Radio Rzeszów
Radio Via
Super Nowości
Korso Kolbuszowskie
Radio Cmolas

PleNer u Wiślimira W Wiślicy
Prawie 60 pacholąt z terenu byłego klucza kolbuszowskiego dawnych dóbr książąt lubomirskich wyruszyło 

w dniu 8 czerwca na artystyczny podbój starożytnego grobu Wiślan. Plener „Wiatraki u Wiślimira” w Wiślicy 
zorganizowany dla dziatwy szkolnej i gimnazjalnej ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. bieżąca edycja 
zgromadziła rekordową liczbę uczestników (58), którym w poczynaniach twórczych towarzyszyła znamienita 
grupa pedagogów.

Wiślica  to  miejsce  szczególne,  potra-
fiące  zainspirować  do  plastycznej  dzia-
łalności  szczególnie  osoby  cechujące  się 
wrażliwością  i  zainteresowaniem  sztuką. 
Chodząc po pięknym niegdyś mieście, tak 
samo ważnym w swoim czasie jak Kraków 
czy  Sandomierz,  bezpośrednio  wszyst-
kimi  zmysłami  dotykamy  wspaniałej  hi-
storii. Dzięki uprzejmości Pań z muzeum 
regionalnego odbyliśmy podróż w  czasie 
cofając  się  do  IX wieku. Od  pierwszego 
słowiańskiego  chrztu  i  kościoła,  poprzez 
trzy  katedry wybudowane  jedna  nad  dru-
gą,  z  unikalną  w  skali  europejskiej  pły-
tą  gipsową.  Podróżowaliśmy  przez  prze-
krój wczesnośredniowiecznego cmentarza, 
spotykając  ekipę  telewizyjną  z Anną  Po-
pek, kręcącą nowy program telewizyjny pt. 
„Wakacje z duchami”.

Niczym wojowie Świętopełka, oprócz 
nas  to  magiczne  miejsce  nawiedzili  rów-
nież młodzi chrześcijanie z diecezji kielec-
kiej,  w  poszukiwaniu  źródeł  wiary.  Tym 
bardziej  wdzięczni  jesteśmy  za  gościnne 
przyjęcie.  Bazę  wypadową  mieliśmy  na 
historycznym  Placu  Solnym,  od  którego 
zaczęło się bogactwo i świetność Wiślicy.

Organizatorzy  z  prawdziwą  przyjem-
nością  i  podziwem  podglądali  młodych 
artystów,  którzy  z  zapałem  przetwarzali 
na  język  sztuki  krajobrazy  tego  urocze-
go miejsca. Efekty pracy obejrzeć będzie 
można  w  Galerii  Pod  Sokołem  w  MDK 
już od 14 czerwca do następnego piątku. 

Zapraszamy!
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laureaci KoNKursóW WoJeWódZKich
W środę, 5 czerwca br., w miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie 

z najlepszymi uczniami powiatu kolbuszowskiego. uczniowie zostali docenieni za osiągnięcia w olimpiadach i 
konkursach przedmiotowych odniesionych na szczeblu wojewódzkim. 

W  spotkaniu,  którego  gospodarzami 
byli  poseł  na  Sejm  RP  Zbigniew  Chmie-
lowiec  oraz  Prezes  Fundacji  Serce  Ewa 
Nowak, uczestniczyli laureaci, dyrektorzy 
szkół, inspektor oświaty, nauczyciele oraz 
włodarze gmin. 

W  ramach  podziękowań  za  osiągnię-
te  wyniki  Poseł  Zbigniew  Chmielowiec 
wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody 
książkowe.  Uczniów  ze  swoich  gmin  na-
grodzili  również  Burmistrz  Kolbuszowej 
Jan Zuba, wójt Gminy Cmolas Eugeniusz 
Galek, wójt Gminy Raniżów Daniel  Fila, 
wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha. 
Podziękowania  otrzymali  także  nauczy-
ciele wspierający uczniów w przygotowa-
niach do konkursów. 

Nagrodzeni laureaci:

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Kolbuszowej, Dyrektor Mirosław Kacz-
marczyk:
Aleksander Wiącek - Laureat konkursów: 
Matematycznego – opiekun Renata Ożóg, 
Technicznego – op. Renata Ożóg, Fizycz-
nego  –  op.  Agnieszka  Słotwińska,  Che-
micznego – op. Marta Krawczyk, Informa-
tycznego – op. Dorota Haptaś
Jakub Posłuszny -  Laureat  konkursów: 
Matematycznego – opiekun Renata Ożóg, 
Informatycznego – op. Dorota Haptaś
Bartłomiej Biesiadecki - Laureat konkur-
su Fizycznego – op. Agnieszka Słotwińska

Maciej Zwolski -  Laureat  konkursu Bio-
logicznego – op. Dorota Markusiewicz
Kamila Barczak -  Laureatka  konkursu 
Języka angielskiego – op. Iwona Kabała

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Raniżowie, Dyrektor Józefa Matuła: 
Anna Kiełb -  Laureatka  konkursu  Histo-
rycznego – op. Łucja Majcher

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Wojcie-
cha Borowiusza w Cmolasie, Dyrektor 
Józef Babiarz:

Krystian Łakomy - Laureat konkursu In-
formatycznego – op. Tomasz Trojnacki

Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilczej Woli, Dyrektor Barbara 
Matejek:
Monika Dul - Laureatka konkursu Poloni-
stycznego – op. Elżbieta Tęcza

J.Mazur
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„rodZiNa – ZdroWy i sZcZęśliWy śWiat”
Pod takim hasłem odbył się tegoroczny piknik rodzinny w szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 

w bukowcu. 

Świętowanie rozpoczęliśmy od udzia-
łu w uroczystej Mszy św., którą w tutejszej 
kaplicy pod wezwaniem św. Ojca Pio cele-
brował ksiądz proboszcz Parafii Miłosier-
dzia  Bożego  w  Domatkowie.  Ubogaceni 
duchowo  słowem  Bożym  wróciliśmy  do 
szkoły, gdzie pani dyrektor Urszula Kluza 
przywitała  licznie  zgromadzonych miesz-
kańców  wsi  oraz  przybyłych  gości:  ks. 
Stanisława  Marczewskiego,  Starostę  Po-
wiatu  Kolbuszowskiego  Józefa  Kardysia, 
wiceburmistrza Kolbuszowej Marka Gila, 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej 
w  Kolbuszowej  Krzysztofa  Wilka,  rad-
nego  Rady  Miejskiej  i  przyjaciela  szko-
ły  Krzysztofa  Kluzę,  komendanta  Hufca 
ZHP  w  Kolbuszowej  Krzysztofa  Surow-
ca,  sołtysa  Domatkowa  Jacka  Skowrona 
z rodziną, organistę Andrzeja Perlickiego, 
panie  z Kół Gospodyń Wiejskich  z Huty 
Przedborskiej  i  Bukowca,  prezesa  UKS 
Piast  Bukowiec  Józefa Olszowego,  sołty-
sa Bukowca Grażynę Kołacz, prezesa OSP 
w Bukowcu Henryka Kołacza wraz z Za-
rządem i druhami strażakami, Małgorzatę 
Drałus  -przewodniczącą  Rady  Rodziców 
wraz z członkiniami, Halinę Krzych - pra-
cownika filii MiPBP w Kolbuszowej z ro-
dziną  oraz  Janinę Olszowy  -  znawczynię 
kuchni regionalnej. 

Pani  Dyrektor  swoje  wystąpienie  za-
kończyła słowami: „Gdyby mnie spytano, 
czego  świat  potrzebuje  najbardziej,  od-
powiedziałabym  bez  wahania:  mądrych 
matek i przykładnych ojców. Wobec tego 
życzę wam kochane dzieci, by wasze ma-
musie kochały was mądrą miłością, a tatu-
siowie swoją postawą dawali przykład do-
brego życia. Rodzicom życzę, by byli mą-
drzy i przykładni, a wszystkim dużo miło-
ści i poszanowania”.

Po  powitaniu  gości  rozpoczęła  się 
część artystyczna. Złożyły się na nią wier-
sze, piosenki i scenki teatralne w wykona-
niu  uczniów  Szkoły  Podstawowej  w  Bu-
kowcu. Tę  część  naszego  spotkania  dzie-
ci  zakończyły  życzenia  dla  „Mamy, Taty, 
Babci i Dziadka, małej Zuzi i dużego Tad-
ka”. 

O to, by artyści nie utracili ducha, a za-
wodnicy i goście nie opadli z sił, zadbały 
panie z KGW z Huty Przedborskiej i z Bu-
kowca,  które  zaprezentowały  „współcze-
sne i zdrowe: dla dzieci sałatki, placki dla 
matki i przekąski dla tatki”. Przygotowane 
potrawy zaspokoiły nawet najbardziej de-
likatne podniebienia licznie degustujących 
je uczestników imprezy. 

W  ramach  programu  „Czas  na  zdro-
wie”,  w  którym  szkoła  uczestniczy,  za-
prezentowano  krótkie  filmy  edukacyjne 
nawiązujące do zdrowego stylu życia. Ko-
lejnym  punktem  zabawy  były  rozgrywki 
sportowe,  zabawy  na  trampolinie  i  zjeż-

dżalniach.  Spragnieni  mocniejszych  wra-
żeń mogli  poddać  się  zabiegowi malowa-
nia ciała (twarzy, rąk) przez panią Halinę 
Krzych. 

Nasz  piknik  był  również  sprzyjającą 
okolicznością  do  świętowania  jubileuszu 
10 –  lecia  istnienia UKS Piast Bukowiec. 
Z tej okazji rozegrany został rodzinny tur-
niej siatkówki, w którym główną nagrodą 
była  zgrzewka  coca  coli.  Spośród  pięciu 
drużyn  najlepsi  okazali  się:  Karol  i  Szy-
mon  Kluza  –  I  miejsce,  Mateusz  i  Mi-
chał Dłuski –  II miejsce, Paweł Olszowy 
i Sławomir Draus – III miejsce. Wszyscy 
uczestnicy  zawodów  otrzymali  jubile-
uszowe medale i gadżety reklamowe. Pre-
zes UKS Piast Bukowiec, Józef Olszowy, 
przekazał na ręce pani dyrektor pamiątko-
wy  jubileuszowy  puchar. W  tak miłej  at-
mosferze,  gdzie  każdy  mógł  znaleźć  dla 
siebie  coś  ciekawego,  zakończyliśmy  na-
sze wspólne spotkanie. Żegnając się, pani 
dyrektor  podziękowała  zebranym  za  tak 
liczny  udział.  Szczególne  podziękowa-
nia  złożyła  na  ręce  sponsorów: Wicebur-
mistrza Marka Gila,  Starosty  Józefa Kar-
dysia, Krzysztofa Kluzy – właściciela fir-
my ISGG, ks. Stanisława Marczewskiego, 
Anny i Andrzeja Kawa, Ewy i Roberta Ka-
czubów. Słowa uznania skierowała do tych, 
którzy  swą  pracą  i  obecnością  uświetnili 
ten dzień: sołtysa i prezesa KGW – Graży-
ny Kołacz, Prezesa OSP – Henryka Koła-
cza  i  druhów strażaków, Małgorzaty Dra-
łus  i  rodziców  z Rady Rodziców, Haliny 
i Krzysztofa Krzych, nauczycieli, pracow-
ników i uczniów szkoły w Bukowcu.           

                         
Do zobaczenia! Zapraszamy za rok na 

kolejny piknik! 
M.S. i l.u.
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suKcesy ucZeNNic PoWiatu KolbusZoWsKieGo 
W oGólNoPolsKim KoNKursie „ móJ las”

Najlepsze w Polsce Gmnazjalistki

Karolina  Markusiewicz,  uczennica 
klasy  I E Gimnazjum nr 2  im.  Jana Paw-
ła  II  w  Kolbuszowej,  została  laureatką 
I nagrody w kategorii III w XXVI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży 
szkolnej pod hasłem „ Mój Las”, organizo-
wanego  przez  Zarząd  Główny  Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Leśnictwa 
oraz  Ligii  Ochrony  Przyrody.  Wykonała 
ona  pracę  pisemną  na  temat:  „Las  w  li-
teraturze  i  malarstwie”.  Katarzyna  Twar-
dowska,  uczennica  klasy  II  Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, została 
laureatką II nagrody w tej samej kategorii 
wiekowej. Wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się 5 czerwca 2013 r., w siedzibie 
SITLiD przy ul. Czackiego w Warszawie, 
z udziałem władz Zarządu Głównego LOP 
oraz  wszystkich  sponsorów.  Laureatka 
I nagrody otrzymała piękny dyplom i bar-
dzo wartościowe nagrody rzeczowe w po-
staci tabletu Samsung Galaxy Tab 2, kon-
soli do gier oraz pięknych albumów książ-
kowych. Laureatka  II  nagrody  otrzymała 
Telewizor  marki  Samsung  oraz  nagrody 
książkowe.

Joanna  Rzeszut,  uczennica  Zespo-
łu  Szkół  Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni  otrzymała wyróżnienie  w  kon-
kursie za pracę na  temat „Wielofunkcyjna 

gospodarka  leśna  w  lasach  mojego  regio-
nu”.

Uczennice  swój  sukces  zawdzięcza-
ją  pasji  oraz  pracowitości  jaką wykazały 
przy  opracowaniu  tematu.  Sprawozdanie 
z  podsumowania  konkursu  zostanie  opu-
blikowane  w  najbliższym  numerze  mie-
sięcznika  „Przyroda  Polska”  oraz  „Mój 
Las”. 

Uczennicom  serdecznie  gratulujemy 
osiągniętego sukcesu.

Dyrektorom  szkół  Panu  Ryszardowi 
Zielińskiemu,  Panu  Mirosławowi  Kacz-
marczykowi  oraz  Panu  Stanisławowi  Ol-
szówce  dziękujemy  za możliwość  uczest-
niczenia wraz  z  laureatkami w  podsumo-
waniu konkursu.

DOrOta MarkusiEwicz, 
bOżEna twarDOwska

Xii GmiNNy KoNKurs teatrZyKóW obcoJęZycZNych W Widełce
16  maja,  w  Zespole  Szkół  w  Wideł-

ce,  na  scenie  Gminnego  Konkursu  Te-
atrzyków Obcojęzycznych  „Złota Maska” 
stanęły  zespoły  ze  szkół  podstawowych 
z  Bukowca,  Kupna,  Przedborza  oraz  go-
spodarze  z Widełki. W  dwunastej  edycji 
można było obejrzeć 5 przedstawień. Trzy 
zespoły  zaprezentowały  bajki  w  języku 
angielskim,  jeden  pokazał  przedstawie-
nie w języku francuskim, a  jeden przygo-
tował wersję dwujęzyczną - po angielsku 
i francusku. Zgromadzeni widzowie mogli 
obejrzeć  dwie  interpretacje Bajki o Czer-
wonym Kapturku  oraz  Śpiącą Królewnę, 
Małą Syrenkę i Titelitury. 

Przygotowania  do  tego  konkursu  to 
jedno z najbardziej wyczerpujących zadań, 
bo  wymaga  stworzenia  scenariusza  ada-
ptującego wybraną bajkę do potrzeb dane-
go zespołu, a następnie żmudnych przygo-
towań, by uczniowie ze szkoły podstawo-
wej odegrali  swoje  role w  języku obcym. 
Pokonanie  tremy,  zapamiętanie  tekstu 
i zachowanie poprawności  językowej wy-
maga  ciężkiej  pracy  i wielu  godzin  prób. 

Do tego dochodzi kwestia przygotowania 
strojów i dekoracji, które dopełnią obrazu 
przedstawianej bajki. 

Wieloletnie doświadczenia nauczycie-
li  sprawiły,  że  tegoroczny  konkurs  skoń-
czył się zupełnie nieoczekiwanie. Wysoki 
poziom  prezentowanych  sztuk,  przygoto-

wana  scenografia,  stroje,  oryginalność  in-
terpretacji tekstów bajek, jak i gra aktorska 
młodych adeptów sztuki teatralnej sprawi-
ły, że jurorzy nie zdołali wyłonić jednego 
zwycięzcy,  przyznając  pierwsze  miejsce 
wszystkim zespołom.

Karolina Markusiewicz - laureatka I nagrody konkursu

Występy aktorów i bogata scenografia zachwyciły publiczność
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PrZedsZKole Nr 2 W KolbusZoWeJ Na turNieJu tańca W łańcucie
„TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE… - DEBIUTY 2013 ŁAŃCUT”

W sobotę, 18 maja 2013 r., dzieci z Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej wzięły udział w turnieju tańca 
towarzyskiego „debiuty 2013”, organizowanego przez Podkarpackie centrum tańca w łańcucie. Najliczniejszą 
grupę stanowiły dzieci z iV oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi, które przybyły do łańcuta z rodzicami oraz 
swoimi Paniami z przedszkola.

Po przybyciu na miejsce dzieci zosta-
ły powitane przez swych instruktorów tań-
ca  i  udały  się  do  punktu  rejestracyjnego, 
gdzie  otrzymały  swoje  numery  startowe. 
Następnie, już jako profesjonalne pary tur-
niejowe,  skierowały  kroki  na  parkiet,  by 
zaprezentować swe umiejętności taneczne.

Całą uroczystość rozpoczął piękny ko-
rowód stworzony przez wszystkich uczest-
ników  reprezentujących  swe  cudowne 
stroje  oraz właściwą  postawę.  Przedszko-
laki zatańczyły  tańce  latynoskie  i standar-
dowe. Były to samba, cza-cza, walc angiel-
ski, rock’n’roll.  Wszystko  odbywało  się 
pod  bacznym  okiem  jury,  które  obserwo-
wało i oceniało tańczące pary. Walka była 
zacięta, dzieci tańczyły z wielkim zaanga-
żowaniem,  oddając  się  całkowicie  tańco-
wi i muzyce. Ich umiejętności podziwiała 
również  zgromadzona  publiczność,  doce-
niając i nagradzając ich wysiłek gromkimi 
brawami.  Cały  turniej  uwieńczył  występ 
zawodowej  pary  tanecznej,  która  przed-
stawiła wszystkim widzom tango i walca 
angielskiego. 

Wszystkie  dzieci  bawiły  się  świet-
nie. Za swój występ otrzymały słodki po-
częstunek oraz oczywiście złoty medal!!! 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy, wraz 
z instruktorami i jurorami, odtańczyli zna-
ny  wszystkim  dyskotekowy  taniec  „gan-

gnam style”. Zabawa była cudowna, pełna 
niesamowitych wrażeń i emocji.

Na pewno wrócimy tu za rok!!!
Marta SKrzypczaK

Pomóżmy ZWierZętom żyć tam, GdZie się urodZiły!
uczniowie kl. iV - Vi szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej, w okresie od października 2012 r. do maja 

2013 r., realizowali projekt międzyprzedmiotowy „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, ogłoszony 
przez Fundację WWF Polska. Głównym założeniem tego projektu jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie 
niesie za sobą pozbawienie zwierząt naturalnego środowiska życia. Nauczyciele w czasie zajęć zapoznali uczniów 
z problemem przywożenia do Polski pamiątek, które są wykonane ze zwierząt. dzieci zastanawiały się nad tym, 
co mogą zrobić, aby zapobiec wyginięciu chronionych gatunków. 

Na  podsumowanie  realizacji  projek-
tu dnia 10 maja 2013 r. odbył się apel, na 
którym,  uczniowie  klas  czwartych,  pod 
kierunkiem pani Grażyny Kicińskiej i Ka-
zimiery  Rudnej,  zaprezentowali  przed-
stawienie  pt.  „Wycieczka  na  bezpieczną 
wyspę”.  Dzieci,  wcielając  się  w  posta-
cie  zwierząt,  których  byt  jest  zagrożony, 
opowiadały  o  czyhających  na  nie  niebez-
pieczeństwach  ze  strony  człowieka.  Pięk-
na  recytacja  aktorów,  przygotowane  stro-
je  i  inne  rekwizyty  oraz  oprawa muzycz-
na  pod  kierunkiem  p.  Macieja  Kosztyły 
wzbudziły uwagę nie tylko młodszych, ale 
i starszych uczniów naszej szkoły. 

Wszyscy uczniowie, pracownicy oraz 
goście  odwiedzający  placówkę  mogli 
obejrzeć wystawę plakatów, albumów, ko-
miksów,  ulotek,  słowniczków  itp.  wyko-
nanych w  trakcie zajęć o  tematyce ekolo-

gicznej,  realizowanych  na  różnych  przed-
miotach. Udział w realizacji projektu brały 
także osoby dorosłe, pomagając dzieciom 
w  przygotowaniu  materiałów  i  wspoma-

gając  ogólnopolską  akcję  fundacji WWF 
Polska.

KoorDynator proJeKtu 
urSzula Szepieniec

Przedszkolaki z Nowej Wsi - prawie profesjonaliści
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X JubileusZoWy KoNKurs PlastycZNy 
„lasy PaństWoWe. ZaPrasZamy”

blisko 70 osób uczestniczyło 11 czerwca br. w oficjalnym rozstrzygnięciu X Jubileuszowego Konkursu 
Plastycznego pod nazwą „lasy Państwowe. Zapraszamy”. uroczystość odbyła się w nowopowstałym centrum 
edukacji ekologicznej, mieszczącym się w budynku obok siedziby Nadleśnictwa Kolbuszowa w świerczowie. 

Konkurs  ten  już  po  raz  dziesiąty  or-
ganizowany  był  przez  Starostwo  Powia-
towe  w  Kolbuszowej  oraz  Nadleśnictwo 
Kolbuszowa.  Jego  celem  jest  popularyza-
cja wiedzy środowiskowej, kształtowanie 
świadomości przyrodniczej oraz wypraco-
wanie wrażliwości  społecznej wśród mło-
dzieży szkolnej.

Skierowany  został  do  uczniów  szkół 
podstawowych klas od  IV-VI, a  ich zada-
niem  było  stworzenie  prac  plastycznych 
jedną  z  czterech  zaproponowanych przez 
organizatorów technik, tj.: rysunek, praca 
malarska, grafika oraz collage. 

Konkurs  jak  co  roku  cieszył  się  spo-
rym  zainteresowaniem,  co  przełożyło  się 
na  ilość  nadesłanych  prac,  których wpły-
nęło aż 301. 

Arcydzieła  sztuki  plastycznej  ocenia-
ne były przez Komisję konkursową w skła-
dzie:  Natalia  Wrona  –  przewodniczący 
komisji  –  pracownik  Nadleśnictwa  Kol-
buszowa,  Katarzyna  Cesarz  –  wiceprze-
wodniczący  komisji  –  kustosz  Muzeum 
im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej, Monika Wój-
cik-Nieznalska – pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Kolbuszowej, Jan Wozowicz 
–  plastyk  –  pracownik  Muzeum  Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej  oraz  Janusz Po-
słuszny – pracownik Nadleśnictwa Kolbu-
szowa.  Spośród  wszystkich  nadesłanych 
prac  Komisja  postanowiła  wybrać  auto-
rów 48 dzieł  artystycznych,  którym przy-
znano miejsca:

Nagrody Grand Prix:
I Grand Prix - Jakub Margański
II Grand Prix  - Kinga Bednarz, SP Stary 
Nart
III  Grand  Prix  -  Paulina  Mastelarz,  SP 
Przedbórz

W kategorii Rysunek:
Klasa V:
Miejsce I: Kinga Bednarz, SP Stary Nart
Miejsce II: Alicja Nienajadło, SP Jeżowe-
-Kameralne
Miejsce  III: Paulina Barnaszuk, SP Wery-
nia
Klasa VI:
Miejsce I: Alicja Dłużeń, SP Hucisko
Miejsce II: Katarzyna Ofiara, SP Widełka

W kategorii Grafika: 
Klasa IV:
Miejsce I: Weronika Bieleń, SP Dzikowiec

Miejsce II: Wioleta Gancarczyk, SP Przy-
łęk
Miejsce III: Paulina Białek, SP Hucisko
Klasa V:
Miejsce I: Agnieszka Kłek, SP Komorów
Miejsce II: Weronika Sarzyńska, SP Jeżo-
we-Centrum
Miejsce III: Partycja Tęcza, SP Kopcie
Klasa VI:
Miejsce  I: Agnieszka Kurpisz,  SP Dziko-
wiec

W kategorii Collage:
Klasa IV:
Miejsce I: Julia Matejek, SP Komorów
Miejsce  II:  Kinga  Grzesik,  SP  Majdan 
Królewski
Miejsce  III: Andżelika  Surowiec,  SP Do-
matków
Klasa V:
Miejsce I: Filip Zięba, SP Majdan Królew-
ski
Miejsce II: Kinga Kotwica, SP Spie
Miejsce III: Aleksandra Rębisz, SP Krząt-
ka
Klasa VI:
Miejsce I: Klaudia Szypuła, SP Komorów
Miejsce II: Cezary Wrażeń, SP Niwiska
Miejsce  III: Wiktoria  Baran,  SP  Brzosto-
wa Góra

W kategorii Prac Malarskich:
Klasa IV:
Miejsce I: Wiktoria Żak, SP Wilcza Wola
Miejsce II: Zuzanna Warzecha, SP Wilcza 
Wola
Miejsce III: Barbara Ptaś, SP Dzikowiec
Klasa V:
Miejsce I: Jakub Margański, SP Zarębki
Miejsce  I: Aleksandra Żak, SP Kolbuszo-
wa Dolna
Miejsce I: Błażej Gorzelany, SP Kolbuszo-
wa Dolna
Miejsce II: Karolina Spieczny, SP Jeżowe 
–Centrum
Miejsce III: Eliza Bieleń, SP Kupno
Miejsce  III:  Wiktoria  Durok,  SP  nr 
2 w Kolbuszowej
Klasa VI:
Miejsce  I:  Paulina  Mastelarz,  SP  Przed-
bórz
Miejsce  II:  Agnieszka  Chmielowiec,  SP 
Cmolas
Miejsce  II:  Dominika  Gancarz,  SP  Trzę-
sówka
Miejsce III: Kinga Tęcza, SP nr 1 w Kol-
buszowej

Wyróżniono prace:
Sabina Paduch, SP Hadykówka
Karolina Strzępka, SP Hucina
Anna Kudela, SP Huta Komorowska
Marzena Siwiec, SP Klatki
Dominika Czaja, SP Kolbuszowa Górna
Róża Kaczor, SP Kosowy
Jakub Pisarczyk, SP Lipnica
Katarzyna Gul, SP Mechowiec
Damian Milarski, SP Ostrowy Tuszowskie
Magdalena Kołodziej, SP Raniżów
Anna Bąk, SP Siedlanka 
Wiktoria Kasica, SP Wola Raniżowska
Barbara Sączawa, SP Zielonki
Tomasz Gładki, SP Staniszewskie

Wszyscy  wymienieni  Laureaci  otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk 
Organizatorów  Konkursu:  Wicestarosty 
Kolbuszowskiego Wojciecha Cebuli, Nad-
leśniczego  Nadleśnictwa  Kolbuszowa 
Bartłomieja  Pereta  oraz  Przewodniczące-
go Rady Powiatu Mieczysława Burek.

Po  oficjalnej  części  uroczystości 
uczestnicy  mogli  zwiedzić  budynek  Cen-
trum  Edukacji  Ekologicznej  w  Świerczo-
wie, posilić się przy stołach pełnych sma-
kołyków  lub  oglądnąć wystawę  przedsta-
wiającą część nagrodzonych prac. 

Na  koniec  Wicestarosta  Kolbuszow-
ski  zaprosił  wszystkich  do  Galerii  220, 
mieszczącej  się  w  Starostwie  Powiato-
wym w Kolbuszowej,  gdzie  znajduje  się 
wystawa  prac  plastycznych,  które  otrzy-
mały  nagrody  Grand  Prix  oraz  zdobyły 
I miejsca w poszczególnych kategoriach.

Wystawa w Galerii 220 dostępna jest 
dla wszystkich chętnych od 11 czerwca do 
31 sierpnia w godzinach pracy urzędu. 

Serdecznie zapraszamy !
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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  o  gospodarce  nieruchomościami 
(t.j. 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), wykaz nieruchomo-
ści, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę.

BurMiStrz KolBuSzoWeJ

 Jan zuBa

burmistrZ 
KolbuszoweJ

informuje,

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

WyWiesZoNy Został

zgodnie  z  art.  35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami 
(t.j. 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), wykaz nieruchomo-
ści, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w najem.

BurMiStrz KolBuSzoWeJ

 Jan zuBa

85 lat o.s.P W KolbusZoWeJ GórNeJ

Organizacja strażacka, dzielnych chłop-
ców to gromadka. 
Nie tylko pożary nas nawiedzają strażacy 
w obronie stają.

Gdy odgłos syreny słychać, strażak bie-
gnie co tchu dychać. 
Naraża się na cierpienie, tak bolesne opa-
rzenie.

Spina się też po drabinie i ratuje dziecko 
w dymie.
Drugi, trzeci i piętnasty, broni mienie jak-
by własne.

Kościół dumny z adoracji, z błyszczących 
hełmów strażackich. 
Przy grobie Jezusa stoją chwałę Bogu od-
dają.

Za społeczne wasze czyny, zdrowia szczę-
ścia wam życzymy. 
Byście żyli sto lat blisko, tego życzy śro-
dowisko.

stąpOr EuGEnia

ZaWody WędKarsKie dla dZieci
Z okazji dnia dziecka wędkarze z Koła Nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego w Kolbuszowej zaprosili 

dzieci i młodzież do wspólnego wędkowania. W zawodach zorganizowanych 2 czerwca na stawach w Weryni 
wzięło udział kilkadziesiąt młodych wędkarzy. 

Zawodnicy podzieleni zostali na trzy kate-
gorie wiekowe.

Kategoria do 8 lat
1 miejsce: Maksymilian Nowicki
2 miejsce: Kornelia Puzio
3 miejsce: Katarzyna Kurdziel
4 miejsce: Maciej Lysiak
5 miejsce: Aleksander Malek

Kategoria 8-12 lat
1 miejsce: Jakub Zieliński 

2 miejsce: Wioletta Kosmider
3 miejsce: Sara Augustyn
4 miejsce: Julia Piekielniak
5 miejsce: Dawid Cholobowski

Kategoria 12-16 lat
1 miejsce: Patryk Filuba
2 miejsce: Andrzej Starzec
3 miejsce: Patryk Fila
4 miejsce: Sylwia Sadowska
5 miejsce: Nikodem Wilk

Największą  rybę  zawodów  złowił  Jakub 
Zieliński.  Jego  karp mierzył  37  cm.  Naj-
młodszym  uczestnikiem  był  5-letni Mak-
symilian Nowicki
Zwycięzcy zostali wyróżnieni dyplomami, 
nagrodami  rzeczowymi  w  postaci  sprzę-
tu  wędkarskiego  i  pucharami. Wszystkie 
dzieci otrzymały upominki i słodycze. 
Zawody zakończył wspólny grill. 

J. Mazur
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sZKoły PoNadGimNaZJalNe PoWiatu KolbusZoWsKieGo
otWarte dla ucZNióW

PrZyJdŹ, ZobacZ i WybierZ NasZe sZKoły!

Drogi Gimnazjalisto! Szkoły ponad-
gimnazjalne z terenu powiatu kolbu-
szowskiego zapewnią Ci: 
•  bardzo dobrze przygotowaną, przyja-

zną kadrę pedagogiczną;
•  ciekawe kierunki kształcenia przygo-

towujące do zdania egzaminu matu-
ralnego 
i podjęcie dalszej nauki na wyższych 
uczelniach;

•  bogatą ofertę kół przedmiotowych;
•  przestronne, dobrze wyposażone kla-

sopracownie;
•  udział w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych;
•  zajęcia sportowe;
•  udział w projektach unijnych;
•  korzystanie z biblioteki szkolnej 

z centrum multimedialnym;
•  korzystanie z pracowni komputero-

wych z dostępem do Internetu;
•  chwile odpoczynku w przytulnej 

świetlicy;
•  stypendia dla uczniów osiągających 

najwyższe wyniki w nauce;
•  indywidualny tok i program naucza-

nia dla uczniów najzdolniejszych;
•  zajęcia wyrównawcze dla uczniów 

mających trudności w nauce;
•  opiekę pedagoga szkolnego i higie-

nistki szkolnej;
•  bogatą ofertę imprez dydaktyczno - 

rekreacyjnych typu: kontakty z uczel-
niami; wyższymi, wyjazdy do teatru, 
wycieczki, kuligi, kursy tańca, zajęcia 
na basenie, siłowni, dyskoteki itp.

ZesPół sZKół techNicZNych 
im. bohateróW WrZeśNia 1939 r. W KolbusZoWeJ

szkoła dla aktywnych kształcąca średnią kadrę kierowniczą i fachowców 
w zawodzie o następujących kierunkach:

Kierunki  kształcenia  –  rekrutacja 
2013/2014
Technikum:
zawód: technik budownictwa
zawód: technik technologii odzieży
zawód: technik informatyk
zawód: technik technologii drewna
zawód: technik mechanik
zawód: technik hotelarstwa
zawód: technik geodeta
zawód: technik usług fryzjerskich
zawód: technik logistyk
zawód: technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej
 
Szkoła Zawodowa:
zawód: stolarz
zawód: sprzedawca
zawód: operator obrabiarek skrawających
zawód: fryzjer
zawód:  mechanik  pojazdów  samochodo-
wych
zawód: monter  zabudowy  i  robót wykoń-
czeniowych w budownictwie
Języki nauczane w ZST:
angielski
niemiecki

francuski
rosyjski

Baza Szkoły
Szkoła  posiada  bardzo  dobrze  wyposażo-
ne pracownie kształcenia ogólnego
7 nowoczesnych pracowni zawodowych,
6 sal komputerowych,
Bibliotekę  połączoną  z  centrum multime-
dialnym,
Salę gimnastyczną z nowym kompleksem 
szatniowym,
Kompleks boisk sportowych „Orlik”,
Siłownię o powierzchni 150 m2,
Bufet z częścią jadalną

Szkoła oferuje:
•  Kółka przedmiotowe (z przedmiotów 

maturalnych,  języków  obcych,  dla 
uczniów mających trudności w nauce 
itp.)

•  Kółko ekologiczne,
•  Kółko regionalne,
•  Możliwość działalności w kole Carits, 

Samorządzie Uczniowskim,
•  Liczne  wycieczki  krajoznawczo-kul-

turalne,

•  Zajęcia  w  Szkolnym  Klubie  Sporto-
wym,  na  ”Orliku”,  siłowni  i  na  base-
nie.

Ponadto:
•  Szkoła  realizuje  projekt  finansowany 

z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  dla woj.  Podkarpackie-
go oraz Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego  „Podkarpacie  stawia  na  za-
wodowców”,  w  ramach  którego  135 
najzdolniejszych  uczniów  odbywa 
staże wakacyjne.

•  Szkoła  zapewnia  podręcznik  do 
przedmiotów  zawodowych  w  zawo-
dach:  technik  budownictwa,  technik 
mechanik,  technik  logistyk,  technik 
urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej i technik technologii odzieży.

•  Dla  uczniów  Technikum  i  Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej  istnieje moż-
liwość zdobycia dodatkowych upraw-
nień  w  formie  kursów  prawa  jazdy 
kategorii  B,  kosmetyczki,  spawacza, 
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operatora obrabiarek CNC, operatora 
wózków  widłowych,  kelnera,  barma-
na, baristy, wizażysty.

•  Szkoła  zapewnia  kontakty  z  wiodą-
cymi  uczelniami  Podkarpacia:  Poli-
techniką Rzeszowską, Uniwersytetem 
Rzeszowskim,  Wyższą  Szkołą  Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie.

•  Szkoła oferuje atrakcyjne staże i prak-

tyki zawodowe (również zagraniczne) 
oraz umożliwia zdobycie kwalifikacji 
zawodowych  wykraczających  poza 
program nauczania takich jak: certyfi-
kat ECDL, spawacz, operator wózków 
widłowych, kosmetyczki itp. 

•  Od 2010  roku, w ramach zajęć z wy-
chowania fizycznego,  odbywa  się  na-
uka pływania na basenie. 

Adres:
ZST Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2; 36-
100 Kolbuszowa
Kontakt:
Tel/fax: 17 22 71 632
www.zstkolbuszowa.pl
e-mail: zstkolbuszowa@op.pl

ZesPół sZKół aGrotechNicZNo – eKoNomicZNych 

im. KomisJi eduKacJi NarodoWeJ W WeryNi

Szkoła kształci w zawodach:
Technikum :
- technik agrobiznesu
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik organizacji reklamy
- technik architektury krajobrazu
- technik ochrony środowiska
- technik turystyki wiejskiej
- technik kelner
- technik technologii żywności
-  technik  żywienia  i  usług  gastronomicz-
nych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- cukiernik
- kucharz
- piekarz
- monter sieci, instalacji i urządzeń
-  mechanik  operator  pojazdów  i  maszyn 
rolniczych

Zespół    Szkół  Agrotechniczno  –  Ekono-
micznych w Weryni  już po raz kolejny po-
zyskał środki finansowe w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasa-
dach programu Leonardo da Vinci na reali-
zację projektu pn. Nasza szansa- praktyki 
zagraniczne. W  roku szkolnym 2013/2014 

w  projekcie  weźmie  udział  32  uczniów/
uczennic  kształcących  się  w  Technikum 
w klasach od 1  - 4,   zgodnie z założenia-
mi  wniosku.  W  ramach  projektu  ucznio-
wie odbędą 3 tygodniowy  staż zawodowy 
w Wielkiej Brytanii w wybranych instytu-
cjach i zakładach pracy. W trakcie realiza-
cji stażu zawodowego dodatkową atrakcją 
dla  uczestników  projektu  będzie  możli-
wość  zwiedzania  najciekawszych  miejsc 
i  zabytków    Wielkiej  Brytanii    podczas  
wyjazdów weekendowych,  a  także korzy-
stania  z  dodatkowych  atrakcji  w  czasie 
wolnym. Całkowita wartość  projektu wy-
niesie  97  796.00  Euro.  Dla  uczestników 
projektu zostanie zorganizowane w Polsce 
szkolenie  językowo  –  kulturowo  –  peda-
gogiczne  mające  na  celu  przygotowanie 
uczestników do stażu w Wielkiej Brytanii. 
Udział    w  projekcie  umożliwi  32  uczest-
nikom    zdobycie  dodatkowych  kwalifika-
cji  zawodowych  potwierdzonych  certyfi-
katami,  referencjami zaświadczeniami od 
pracodawców  angielskich.  Ponadto  udo-
skonalą konwersację w języku angielskim. 
Dodatkowo otrzymają  również dokument 
Europass Mobilność,  uznawany  zarówno 
na rynku krajowym i zagranicznym. 

Atuty ZSA-E w Weryni
- szkoła umożliwia podnoszenie kwalifika-
cji organizując różne kursy i szkolenia
-  realizujemy wiele  projektów  z  funduszy 
unijnych
-  zajmujemy  wysokie  miejsca  w  rankin-
gach szkół wg jakości kształcenia
- osiągamy dobre wyniki z egzaminów za-
wodowych i maturalnych
- kształcimy w atrakcyjnych zawodach
- posiadamy dziennik elektroniczny, szkol-
ną pocztę elektroniczną, platformę eduka-
cyjną oraz strony internetowe wszystkich 
nauczycieli

Adres:
ZSA-E Werynia 501; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: tel. 17 22 71 441
www.zswerynia.pl
e-mail: zswerynia@zswerynia.pl

liceum oGólNoKsZtałcące 
im. JaNKa bytNara W KolbusZoWeJ

ogłasza nabór na nowy rok szkolny

Proponowane kierunki kształcenia 
w roku szkolnym 2013/2014:

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 

zapewnia:
-  bardzo  dobrze  przygotowaną,  przyjazną 
kadrę pedagogiczną
-  ciekawe  kierunki  kształcenia  przygoto-

wujące  do  zdania  egzaminu  maturalne-
go  i  podjęcie  dalszej  nauki  na wyższych 
uczelniach
- bogatą ofertę kół przedmiotowych
-  przestronne,  dobrze  wyposażone  klaso-
pracownie
- udział w konkursach i olimpiadach przed-
miotowych
- zajęcia sportowe na pięknej hali widowi-

PROFIL KLASY Moduł I Moduł II
POLITECHNICZNY fizyka, matematyka, j. angiel-

ski
fizyka, matematyka, infor-
matyka

MEDYCZNY biologia, chemia, fizyka biologia, chemia, j. angielski
PRZYRODNICZO - 
TURYSTYCZNA

geografia, matematyka, j. 
angielski

geografia, matematyka, 
chemia

HUMANISTYCZNO 
- LINGWISTYCZNY

historia, j. polski, j. angielski historia, j. polski, wos
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skowo  -  sportowej, największej w powie-
cie kolbuszowskim
- udział w projektach unijnych
-  korzystanie  z  biblioteki  szkolnej  z  cen-
trum multimedialnym
-  korzystanie  z  pracowni  komputerowych 
z dostępem do internetu
- chwile odpoczynku w przytulnej świetlicy 
zwanej „Stodoła”
-  stypendia  dla  uczniów  osiągających  naj-
wyższe wyniki w nauce
- indywidualny tok i program nauczania dla 

uczniów najzdolniejszych
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mają-
cych trudności w nauce
- opiekę pedagoga  szkolnego  i  higienistki 
szkolnej
- bogatą ofertę imprez dydaktyczno - rekre-
acyjnych typu: kontakty z uczelniami wyż-
szymi,  
- wyjazdy do teatru, wycieczki, kuligi, kur-
sy tańca, zajęcia na basenie, siłowni, dys-
koteki itp.
   

 Szkoła daje możliwość nauki czterech ję-
zyków obcych:
    j. angielskiego
    j. francuskiego
    j. niemieckiego
    j. rosyjskiego

Zapewniamy utworzenie grup językowych 
kontynuujących naukę wybranego  języka 
obcego na poziomie rozszerzonym.

EDUKACJA TO NAJLEPSZA 
INWESTYCJA!

Z Prac rady PoWiatu
W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się XXiX sesja iV Kadencji rady Powiatu w Kolbuszowej. Podczas niej radni 

Powiatu realizowali 14 – punktowy porządek obrad. 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Najważniejszym  punktem  obrad  było 

rozpatrzenie  sprawozdania  Zarządu  Powia-
tu z wykonania budżetu powiatu kolbuszow-
skiego za 2012 rok pod względem udzielenia 
mu  absolutorium.  Po rozpatrzeniu powyż-
szego sprawozdania Rada Powiatu przy 16 
głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 
udzieliła Zarządowi Absolutorium za rok 
2012. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
złożył  serdeczne  podziękowania  za  udziele-
nie absolutorium. Podkreślił, że rok 2012 był 
bardzo intensywny, bogaty w inwestycje oraz 
w pozyskiwanie środków z zewnątrz.
Na dzień 31 grudnia 2012r. budżet Powiatu 
ustalał:
Planowane dochody w wysokości 39 261 775 
zł,
Planowane wydatki w wysokości 47 019 725 
zł, 

Planowany  deficyt  budżetu  w  wysoko-
ści: 7 757 950 zł, źródła pokrycia deficytu to 
kredyt bankowy w kwocie 6 825 805 zł oraz 
środki  niewykorzystane  w  latach  ubiegłych 
w kwocie 932 145 zł, 

Planowane  przychody  w  wysokości 
13 212 408 zł, z tego przychody z zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek: 6 825 805 zł, prze-
lewy z rachunków lokat: 5 454 458 zł, środki 
z lat ubiegłych: 932 145 zł, 

Planowane rozchody w wysokości  5 454 
458 zł.  

Na  dzień  31  grudnia  2012  r. wysokość 
planowanych dochodów uległa zwiększeniu 
o 18,10 %, wydatków o 9,93 % w stosunku 
do założeń planowych z uchwały budżetowej.  

W 2012 roku zostały zrealizowane :
Dochody powiatu na  kwotę: 

39 082 739,73 zł, co stanowi 99,54 % plano-
wanych po zmianach dochodów ogółem na 
2012 rok, w tym:

- dochody bieżące 35 072 420,87 zł, tj. 100,10 
% planu,

- dochody majątkowe 4 010 318,86 zł, tj. 94,90 
% planu.

Wydatki powiatu zrealizowano na 
kwotę: 44 834 736,01 zł, co stanowi 95,35 % 
planowanych  po  zmianach wydatków  ogó-
łem na 2012 rok, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 32 231 149,46 zł, 
tj. 97,59 % planu, z tego: 
-  wydatki  bieżące  jednostek  budżetowych: 
27  812  627,46  zł,  z  czego  wydatki  na  wy-
nagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane 
21 246 307,81 zł oraz wydatki związane z re-
alizacją zadań statutowych jednostek budżeto-
wych 6 566 319,65 zł,
-  wydatki  na  dotacje  na  zadania  bieżące: 
1 826 542,56 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych: 1 085 916,69 zł,
-  wydatki  na  obsługę  długu  publicznego: 
850 743,31 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów fi-
nansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych: 655 319,44 zł
wydatki majątkowe w kwocie 12 603 586,55 
zł, tj. 90,07 % planu z tego:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne: 12 386 328,87 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 
217 257,68 zł.

Łączna  kwota  długu  Powiatu  Kolbu-
szowskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wy-
nosi  30,22 %  wykonanych  dochodów  Po-
wiatu, z uwzględnieniem wyłączenia kredytu 
zaciągniętego na realizację zadań w ramach 
RPO w wysokości 5 592 465 zł.

 
W następnej  kolejności Rada Powiatu 

zapoznała się z informacją o sytuacji na ryn-
ku pracy na terenie powiatu kolbuszowskiego 
w 2012 r. i I kwartale 2013 r., którą przedsta-
wiła Maria Wesołowska – Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. 

Ponadto  Rada  Powiatu,  w  związku 
z udzieleniem Absolutorium, realizowała na-
stępujące punkty:
1)  sprawozdaniem z wykonania budżetu Po-
wiatu Kolbuszowskiego za 2012r.,

2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Kol-
buszowskiego za 2012r.,
3)  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
o  sprawozdaniu  Zarządu  Powiatu w Kolbu-
szowej z wykonania budżetu za rok 2012r,
4) informacją o stanie mienia Powiatu Kolbu-
szowskiego na dzień 31 grudnia 2012r.,
5)  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Powiatu w Kolbuszowej,
6)  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
o  przedłożonym  przez  Komisje  Rewizyj-
ną  Rady  Powiatu  w  Kolbuszowej  wniosku 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu ab-
solutorium.     

  
Ponadto  Radni  podjęli  uchwały:  1. 

W  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu 
wyrównywania  szans  edukacyjnych  dzieci 
i młodzieży Powiatu Kolbuszowskiego. 

2.  W  sprawie  likwidacji  Liceum  Profi-
lowanego w Weryni. 3. W  sprawie  likwida-
cji  Liceum  Profilowanego  w  Kolbuszowej. 
4. Zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zobo-
wiązania  do  pokrycia wkładu własnego wy-
nikającego  z  projektu  pn.  „Program  aktywi-
zacji społecznej w powiecie kolbuszowskim” 
na  lata  2013  –  2015  w  ramach  priorytetu 
VII  Promocja  integracji  społecznej,  działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji,  poddziałanie  7.1.2 Rozwój  i  upo-
wszechnianie  aktywnej  integracji  przez  po-
wiatowe centra pomocy  rodzinie, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinanso-
wanego w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  5. W  sprawie  ustalenia  Staro-
ście Powiatu Kolbuszowskiego wynagrodze-
nia miesięcznego. 6. W sprawie zmian w bu-
dżecie i w Uchwale Budżetowej Powiatu Kol-
buszowskiego na rok 2013 r. 7. Rozpatrzenie 
sprawozdania  finansowego  Powiatu  Kolbu-
szowskiego  za  2012  r.  wraz  ze  sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2012 r. i pod-
jęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania  finansowego  Powiatu Kolbuszow-
skiego  za  2012  r.  wraz  ze  sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2012 r. 



Nr 6 (201) - czerwiec 201326

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

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl

PoWiatoWy dZień strażaKa
dnia 16 maja 2013 roku, na placu Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Kolbuszowej, odbyły 

się uroczyste obchody „dnia strażaka”. 

Ten  szczególny  dla  strażaków  dzień 
swoją  obecnością  uświetnili  m.in.:  Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Pod-
karpacki  Komendant  Wojewódzki  Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan 
Kuliga, Dziekan  Dekanatu  Kolbuszowa 
Wschód  ks. Kazimierz Osak,  Kapelan 
Strażaków  Powiatu  Kolbuszowskiego  ks. 
Wiesław Augustyn,  Starosta  Kolbuszow-
ski Józef Kardyś, Zastępca Komendanta 
Powiatowego  Policji  w  Kolbuszowej mł. 
insp. Marek Mendoń,  Burmistrz  Kolbu-
szowej Jan Zuba, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Kolbuszowa Bartłomiej Peret, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Ryszard Skowron oraz Wójtowie  Gmin 
z naszego Powiatu.

Podczas  uroczystego  apelu,  który  za-
początkowało  złożenie  meldunku  Podkar-
packiemu Komendantowi Wojewódzkiemu 
PSP  oraz  wysłuchanie  hymnu  narodowe-
go, nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali 
i awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Wśród  wyróżnionych  Strażaków  zna-
leźli się:

Prezydent Rzeczpospolitej  Polskiej  nadał 
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Pan Janusz Kosiorowski

Minister  Spraw Wewnętrznych  nadał  sto-
pień brygadiera:
mł.bryg. Krzysztof Samojedny
Minister  Spraw Wewnętrznych  nadał  sto-
pień starszego kapitana:
kpt. Waldemar Kamiński
kpt. Waldemar Pieniek

Komendant  Główny  Państwowej  Straży 
Pożarnej nadał stopień aspiranta:
mł. asp. Janusz Babula

Podkarpacki  Komendant  Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień 
młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Rafał Kopera

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Stra-
ży Pożarnej w Kolbuszowej nadał stopień 
starszego strażaka:
str. Dariusz Piechota 
str. Mateusz Puzio
str. Krzysztof Wilk 

Minister  Spraw  Wewnętrznych  nadał 
Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej dla:
Pan Janusz Kosiorowski
Pani Wanda Pieniek

W  ramach  podziękowania  za  wspól-
ną  służbę  na  rzecz  ochrony  przeciwpoża-
rowej Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych woj. podkarpackiego przyznało 
odznaczenia:

Złoty Medal  za  Zasługi  dla  Pożarnictwa 
dla:
Pani Wanda Pieniek
Pan Henryk Mazur

Srebrny  Medal  Za  Zasługi  dla  Pożarnic-
twa dla: 
Pan Janusz Babula
Pan Rafał Fila

Brązowy Medal Za Zasługi  dla  Pożarnic-
twa dla:
Kamiński Waldemar
Paweł Tomczyk

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś składa na ręce wszystkich strażaków 
gratulacje i życzenia za okazywanie pomocy i za wspólną służbę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników powiatowych uroczystości z okazji „Dnia 
Strażaka”.
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Kulinaria

KabacZeK – cuKiNia
Warzywa dyniowate na zupę, surówkę, zapiekankę, konfiturę i na 

marynatę

Kabaczki  –  to  zielone  lub  zielono-
żółte  owoce  warzyw  z  rodziny  dyniowa-
tych.  Kształtem  przypominają  olbrzymie 
ogórki. Uprawiane w Ameryce Środkowej 
i Południowej zostały sprowadzone do Eu-
ropy  przez  konkwistadorów  i  odtąd  stały 
się bardziej popularne we Francji, Hiszpa-
nii, Włoszech, Anglii, Rosji niż w Amery-
ce. Do Polski trafiły właśnie z tych krajów, 
a nie z Ameryki. 

  Podobno kabaczki znane były już 
w starożytności. Na słynnych ucztach Lu-
kullusa podawano deser z kabaczka i mio-
du. W  staropolskiej  kuchni  warzywa  dy-
niowate  nie  były  zbyt  docenione.  Jedy-
nie  ogórki  (też  z  dyniowatych)  były  po-
wszechnie znane i do dziś zajmują wysoką 
pozycję warzywnych owoców w polskich 
jadłospisach. Dynię w odległych  czasach 
sadzono  w  przydomowych  ogródkach 
głównie  dla  pestek,  już  wówczas  istniał 
pogląd,  że  posiadają  wartości  lecznicze. 
Samą dynię jadano w postaci zupy na mle-
ku, jako potrawę w kuchni wiejskiej. 

Kabaczek od niedawna  stał  się w na-
szej  kuchni  popularny.  Okazuje  się  bo-
wiem,  że  posiada  wiele  zalet.  Przede 
wszystkim to, że jest lekkostrawny, ma do-
bry wpływ na pracę  jelit,  co  tym samym 
poprawia  przemianę  materii  i  zapobiega 
zaparciom. Ponieważ kabaczek odkwasza 
organizm, dzięki zawartym w tym warzy-
wie  związków zasadowych,  to  zapobiega 
powstawaniu  cukrzycy,  miażdżycy  oraz 
nadciśnieniu. Spożywanie go pomaga tak-
że  w  zwalczaniu  choroby  lokomocyjnej, 
a  także przy zapaleniu gruczołu krokowe-
go u mężczyzn. Warzywo to jest również 
cennym  źródłem witamin; Wit. A,  B1 B2 
(w tym, PP) oraz Wit C. Zawiera składniki 
mineralne:  magnez,  wapń,  fosfor,  żelazo. 
Fakt, że kabaczek i cukinia zawierają spo-
ro wody,  to uwzględnianie go w codzien-
nym jadłospisie zalecane jest dla seniorów 
i  rekonwalescentów.  Jarzyna  ta wymarzo-
na  jest  dla  osób  stosujących  dietę  odchu-
dzającą - dzięki wysokiej zawartości celu-
lozy ułatwia trawienie zapobiegając otyło-
ści i nagromadzaniu się cholesterolu. Przy-
rządzając kabaczka warto wiedzieć,  żeby 
przed  spożywaniem  posypać  go  solą,  od-
sączyć, a następnie opłukać. W ten sposób 
przygotowany  kabaczek  pozbawiony  bę-
dzie typowej dla niego goryczki osadzają-
cej się tuż pod skórką. 

Cukinia  jest  odmianą  kabaczka,  ma 
jednak  delikatniejszy  smak  i  jest  jeszcze 

łatwiejsza  w  trawieniu  i  lepiej  przyswa-
jalna.  Cukinia  ma  tak  delikatną  skórkę, 
że  nie  trzeba  jej  obierać  i można  ją  jeść 
na  surowo  (ze  skórką  lub bez). Dojrzałe, 
wyrośnięte cukinie należy jednak obierać, 
usuwać  komory  nasienne  i  spożywać  po 
obróbce termicznej. Wartości i walory cu-
kinii są prawie takie same jak kabaczka. 

Każda dobra książka kucharska infor-
muje,  jak  cennym  surowcem kulinarnym 
są kabaczek i cukinia. Można z nich przy-
rządzić delikatną zupę, jarzynkę, surówkę, 
sałatkę,  można  smażyć,  dusić,  zapiekać, 
faszerować  i  przygotowywać  przetwory 
i na ostro i na słodko, marynaty i konfitu-
ry. Kabaczek i cukinia jest wykorzystywa-
na w  kuchni  częściej  niż  dynia.  Podczas 
gdy dynię zbiera się późną jesienią wtedy 
gdy jest dojrzała i nieraz przechowuje się 
ją przez kilka miesięcy żeby „doszła” jak 
mawiały nasze babcie, to kabaczki i cuki-
nię  można  konsumować  zaraz  po  zerwa-
niu (nawet to lepiej) i przy tym niedojrzałe, 
zbierając je sukcesywnie na bieżąco w cią-
gu całego lata i wczesnej jesieni. Kabaczki 
i cukinię, a także dynię można po rozdrob-
nieniu mrozić. 

Surówka z kabaczka

1 kabaczek (ok. 60 dag), 2 czerwone lub 
białe cukrowe cebule, 2 ząbki czosnku, 
1 łyżka musztardy, pół szkl. gęstej śmietany, 
1 łyżka oleju słonecznikowego lub sojowe-
go, sól pieprz, cukier, 1 łyżka soku z cytry-
ny, po 2 łyżki posiekanego koperku i szczy-
piorku, 1 pomidor do dekoracji 
Musztardę  rozetrzeć  z  1  łyżeczką  cukru 
i  startym  na  tarce  czosnkiem,  dodać  do 
smaku  sól,  pieprz,  ewentualnie  jeszcze 
cukier.  Umyty  kabaczek  obrać,  przekro-
ić  wzdłuż,  oczyścić  z  gniazda  nasienne-
go.  Kabaczek  pokroić  w  makaronik  lub 
zetrzeć  na  tarce  o  dużych  otworach.  Sos 
musztardowy wymieszać z olejem i śmie-
taną,  połączyć  z  rozdrobnionym  kabacz-
kiem  i  posiekaną  drobno  cebulą.  Dokwa-
sić sokiem z cytryny, dosmaczać solą, pie-
przem, ewentualnie cukrem. 
Wyłożyć do  salaterki  i  udekorować  cząst-
kami pomidora oraz zieleniną. 

Surówka z cukinii

40 dag cukinii (najlepsza niewyrośnięta), 
6 łyżek oleju słonecznikowego lub z pe-

stek winogron, 2 łyżki soku z cytryny, sól, 
pieprz, papryka w proszku lub pieprz zio-
łowy, cukier do smaku. 
Młodą  cukinię  (15  -  20  cm)  umyć,  okro-
ić  końce  i  pokroić w  cieniutkie  plasterki, 
posolić. Dodać do smaku szczyptę papry-
ki,  pieprzu  i  cukru.  Zalać  olejem wymie-
szanym z sokiem z cytryny lub octem win-
nym.  Surówkę  pozostawić  w  chłodnym 
miejscu  na  1  godzinę,  aby  się  przemace-
rowała. 
Tak przygotowana surówka jest świetnym 
dodatkiem do mięsa, drobiu i ryb. 

Zupa z cukinii

2 l rosołu (może być z kostki), 60 dag cuki-
nii, 1 łyżka masła, 2 łyżki posiekanego ko-
perku, 1 szkl. śmietany, 2 żółtka, sól, pieprz, 
cukier do smaku. 
Cukinię  (niewyrośniętą)  wymyć  i  pokro-
ić w cienkie plasterki,  (jeżeli cukinia  jest 
starsza, wyrośnięta, należy obrać ze skórki, 
przekroić wzdłuż i usunąć komorę nasien-
ną). Pokrojoną cukinię wyłożyć do rondla, 
podlać  niewielką  ilością wody  i  gotować 
2 - 4 min. Odłożyć kilka plasterków, a po-
zostałe gotować do miękkości. Następnie 
przetrzeć  przez  sito  perlonowe  lub  zmik-
sować  i  połączyć  z  rosołem.  Dodać  ma-
sło,  przyprawić  solą,  pieprzem  i  cukrem 
do  smaku.  Odstawić  z  ognia,  wlać  śmie-
tanę wymieszaną z rozbełtanymi żółtkami. 
Wsypać drobno posiekany koperek, wrzu-
cić odłożone plasterki cukinii. 
Podawać zupę z grzankami, ryżem ugoto-
wanym na sypko lub cienkim makaronem. 

Zupa z młodej cukinii z ziemniakami

50 dag cukinii, 2 szkl. wywaru z warzyw 
mieszanych, 30 dag ziemniaków, 2 cebule, 
1 łyżka masła, 3/4 szkl. śmietany, po 2 łyżki 
natki pietruszki i koperku, sól, pieprz, cu-
kier do smaku. 
Ziemniaki umyć, obrać, opłukać i pokroić 
w kostkę. Zalać niewielką ilością wrzącej 
osolonej  wody  i  gotować.  Cebulę  obrać, 

Janina olszowy
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pokroić w piórka, wrzucić do gotujących 
się ziemniaków i ugotować do miękkości. 
Cukinię  umyć,  odkroić  nasadę  szypułki 
i  resztki  dna  kwiatowego,  pokroić  w  ka-
wałki,  włożyć  do  osolonego,  wrzącego 
wywaru jarzynowego, dodać pół łyżki ma-
sła i ugotować do miękkości (ok. 10 min). 
Miękką  cukinię  z  wywarem  połączyć 
z  ugotowanymi  ziemniakami,  przetrzeć 
przez sito lub zmiksować, dodać śmietanę, 
uprzednio  zahartowaną  wrzącym  wywa-
rem, wzbogacić  resztą masła, wsypać po-
siekaną zieleninę i wymieszać. Przyprawić 
do smaku solą, pieprzem i cukrem. 
Podawać zupę z grzankami lub ptysiowym 
groszkiem. 

Cukinia smażona – gorąca przystawka

50 dag cukinii, sól, pieprz, pszenna mąka, 
olej z pestek winogron lub sojowy. 
Młodą  cukinię  (o  niewykształconych  ko-
morach nasiennych) pokroić w plastry gru-
bości 2 cm, oprószyć solą i pieprzem oraz 
mąką.  Smażyć  na  rozgrzanym  tłuszczu, 
rumieniąc z obu stron. 
Podawać  z  pieczywem  jako  gorąca  przy-
stawkę  lub  jako danie z  ryżem sosem po-
midorowym, albo z ziemniakami i sosem 
cebulowym. 

Kabaczek z masłem i bułeczką

4 młode kabaczki z niewykształconą komo-
rą, 2 l wody, 1 szkl. mleka, sól, cukier do 
smaku, 2 łyżki masła, pół szkl. tartej bułki. 
Kabaczki wymyć, obrać i pokroić w słup-
ki.  Wrzucić  do  wrzącej  osolonej  wody 
z dodatkiem mleka  i 1  łyżki cukru. Goto-
wać ok. 4 – 5 min. (zależnie od wielkości 
pokrojonych cząstek). 
Ugotowane odcedzić, wyłożyć do  salater-
ki i na wierzchu polać masłem ze zrumie-
nioną bułeczką. 

Kabaczki pod beszamelem

1 kg kabaczków (niewyrośniętych), 1½ łyż-
ki masła, 1 łyżka śmietany, 2 łyżki tartego 
żółtego sera, sól do smaku. 
Kabaczki  umyć  obrać  i  pokroić w  plastry 
grubości 2 cm. Przełożyć do rondla, dodać 
pół  łyżki  masła  (ewentualnie  margaryny), 
podlać  kilkoma  łyżkami  wody,  przykryć 
pokrywką i dusić ok. 5 - 6 min. 
Przygotować sos beszamelowy: 1 łyżkę ma-
sła stopić, wymieszać z mąką, rozprowadzić 
mlekiem,  zagotować,  dodać  sos  spod  du-
szonych  kabaczków,  rozbełtane  żółtko  ze 
śmietaną i starty żółty ser. Kabaczki ułożyć 
w  żaroodpornym  naczyniu,  zalać  przygoto-
wanym sosem i zapiec ok. 20 min. w piekar-
niku nagrzanym do temp. 200ºC. 
Podawać  z  pieczywem  na  kolację  lub 
z ziemniakami do obiadu. 

Cukinia duszona z cebulą 
i pomidorami

40 dag cukinii, 40 dag cebuli, 40 dag po-
midorów, 3 łyżki oleju, sól, pieprz, cukier, 
1 łyżka posiekanych listków oregano lub 
bazylii. 
Cebulę obrać, pokroić w plasterki, cukinię 
umyć,  przekroić wzdłuż  i  pokroić w  pół-
plasterki. Pomidory umyć, wyciąć nasady 
szypułek, pokroić w ósemki. Olej rozgrzać, 
zeszklić  cebulę,  dodać  cukinię  i  smażyć 
ok. 5 min., następnie dodać pokrojone po-
midory, posolić, oprószyć pieprzem, dodać 
odrobinę cukru, przykryć i dusić 5 - 7 min.
Posypać zieleniną  i podawać do grillowa-
nych kiełbasek i mięs. 

Cukinia nadziewana masą 
serowo – jajeczną i zapiekana

2 kg młodej cukinii, 10 szt. jajek, 50 dag 
sera twarogowego, 2 łyżki masła, 2 łyżki 
mąki, 1 szkl. śmietany, po2 łyżki posieka-
nego koperku i pietruszki. 
Młodą cukinię starannie wymyć i pokroić 
w poprzek na 10 cm kawałki, wyżłobić ły-
żeczką wgłębienia tak, aby nie przebić na 
wylot. 
7  szt.  jajek  umyć  i  ugotować  na  twardo, 
ostudzić, obrać ze skorupek, drobno posie-
kać i wymieszać z roztartym serem twaro-
gowym,  dodać  posiekaną  zieleninę,  3  su-
rowe jajka. Wszystkie składniki starannie 
wymieszać,  doprawić  solą,  ewentualnie 
pieprzem. Wydrążone kawałki cukinii wy-
pełniać  farszem  i  układać  w  żaroodpor-
nej  formie  pionowo  do  góry  nadzianymi 
otworami (jedną warstwę). Na wierzch po-
łożyć  kawałki masła  i  zapiec w  piekarni-
ku w temp. 160ºC ok. 20 min. Pod koniec 
zapiekania  zalać  śmietaną  wymieszaną 
z mąką i jeszcze zapiec 10 min. 
Podawać z ryżem lub pieczywem. 

Sałatka z cukinii lub kabaczka

50 dag cukinii, 2 cebule, 4 łyżki oleju 
lub sklarowanego masła, 3 - 4 pomidory, 
1 jabłko, sól, pieprz, mielona papryka, cu-
kier do smaku, po pół łyżki koperku i natki 
pietruszki. 
50  dag  cukinii  lub  kabaczka  (wyrośnięte 
obrać)  przekroić,  wydrążyć  i  pokroić  na 
małe kawałki (słupki, półplasterki lub gru-
bą kostkę), 2 cebule obrać i drobno posie-
kać.  Podsmażyć  na  oleju  lub maśle  skla-
rowanym  cukinię  i  cebulę, mieszając,  aż 
cukinia stanie się szklista. 3 - 4 pomidory 
umyć,  sparzyć,  zdjąć  skórkę  i drobno po-
kroić.  1  jabłko  (kwaskowate)  obrać  i  ze-
trzeć na tarce z dużymi otworami. Pomido-
ry  i  jabłko wymieszać  z  cukinią  (kabacz-
kiem) i cebulą, wszystkie składniki razem 
poddusić (ok. 5 min.). Przyprawić do sma-

ku solą, pieprzem, ostrą papryką i cukrem. 
Posypać zieleniną. 
Podawać na zimno do jaj ugotowanych na 
twardo lub mięs grilowanych. 

Sałatka z kabaczków 
w sosie majonezowym

1 kg młodych kabaczków, pół szkl. sosu 
majonezowego, 1 szkl. mleka, 1 łyżka cu-
kru, 1 łyżka soli, 2 łyżki posiekanego ko-
perku, 2 l wody. 
Umyte  kabaczki  obrać  cieniutko,  pokro-
ić w słupki, wrzucić do wrzącej osolonej 
wody z dodatkiem mleka  i cukru, zagoto-
wać,  odcedzić  i  ostudzić. Wyłożyć do  sa-
laterki i zalać sosem majonezowym. Posy-
pać drobno posiekanym koperkiem i przy-
brać pokrojonymi „w ósemkę” pomidora-
mi. 
Podawać jako przystawkę lub dodatek do 
mięs, wędlin. 

Cukinia marynowana

1 kg cukinii (młode owoce), 2 szkl. wody, 
pół szkl. octu owocowego, 5 dag soli, 
2 łyżki cukru, 3 liście laurowe, 1 łyżecz-
ka kolendry, 6 ziarenek ziela angielskie-
go, 1/4 łyżeczki mielonego czarnego pie-
przu, szczypta mielonego imbiru, 6 ząb-
ków czosnku. 
Cukinię  umyć,  odkroić  resztki  dna  kwia-
towego  i  szypułkę. Owoce pokroić w po-
przek na kawałki grubości 3 cm  i ułożyć 
w wyprażonych słoikach, przesypując po-
siekanymi  czosnkiem,  imbirem,  zielem 
angielskim, kolendrą i pieprzem. Wodę za-
gotować z octem, solą, cukrem i  liściami 
laurowymi (liście laurowe wyjąć) i wrzącą 
zalewą zalać cukinię w słoikach. Słoiki za-
mknąć. Pasteryzować w temp. 85ºC przez 
20 min. Ostudzić, przechowywać w chłod-
nym, zaciemnionym pomieszczeniu. 
Wykorzystywać  jako składnik sałatek  lub 
jako dodatek do mięs i wędlin. 

Konfitura z kabaczka z ananasem

2 kg obranego, oczyszczonego z komory 
nasiennej kabaczka, 70 dag cukru, 1 pusz-
ka ananasa w syropie, 1 łyżka kwasku cy-
trynowego. 
Kabaczka obrać, oczyścić, pokroić w rów-
nej wielkości kawałki (półkrążki lub dużą 
kostkę). Wrzucić do wrzącej wody zakwa-
szonej kwaskiem cytrynowym. Obgotować 
2  - 3 minuty  i odcedzić. Przygotować gę-
sty syrop z cukru z niewielkim dodatkiem 
wody  oraz  zalewy  z  ananasa.  Wrzącym 
syropem  zalać  kabaczka,  dodać  pokrojo-
ne krążki ananasa i smażyć aż cząstki ka-
baczka będą szkliste. Smażyć można przez 
kilka  minut,  następnie  odstawić  do  ostu-
dzenia, odcedzić, zagotować syrop i znów 
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Europejskimi szlakami

PoZNaJ sWóJ reGioN

   Zbliżające  się  lato  to  dla  wielu 
z  nas  długo oczekiwany okres wyjazdów 
krajowych i zagranicznych. Na wybór cza-
su i miejsca naszego wypoczynku wpływa 
wiele czynników, niektóre z nich całkowi-
cie ograniczają nam możliwość opuszcze-
nia miejsca  zamieszkania  nawet  na  kilka 
dni. Warto zatem docenić walory przyrod-
nicze i kulturowe okolic naszego regionu, 
organizując  krótkie wycieczki  piesze  czy 
rowerowe. Zresztą już od dawna widać, że 
wśród mieszkańców powiatu z roku na rok 
przybywa  entuzjastów  aktywnego  wypo-
czynku. Być może nasza „Mała Ojczyzna” 
w  świadomości wielu  z  nas  jest  godnym 
uwagi  regionem  turystycznym,  bogatym 
w  różnorodne  zbiorowiska  leśne  oraz  za-
nikający tradycyjny krajobraz wiejski.

Nawet  kilkugodzinne  wycieczki 
w czasie długich letnich dni pozwalają nie 
tylko  odpocząć  od  codziennych  obowiąz-
ków,  ale  przede wszystkim wpływają  ko-
rzystnie na stan naszego zdrowia fizyczne-
go i psychicznego. 

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że 
przed  każdym  wyjściem  w  teren  dobrze 
jest poznać orientacyjną prognozę pogody, 
która, jak wiemy, ostatnio bywa bardzo ka-
pryśna. Zbliżające się ochłodzenie i opady 
podczas lata możemy przewidzieć na pod-
stawie wielu oznak, np:
•  wzrost temperatury wieczorem
•  wzrastająca  wieczorem  i  nocą  siła 

wiatru
•  wzrost zachmurzenia wieczorem
•  niski pułap chmur
•  blada, zamglona barwa nieba
•  dym z kominów układający się pozio-

mo
•  nisko latające jaskółki
•  mglista, nieostra widoczność
•  w  nocy  księżyc w  tak  zwanej  „lisiej 

czapie”
•  brak  rosy  wieczorem  po  ciepłym 

dniu oraz rano.
Zachęcając  wszystkich  czytelników 

do  aktywnego  wypoczynku  po  najbliż-
szej okolicy, życzymy odkrywania wielu 
ciekawych miejsc  oraz  słonecznej  pogo-
dy podczas wakacji.

piotr BuJaK

zalać owoce i smażyć powtórnie kilka mi-
nut. Przełożyć do słoików, zamknąć słoiki 
i  pasteryzować  15  -  20 min.  Po wyjęciu 
z  pasteryzacji  słoiki  dokręcić  i  odwrócić 
do góry dnem. Wystudzić, przechowywać 
w chłodnym pomieszczeniu. 
Konfitura  z  kabaczka  służy do przekłada-
nia ciast, tortów, naleśników. 

Konfitury z cukinii

1 duża (wyrośnięta, dojrzała) cukinia, tyle 
cukru ile ważą oczyszczone krążki cukinii, 
kwasek cytrynowy, aromaty (w zależności 

od upodobania może być: wanilia, cyna-
mon, smak i zapach pomarańczowy, cytry-
nowy lub ananasowy), imbir. 
Cukinię obrać ze skórki, wydrążyć komo-
rę  nasienną  i  pokroić w  plastry  grubości 
1 - 2 cm. Tak przygotowane krążki zważyć 
i odważyć taką samą ilość cukru. Cukinię 
gotować  we  wrzącej,  leciutko  osolonej 
wodzie 10 - 15 min (młodą cukinię nieco 
krócej). Wyjmować delikatnie cedzakową 
łyżką na sito, aby obciekły. Z cukru i nie-
wielkiej  ilości wody zrobić syrop, zakwa-
szony kwaskiem cytrynowym lub sokiem 
wyciśniętym z cytryn (1 kg). Do gotujące-

go się syropu ostrożnie wkładać krążki cu-
kinii. (Jeżeli aromatyzujemy skórkami cy-
tryny, pomarańczy, cynamonem lub laską 
wanilii,  trzeba  je  oddzielnie  wygotować 
w małej ilości wody i do syropu dodać tyl-
ko przecedzony wywar, gdyż od przypraw 
konfitury ciemnieją). 
W  wyprażonych  w  piekarniku  słoikach 
układać  delikatnie  warstwami  usmażone 
krążki  cukinii  i  zalać  gorącym  syropem. 
Zamknąć  słoiki,  odwrócić  do  góry  dnem 
i pozostawić do ostygnięcia.

Podróże

Piotr Bujak

Letnie wędrówki po okolicznych lasach mogą dostarczyć wielu przyjemnych chwil

Okolice Kolbuszowej zachęcają do różnorodnych form aktywnego wypoczynku
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„WytrWaJcie W miłości moJeJ”
Chcąc dopowiedzieć w jakiejś mierze 

na pytanie: Czym jest Miłość musimy so-
bie przybliżyć zręby koniecznej antropolo-
gii. Człowiek posiada dwa płuca, ktoś po-
wie o jedno za dużo? Ale to nie jest praw-
da. Oczywiście, można żyć z jednym płu-
cem, ale takie życie jest już samo w sobie 
utrudnione, czasem powiedzielibyśmy na-
wet - kalekie. 

Człowiek jest istotą cielesno – ducho-
wą.  I  jeden  i drugi wymiar  życia  jest  tak 
samo  ważny.  Życie  biologiczne,  siły  fi-
zyczne stwarzają człowiekowi możliwość 
rozwoju w różnych kierunkach - człowiek 
dojrzewa, zmienia się zewnętrznie, budu-
je wokół siebie świat, zdobywa wiele róż-
nych potrzebnych rzeczy.

Ważnym  jest  też  życie  Duchowe, 
a więc rozwój w nas wartości duchowych 
takich jak życzliwość, prawość, wierność, 
w ostateczności także Miłość.

Słyszymy  ciągle  wołanie  bł.  Jana 
Pawła II – „łaską waszego wieku jest obu-
dzenie w sobie człowieka wewnętrznego 
z jego właściwościami, talentami, szla-
chetnymi pragnieniami, ideałami - ale 
równocześnie odkrywamy słabości, wady, 
złe skłonności, egoizm, pychę, zmysło-
wość. Czujemy doskonale, że o ile pierw-
sze rysy naszego człowieczeństwa zasługu-
ją na to, aby je rozwijać i umacniać - to 
drugie musimy przezwyciężać, zwalczać, 
przetwarzać. W ten sposób - w żywym 
kontakcie z Panem Jezusem, w kontakcie 
ucznia z Mistrzem - rozpoczyna się i rozwi-
ja najwspanialsza działalność człowieka; 
nosi ona nazwę: praca nad sobą.” 

Czy w innym miejscu papież mówił: 
„Człowiek nie może żyć bez miłości. 

Człowiek pozostaje dla siebie istotą nie-
zrozumiałą, jego życie jest pozbawione 

sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, je-
śli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 
jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnic-
twa.”

Miłość  jest  więc  wartością  ducho-
wą  i  tylko  duchowo  można  ją  prawdzi-
wie  przeżywać.  Potwierdza  to  Jan  Paweł 
II ucząc „Prawdziwa miłość nie jest mgli-
stym uczuciem ani ślepą namiętnością. 
Jest wewnętrzną postawą, ogarniającą 
całe jestestwo człowieka. Jest patrzeniem 
na bliźniego nie po to, by się nim posłużyć, 
ale by mu służyć”, a w Piśmie Św. doczy-
tamy: „Umiłowani miłujmy się wzajemnie 
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto 
miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto 
nie miłuje nie zna Boga bo Bóg jest miło-
ścią”. 

Nie mamy wątpliwości, że miłość jest 
cechą, a więc jest przymiotem Boga – bo 
Bóg jest Miłością. 

Gdy  czytamy 1 List  do Koryntian  to 
słyszymy  słowa:  „Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest, nie zazdrości, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się 
z niesprawiedliwości lecz współweseli się 
z prawdą, wszystko znosi, każdemu wierzy, 
każdemu ufa, wszystko przetrzyma. Miłość 
nigdy nie ustaje. „

Łatwo  domyślamy  się  że  ów Hymn 
o Miłości jest Hymnem o Bogu. 

To Bóg jest cierpliwy, łaskawy, to Bóg 
nie pamięta złego. Odkrywając tę prawdę 
może nam się wydawać że dla nas taka mi-
łość jest nieosiągalna. My istoty stworzo-
ne, niedoskonałe możemy tylko pomarzyć 
o  takiej miłości. A  jednak cała ewangelia 
ukazuje nam miłość w pespektywie zada-
nia:

„Jak mnie umiłował Ojciec tak i ja 

was umiłowałem, wytrwajcie w miłości 
mojej.” 

Miłość  Boża  jest  więc  uprzedzająca, 
jest więc pierwsza i leży u podstaw naszej 
ludzkiej miłości. „W tym przejawia się mi-
łość, że nie my umiłowaliśmy Boga ale On 
sam nas umiłował i posłał syna swojego 
jako ofiarę przebłagalną za nasze grze-
chy.”

Miłość  Boża,  miłość  Chrystusa  nie 
miała miary bo „Bóg do końca nas umiło-
wał”. Nieraz łudzimy się, że potrafimy ko-
chać, że nie musimy się tego uczyć sądząc, 
że miłość  jest  czymś  naturalnym  i  oczy-
wistym. Kiedy jednak słyszymy od Chry-
stusa, że nasza miłość ma być naśladowa-
niem Boga „tak macie kochać  jak  ja was 
umiłowałem” – zaczynamy dostrzegać, że 
miłość jest czymś niełatwym, że jest szan-
są którą należy dopiero wykorzystać, dro-
gą po której trzeba codziennie kroczyć. Od 
Chrystusa więc  uczmy  się  czym  jest mi-
łość. 

Zakończę  słowami  papieża  bł.  Jana 
Pawła  II:  „Kochać drugiego człowieka 
znaczy chcieć jego dobra bardziej niż wła-
snego, troszczyć się o niego i dzielić z nim 
wszystkie trudy i radości życia.”

Ks. lucjan szumierz

Religia

GraNt dla GmiNNeJ biblioteKi PublicZNeJ W raNiżoWie
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Ra-

niżowie  jest  uczestnikiem  II  rundy  wie-
loletniego  Programu  Rozwoju  Bibliotek, 
jako biblioteka partnerska Miejskiej  i  Po-
wiatowej  Biblioteki  Publicznej  w  Kolbu-
szowej.  W  ramach  programu  odbyło  się 
w  Rzeszowie  szereg  szkoleń,  w  których 
uczestniczyli pracownicy bibliotek. Po za-
kończeniu  szkoleń  biblioteki  mogły  brać 
udział w Konkursie Grantowym  „Aktyw-
na Biblioteka”. Środki na grant pochodzą 
od  Stowarzyszenia  Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, w ramach Programu 
Rozwoju  Bibliotek,  który  jest  wspólnym 
przedsięwzięciem Fundacji  Billa  i Melin-
dy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności.
Udział  w Konkur-

sie  Grantowym  „Ak-
tywna  Biblioteka”  po-
zwolił  naszej  biblio-
tece  na  realizację  pro-
jektu  pt.  „Raniżowski 
E –senior” w terminie 
od  stycznia  do  czerw-
ca  2013  r.  Projekt  za-
kłada  integrację  oraz 
aktywizację  społecz-
ności  lokalnej,  głów-
nie osób starszych, do 
twórczego  spędzania 
wolnego  czasu.  Ma 
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osteoPoroZa – ZaburZeNia meta-
bolicZNe W uKładZie KostNym
Osteoporoza  powoduje  zmniejszenie 

gęstości tkanki kostnej. Jeśli uszkodzenie 
dotyczy kości beleczkowych to pojawiają 
się kompresyjne złamania trzonów kręgów 
(będące  przyczyną  zmniejszenia  wzrostu 
„filigranowych staruszek”  i występowania 
„wdowiego  garbu”).  Jeśli  uszkodzenie  do-
tyczy głownie części korowej kości to wy-
stępują złamania kości długich - szyjki ko-
ści  udowej  (jedna  z  częstszych  przyczyn 
zgonów  wskutek  powikłań  po  złamaniu, 
zwłaszcza  po  zapaleniu  płuc).  Chorobo-
wość to 5% społeczeństwa po 60 roku ży-
cia. Stosunek zapadalności kobiety - męż-

czyźni to 4 do 1.
Ryzyko  złamania  kości  z  powodu 

osteoporozy wzrasta u pacjentów:
- szczupłych lub niedożywionych
- długo unieruchomionych w starszym wie-
ku
- z nadczynnością tarczycy
- przyjmujących powyżej 5 mg prednizolo-
nu na dobę
- z deformacją w obrębie kręgów
-  u  kobiet  z  wcześnie  występującą  meno-
pauzą
-  z  chorobą  Cushinga  i  zespołem  złego 
wchłaniania
- z tyreotoksykozą, szpiczakiem mnogim
- z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Rozpoznanie to badanie radiologicz-
ne kości (łatwiej rozpoznać osteoporozę 
w kościach po złamaniu), poziom wapnia, 
fosforanów i fosfatazy zasadowej w oso-
czu. W wypadkach  wątpliwych  monito-
rujemy poziom parathormonu w surowi-
cy. Ważnym badaniem jest densytometria, 
na podstawie której są opracowane kryte-
ria do rozpoznania osteoporozy. Typowe 
obszary poddawane badaniu densytome-
trii  to  kręgosłup w odcinku  lędźwiowym 
(ocenia się trzy sąsiednie kręgi), kość bio-
drowa. Gęstość  kości  (BMD)  jest  porów-
nywana z gęstością kości ludzi zdrowych 
i młodych. Skala „T” określa ilość odchy-
leń standardowych, o jaką BMD różni się 
od średniej. Jeżeli wynik:
T> 0 to gęstość kości jest większa niż gę-
stość wzorcowa
T  w  przedziale  0  do  -1  to  gęstość  kości 
mieści się w przedziale 84% najwyższych 
wartości - brak dowodów osteoporozy
T w przedziale -1 do -2,5 to osteopenia ze 
zwiększonym  ryzykiem  rozwoju  osteopo-
rozy i jej powikłań. Należy rozważyć dzia-
łania lecznicze.
T mniejsze od  -2,5  to osteoporoza wyma-
gająca intensywnego leczenia.

Zapobieganie: ruch i umiarkowane 
ćwiczenia to podstawa profilaktyki oste-
oporozy.  Ponadto  dieta  bogata  w  wapń, 
unikanie  palenia  papierosów,  nadużywa-
nia  alkoholu.  A  u  osób  przyjmujących 
przewlekle  sterydy podawanie bifosfonia-
nów. Uwaga: Hormonalna  terapia  zastęp-
cza (HTZ) zmniejsza  ryzyko wystąpienia 
osteoporozy. Jednak farmakolodzy uznają, 
że z powodu działań niepożądanych HTZ 
(przede wszystkim wystąpienie  raka  pier-
si) nie powinna być stosowana jako lecze-
nie I rzutu.

Leczenie:
- dieta bogata w wapń, bifosfoniany stoso-
wane w profilaktyce  i  leczeniu, witamina 
D3, fizyko i kinezyterapia. 

Dr n. MED. JarOsław  raGan

Zdrowie

dr n. med. Jarosław ragan

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

stanowić  zachętę  do  korzystania  z  no-
wych technologii oraz wzrost aktywności 
społecznej  osób  starszych.  Głównym  ce-
lem  projektu  jest  zmniejszenie  rozmiaru 
zjawiska  zwanego  wykluczeniem  cyfro-
wym osób  po  50  roku  życia  poprzez:  na-
ukę posługiwania się nowoczesnymi urzą-
dzeniami: komputer, drukarka,  słuchawki 
z mikrofonem,  kamera  internetowa,  oraz 
poznanie zalet korzystania z Internetu: na-
bycie praktycznych umiejętności porusza-
nia się w sieci, wysyłania e-maili, zakłada-
nia kont na portalach  społecznościowych 
–  facebook, korzystania z komunikatorów 
- SKYPE, Gadu-Gadu, a także umiejętność 
obsługiwania  podstawowych  programów 
Microsoft Office. Umiejętności  te pozwo-
lą uczestnikom komunikować  się  z  rodzi-
ną  i  otoczeniem  za  pomocą  poczty  elek-
tronicznej, a ponadto będą mogli poprzez 
Internet zdobywać wiedzę oraz pogłębiać 

swoje  zainteresowa-
nia.

Na  pierwsze 
spotkanie,  zorgani-
zowane  przy  współ-
pracy  GOKSiR-u, 
zaproszono  Wój-
ta  Gminy  Raniżów 
oraz  dzieci  i  mło-
dzież  szkolną  dzia-
łającą w Zespole Ta-
necznym  „Lesiaki”. 
Dzieci  umiliły  czas 
swoimi  talentami: 
tańcem  i  śpiewem, 
licznie  przybyłym 
seniorom. Spotkanie 
zakończyło  się  po-
częstunkiem i wspól-
ną biesiadą. Uczestnicy projektu „Raniżowski E-Senior”
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medale NaJmłodsZych badmiNtoNistóW Z WidełKi Na 
mistrZostWach PodKarPacia młodZiKóW młodsZych i żaKóW
W  sobotę  i  w  niedzielę  pierwszego 

i drugiego czerwca odbyły się Mistrzostwa 
Podkarpacia  w  badmintonie  w  katego-
rii  Młodzik  Młodszy  oraz  Żak.  W  sobo-
tę, w  hali  sportowej w Nowej Dębie,  od-
były się mistrzostwa w kategorii Młodzik 
Młodszy. Widełkę  reprezentowało dwóch 
chłopców: Krzysztof  Płoch  oraz Szymon 
Maciąg.  Obaj  w  grze  podwójnej  wywal-
czyli  brązowy medal,  dodatkowo w  grze 
pojedynczej  Krzysiek  zdobył  także  brą-
zowy  medal,  natomiast  Szymon  piąte 
miejsce.  Trzeba  nadmienić,  iż  Szymon 
w  sobotę  zagrał  w  wyższej  kategorii 
wiekowej  z  kolegami  o  rok  i  dwa  lata 
starszymi, czyli klasa piąta i szósta.

W kolejnym dniu, w niedzielę drugie-
go czerwca, Szymon Maciąg wraz z Moni-
ką Węgrzyn zagrali w Mistrzostwach Pod-
karpacia  Żaków  w  Straszęcinie.  Po  sze-
ściogodzinnej  rywalizacji  mogliśmy  cie-
szyć się kolejnymi medalami,  tym razem 
złotym  i  brązowym.  W  grze  mieszanej 

Szymon Maciąg wraz 
z Jessicą Orzechowicz 
(Mixteam  Tarnowiec) 
wywalczyli  złoto,  nie 
tracąc  przy  tym  ani 
jednego seta.

W  grze  pojedyn-
czej  Szymon  zdobył 
brązowy  medal,  na-
tomiast  Monika  Wę-
grzyn  zajęła  ósme 
miejsce.
Wyniki:
Kat. Żak
I miejsce gra mieszana 
Szymon  Maciąg/Jessi-
ca Orzechowicz (Mixteam Tarnowiec)
III  miejsce  gra  pojedyncza  Szymon  Ma-
ciąg
VIII miejsce  gra  pojedyncza Monika Wę-
grzyn
Kat. Młodzik Młodszy
III miejsce gra podwójna Krzysztof Płoch/

Szymon Maciąg
III  miejsce  gra  pojedyncza  Krzysztof 
Ploch
VIII miejsce gra pojedyncza Szymon Ma-
ciąg

pS

chłoPcy Z WidełKi medalistami iNdyWidualNych 
mistrZostW PolsKi młodZiKóW

W  dniach  17-19  maja  Suchedniów 
w woj. świętokrzyskim gościł najlepszych 
badmintonistów w kategorii młodzik z ca-
łej Polski. W sumie wystartowało 144 za-
wodników i zawodniczek, którzy zakwali-
fikowali się z list punktacyjnych Polskiego 
Związku  Badmintona  oraz  w  drodze  eli-
minacji. Uczniowski Klub Sportowy Start 
Widełka  z  gminy  Kolbuszowa  reprezen-
towany  był  przez  trzech  chłopców:  Paw-
ła Kopańskiego, Konrada Płocha i Kamila 
Płocha. Od początku tego sezonu chłopcy 
z  Widełki  byli  przygotowywani  do  gier 
podwójnych.  Przygotowanie  techniczno-
-taktyczne  było  dodatkowo  dopracowy-
wane na sparingach w Ropczycach, gdzie 
nasi  chłopcy  mieli  szansę  poćwiczyć  ze 
starszymi  kolegami  i  wielokrotnymi  me-
dalistami  Polski.  To  przygotowanie  oka-

zało się skuteczne i zaowocowało na tych 
mistrzostwach zdobyciem brązowego me-
dalu przez Pawła Kopańskiego i Konrada 
Płocha, przy mocnym 
kibicowaniu  kolegów 
i  koleżanek  z  Zamo-
ścia,  Małopolski,  Lu-
blińca, Bierunia i Pod-
karpacia. 

Bardzo cieszy nas 
zdobycie  kolejnego 
medalu, jest on uwień-
czeniem  ciężkiej  pra-
cy w klubie i podczas 
kilkunastokrotnych 
startów  na  turniejach 
ogólnopolskich.  Nasz 
cel  został  osiągnięty. 
Niewielki  klub  z  Wi-

dełki po raz kolejny potwierdził że można 
wyszkolić młodzież na najwyższym krajo-
wym poziomie.

sport

start WidełKa deKlasuJe ryWalKi W białymstoKu
W  tych  samych  dniach  co  Indywidu-

alne Mistrzostwa Polski Młodzików w Su-
chedniowie, czyli 17-18 maja, nasze dwie 
deblistki Ola Białek i Kasia Kutacha repre-
zentowały Start Widełkę na MIĘDZYNA-
RODOWYM TURNIEJU ASÓW W Bia-
łymstoku.  Z  wielką  radością  trener  Piotr 
Surowiec  przyjął  wiadomość  o  zdoby-

ciu  pierwszego  miejsca  w  grze  podwój-
nej, drugą miłą niespodzianką był  fakt  iż 
Ola Białek wraz z Sebastianem Obryckim 
(Technik  Głubczyce)  w  grze  mieszanej 
wywalczyli drugie miejsce. 

Ten  turniej  był  ostatnim  sprawdzia-
nem  przed  zbliżającą  się  Letnią  Ogólno-
polską  Olimpiadą  Młodzieży,  która  tym 

razem  odbędzie  się  w  połowie  czerwca 
w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Ten  week-
end dla młodzieży z Widełki uprawiającej 
czynnie  badmintona  był  szczególnie  uda-
ny i owocny.

zs wiDEłka
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PodKarPacKi FiNał coca cola cuP
dziewczęta z Gimnazjum nr 2 i chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej wzięli udział w XV edycji Finału 

Wojewódzkiego coca cola cup, który odbył się 19 maja na stadionie miejskim w rzeszowie.

Drużyna  dziewcząt  z  Gimnazjum  nr 
2  zajęła  III  miejsce,  natomiast  chłopcy 
uplasowali się na 9 pozycji turnieju.

Duży  sukces  indywidualny  odnio-
sła  Aleksandra  Mokrzycka,  która  zosta-
ła  królową  strzelczyń  zdobywając  6  bra-
mek.  W  drużynie  zagrały:  Monika  Zie-
lińska,  Magdalena  Motylska,  Joanna  Ha-
racz,  Wiktoria  Zasowska,  Magdalena 
Szklarz, Agata  Szalony, Katarzyna Bajor, 
Ilona  Łaszczyk.  Trener  Bogusław  Cieśla. 

Wyniki grupowe dziewcząt: 
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa - PG Jata 2-1
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa - ZS Gogo-
łów 3-0
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa - GIM Pysz-
nica 1-0
Półfinał:
ZS Tryńcza  - Gimnazjum nr  2 Kolbuszo-
wa 2-0
Mecz o III miejsce; 
Gimnazjum  nr  2  Kolbuszowa  -  Gimna-
zjum Roźwienica 3-0

Wyniki grupowe chłopców:
Gimnazjum nr1 Kolbuszowa - Gimnazjum 
nr 4 w Przemyślu 0:2
Gimnazjum nr1 Kolbuszowa - Gimnazjum 
w Oleszycach 3:3
Gimnazjum nr1 Kolbuszowa - Gimnazjum 
nr 2 w Przemyślu 4:4

Skład drużyny chłopców: Borys Król, Ma-
ciej Wojnar, Bartłomiej Blicharz, Krzysz-
tof  Dziuba,  Radosław  Mańka,  Jakub  So-
bejko,  Bartłomiej  Karkut,  Dominik  Mia-
zga,  Jakub  Czachor,  Adrian  Krawiec. 
Opiekun Eugeniusz Sito.

sZKoła PodstaWoWa Nr 2 KolbusZoWa W FiNale 
oGólNoPolsKim turNieJu im. marKa WielGusa

W środę, 22 maja, na obiektach Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i sportu w Kolbuszowej, na 
przygotowanych specjalnie 8 boiskach, 24 drużyny chłopców i 13 drużyn dziewcząt rozegrało trzynasty Finał 
Wojewódzki XViii turnieju im. marka Wielgusa.

Oficjalnego  otwarcia  turnieju  doko-
nał Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Po 
bardzo zaciętych pojedynkach grupowych 
i  fazie  pucharowej  prawo  gry  we  wrze-
śniowym  Ogólnopolskim  Finale  w  Poli-
cach  wywalczyły  drużyny  UKS  6  Jasło 
(chłopcy) oraz drużyna SP nr 2 Kolbuszo-
wa (dziewczęta).

Najlepsi  otrzymali  dyplomy,  medale 

i  puchary,  a  zwycięskie  drużyny,  oprócz 
gry w finale, otrzymały bilety na mecz Pol-
ska – Dania, który odbędzie się na stadio-
nie PGE Arena w Gdańsku.

Nagrody  zwycięzcom  wręczyli  m.in. 
Burmistrz  Kolbuszowej  Jan  Zuba,  Prze-
wodniczący  Rady  Miejskiej  Marek  Opa-
liński oraz Prezes Fundacji na Rzecz Kul-
tury  Fizycznej  i  Sportu  w  Kolbuszowej 

Jan  Fryc,  którzy 
otrzymali  rów-
nież  specjalne 
podziękowania 
za  pomoc  w  or-
ganizacji  turnie-
ju od Podkarpac-
kiego  Związku 
Piłki Nożnej.

Wyniki:
Dziewczęta:
I  miejsce  SP  nr 
2 Kolbuszowa
II  miejsce  UKS 
Fenix Hucisko
III miejsce SP nr 
8 Krosno

IV miejsce UKS Zaklików

Chłopcy:
I miejsce UKS 6 Jasło
II miejsce ZS Besko
III miejsce SP nr 2 Kolbuszowa
IV miejsce UKS 1 Przeworsk 

Wyniki  indywidualne  Finału  Wojewódz-
twa  Podkarpackiego  XVIII  Turnieju  im. 
Marka Wielgusa:
Najlepsza zawodniczka: Julia  Szalony 
(SP nr 2 Kolbuszowa)
Najlepszy zawodnik: Michał  Rakoczy 
(UKS 6 Jasło)
Najlepsza strzelczyni: Dominika Oszust 
(UKS Zaklików)
Najlepszy strzelec: Filip Kapłon (ZS Be-
sko)
Najlepsza bramkarka: Patrycja  Kaspe-
rak (UKS Fenix Hucisko)
Najlepszy bramkarz: Łukasz Lepucki 
(UKS 6 Jasło)

 
Zwycięzcom gratulujemy!
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Puchar PolsKi Nordic WalKiNG W KolbusZoWeJ
miłośnikom marszu z kijami nie przeszkodziła deszczowa pogoda. W zawodach Pucharu Polski Nordic 

Walking 2013 w Kolbuszowej wystartowało prawie 300 osób. impreza odbyła się 1 czerwca na terenie 
kolbuszowskiego skansenu. 

Były  to  jedyne  tego  typu  zawody 
w  południowo-wchodniej  części  kraju 
w  ramach cyklu Pucharu Polski. Kolejne 
odbędą się  jeszcze w sześciu  innych mia-
stach. 

Pomimo  niesprzyjającej  aury  na  za-
wody  zjechało  się  kilkaset  osób  z  ponad 
50  miast  z  całej  Polski.  Była  też  grupa 
z  Ukrainy.  Z  kijkami  maszerowali  starsi 
i młodsi. Uczestnicy ścigali  się na  trzech 
dystansach: 5, 10 i 20 km. 

O  godzinie  10.00  rozpoczęli  swoje 
zmagania zawodnicy startujący na 20 km. 
Godzinę  później  Olgierd  Bojke  -  Prezes 
Polskiej  Fereracji  Nordic  Walking,  Jan 
Zuba  - Burmistrz Kolbuszowej oraz Bog-
dan  Romaniuk  -  Członek  Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego oficjalnie otwo-
rzyli  sobotnie zawody. Start zawodników 
na  5  i  10  km poprzedził  pokaz  prawidło-
wej  techniki NW oraz wspólna  rozgrzew-
ka. 

Najwięcej  amatorów  chodzenia  z  kij-
kami  rywalizowało na  trasie 5 km – 202 
osoby. Na 10 km – 46 osób, a na 20 km 
– 27 osób. Najstarszy uczestnik zawodów 
miał 73 lata, a uczestniczka 75. 

Po  zawodach  każdy  uczestnik  otrzy-
mał  pamiątkowy  medal,  pakiet  startowy, 
kupony rabatowe oraz dyplom z zawodów. 
Podczas dekoracji wręczono 48 pucharów 

za pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii. 
Ponadto rozlosowano upominki, m.in. pul-
sometry,  bony  upominkowe,  odzież  spor-
tową, bony na kije do Nordic Walking.

Szczegółowe  wyniki  na  stronie  Pol-
skiej  Federacji  Nordic  Walking:  http://
www.online.datasport.pl/results825/

Organizatorem  imprezy  byli:  Polska 
Federacja Nordic Walking, Urząd Miejski 
w  Kolbuszowej,  Fundacja  na  Rzecz  Kul-
tury Fizycznej i Sportu, Osiedla nr 1, 2, 3. 
Patronat  Honorowy  objął  Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego 

J.Mazur

start WidełKa idZie Za ciosem i deKlasuJe ryWalKi 
W białymstoKu

W  tych  samych  dniach  co  Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski Młodzików w Su-
chedniowie, czyli 17-18 maja, nasze dwie 
deblistki  Ola  Białek  i  Kasia  Kutacha  re-
prezentowały Start Widełkę  na MIĘDZY-
NARODOWYM  TURNIEJU  ASÓW 
W Białymstoku. Z wielką  radością  trener 
Piotr Surowiec przyjął wiadomość o  zdo-
byciu pierwszego miejsca w grze podwój-
nej, drugą miłą niespodzianką był  fakt  iż 
Ola Białek wraz z Sebastianem Obryckim 
(Technik  Głubczyce)  w  grze  mieszanej 
wywalczyli drugie miejsce. 

Ten  turniej  był  ostatnim  sprawdzia-
nem  przed  zbliżającą  się  Letnią  Ogólno-
polską  Olimpiadą  Młodzieży,  która  tym 
razem  odbędzie  się  w  połowie  czerwca 
w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Ten  week-
end dla młodzieży z Widełki uprawiającej 
czynnie  badmintona  był  szczególnie  uda-
ny i owocny.

zs wiDEłka
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