


Dożynki 2013
25 sierpnia br., w Przedborzu odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczną się 

Mszą Świętą o godzinie 14.00 w kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Przedborzu. Po mszy korowód dożynkowy 
z delegacjami ze wszystkich sołectw Gminy kolbuszowa przejdzie na teren miejscowego stadionu, gdzie o godzinie 15.30 
rozpoczną się główne uroczystości obrzędowe.  W programie występy kapel, wystąpienia zaproszonych gości, prezentacje 
wieńców dożynkowych, festyn ludowy oraz pokaz sztucznych ogni. 

CMYK

serdecznie zapraszają
Burmistrz Kolbuszowej

sołtys przedborza

dOŻYnKi 2013
GMinY KOLBUszOWa
przedbórz 25 sierpnia 

prOGraM UrOczYsTOŚci:

1330 -  zbiórka zespołów wieńcowych 
  na placu parkingu obok  
  kościoła
1400 -  Msza Święta w intencji
  rolników, poświęcenie  
  wieńców i chleba w kościele  
  p. w. św. józefa rzemieślnika  
  w przedborzu
przejście zespołów wieńcowych wraz 
z gośćmi na miejscowy stadion
Występy kapel
Wystąpienia zaproszonych gości
prezentacje wieńców dożynkowych
Festyn ludowy
2130 -  pokaz fajerwerków
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Wydarzenia

PRzeGląD inWestycJi GMinnych
trwa realizacja inwestycji w Gminie kolbuszowa. oto przegląd najważniejszych zadań.

termomodernizacja

Początkiem lipca rozpoczęły się prace przy termomoderniza-
cji budynków użyteczności publicznej w gminie Kolbuszowa. Cał-
kowity koszt wykonania prac remontowo-budowlanych w ośmiu 
gminnych obiektach wyniesie 3 376 469 zł. Ponad 1 600 000 zł 
dofinansowania gmina otrzymała z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 
Resztę środków pokryje z własnego budżetu. Termomodernizacji 
poddane zostaną: budynek Hotelowo-Gastronomiczny przy ul. 
Wolskiej, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, budynek byłej 
szkoły w Nowej Wsi, budynek Remizy OSP w Hucie Przedbor-
skiej, budynek Remizy OSP w Porębach Kupieńskich, budy-
nek Remizy OSP w Zarębkach, Przedszkole Publiczne w Kol-
buszowej Dolnej, Szkoła Podstawowa w Zarębkach. Roboty 
obejmują głównie ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, sufitów 
i stropodachów oraz wymianę okien i drzwi.

Przebudowa kanalizacji na ul. Partyzantów

Trwają prace przy przebudowie kana-
lizacji ogólnospławnej przy drodze gmin-
nej ul. Partyzantów nr 10 3958 R w km 
0+000-0+210 w Kolbuszowej. Wykonaw-
cą inwestycji jest Firma Usługowo-Han-

dlowa TELEBUD z Kolbuszowej. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 214 tys. zł. Prze-
budowa polega na wymianie istniejącej 
kanalizacji ogólnospławnej na odcinku 
210 m. Roboty potrwają do końca lipca br. 

W ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych Kolbuszowa 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
171 314 zł.

Boisko wielofunkcyjne w kupnie

Do końca sierpnia wybudowane zo-
stanie boisko wielofunkcyjne w Kup-
nie. Boisko będzie przystosowane do gry 
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę 
i tenisa ziemnego. Wykonawcą inwestycji 
jest P.P.H.U Trans-Art Bobrowniki Wiel-
kie. Koszt inwestycji: 339 320 zł. 

Dofinansowanie z PROW na lata 
2007-2013 – 187 840 zł. 
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oświetlenie uliczne

W połowie czerwca br. trzy miejsco-
wości Gminy Kolbuszowa zyskały nowe 
oświetlenie. Kilkanaście latarni ulicznych 
zamontowanych zostało w Nowej Wsi, 
Kolbuszowej Dolnej i Widełce. Na reali-
zację inwestycji gmina otrzymała 70 tys. 
zł dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Całkowity koszt budowy linii oświetlenio-
wych wyniósł 115 603 zł. W Nowej Wsi 
13 latarni stanęło przy drodze powiatowej 
prowadzącej do Domatkowa, w Kolbuszo-
wej Dolnej 11 słupów od krajowej 9 w kie-
runku Zarębek (do przejazdu kolejowego), 
w Widełce 6 słupów w przysiółku Majdan. 
Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji 
Elektrycznych Jan Kubik z Cmolasu.

Przebudowa drogi w zarębkach

W ramach przebudowy drogi gmin-
nej Nr 103981R w Zarębkach wykonano 
chodnik na długości 798 m. Koszt inwe-
stycji wyniósł 384 411 zł. Na realizację 
zadania gmina otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 249 216 zł. 

nilUŚ i kolBUsia na festiWalU Maskotek
Poza krokodylem nilusiem, kolbuszową będzie promowała druga maskotka, jego partnerka -  kolbusia. 

Wielka maskotka po raz pierwszy wystąpiła 20 lipca w Ustce, gdzie miało miejsce ich symboliczne wesele. 

Maskotki przyjechały do Rowów już 
po raz siódmy. Pluszowe postacie repre-
zentowały samorządy, instytucje i firmy 
z całej Polski. W sumie było ich 27.

Jednym z głównych punktów pro-
gramu podczas weekendowego pobytu 
maskotek nad morzem była wyprawa do 
Słupska i tamtejszego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego. Pluszaki od-
wiedziły m.in. dzieci przebywające na Od-
dziale Dziecięcym wręczając im upominki.

Podczas imprezy Niluś i Kolbusia za-
prezentowali się na ulicach Słupska, Ust-
ki oraz Rowów, przejeżdżając w odkrytym 
londyńskim czerwonym autobusie. 

W kolejnych dniach odbyła się parada 
maskotek ulicami Rowów, ich prezenta-
cja na scenie, występy artystyczne, a tak-
że zwiedzanie stoisk, na których promują 
się rozmaite instytucje i urzędy. W trakcie 
trwania całej imprezy odbyło się głoso-

wanie na najsympatyczniejszą maskotkę. 
Największą liczbę głosów i pierwsze miej-
sce zdobył „Lew Olimp”- Klub Sportowy 

„Olimp” z Wejherowa.

Po powrocie do Kolbuszowej „młoda 
para” maskotek zawiesiła kłódkę na mo-
ście zakochanych i wyrzuciła kluczyk do 
Nilu, pieczętując tym samym swój zwią-
zek.

Niluś zaprzyjaźni się z Kolbusią
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noWe Place zaBaW
zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele i inne atrakcyjne 

urządzenia zostaną oddane do użytku najmłodszym 
mieszkańcom gminy. Łącznie wybudowanych zostanie 
5 nowych placów zabaw.

Nowoczesne i bezpieczne place pojawią się w Bukowcu za bu-
dynkiem wielofunkcyjnym, w Domatkowie koło OSP, w Widełce 
obok przedszkola, w Weryni obok szkoły i w Przedborzu na placu 
przed budynkiem szkoły. Prace, które już się rozpoczęły, potrwają do 
końca sierpnia. 

Koszt inwestycji wynosi 183 tys. zł. Na realizację zadania gmina 
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w wysokości 100 tys. zł. Inwestycja realizowana 
jest przez MDK w Kolbuszowej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe DESTAR S.C. Chmielów.

J.Mazur 

oBWoDnica MieJscoWoŚci kolBUszoWa i WeRynia
Informujemy, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych 
i przeanalizowaniu korespondencji, która wpłynęła w ramach prze-
prowadzonych konsultacji, wybrał dla obwodnicy miejscowości 
Kolbuszowa i Werynia wariant preferowany oznaczony jako WK1 
DW875. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w jednost-
ce projektowej tj. „Promost Consulting” Oddział w Kielcach – adres 
do korespondencji: „Promost Consulting” T. Siwowski Spółka Jawna 
Oddział w Kielcach, 25-363 Kielce, ul. Wesoła 37b/4, osobą do kon-
taktu jest: mgr inż. Tomasz Buchmiet, tel. (041) 348-02-61, lub u In-
westora zadania, tj. w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie – adres do korespondencji: PZDW, ul. Boya Żeleńskie-
go 19 a, 35-105 Rzeszów, tel. (17) 860-94-55. 

kolBUszoWa WŚRóD naJlePszych saMoRząDóW
Gmina kolbuszowa znalazła się w setce najlepszych gmin w Polsce. W tegorocznym „Rankingu samorządów”, 

opublikowanym przez Rzeczpospolitą, zajęła 42 miejsce w kraju, osiągając tym samym najlepszy wynik wśród 
gmin miejskich i wiejsko-miejskich województwa podkarpackiego. 

Celem rankingu jest uhonorowanie sa-
morządów, które najbardziej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia mieszkańców. 
Sposób wyboru zatwierdziła niezależna kapi-
tuła składająca się z przedstawicieli instytucji 
i środowisk współpracujących z samorząda-

mi. Przewodniczył jej prof. Jerzy Buzek.
W ogólnej klasyfikacji oceniano 

wszystkie aspekty działalności od edukacji 
po wspieranie przedsiębiorczości. O pozy-
cji w zestawieniu, przygotowanym przez 
redakcję Rzeczpospolitej po raz piętnasty, 

decyduje także m.in. polityka finansowa, 
wielkość inwestycji, skuteczność działań 
promocyjnych, współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi i skuteczność w reali-
zacji projektów finansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej.  

sPinacz festiWal Po Raz ósMy
kilkaset osób bawiło się podczas tegorocznej edycji 

festiwalu spinacz. impreza odbyła się na placu przy 
ul. towarowej w kolbuszowej, w niedzielę 14 lipca. 

Jak co roku wystąpili przedstawiciele różnych stylów muzycz-
nych. Można było usłyszeć metal, rock czy rap. 

Koncert rozpoczął występ metalowej Brzytwy Kustosza Skarbca 
Jasnogórskiego. Kolbuszową reprezentował Splo&Marika oraz M.O-
.S.F.E.T. Dla licznie zgromadzonej publiczności zagrali także Elvis 
Deluxe, Zacier, Guitar Force oraz Kat&Roman Kostrzewski. Występ 
imprezę zakończył Buki.  

J. Mazur
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skansen to MUzyka
… a także dzieci, zabawa, pan Jarek grający na basach, panie Madzia i Dorotka grające na skrzypcach 

i altówce oraz śpiewająca pani Monika. twierdzi tak trzydzieścioro dzieci, które od stycznia do czerwca wzięły 
udział w warsztatach „zagrajże muzyka dla smyka”, zorganizowanych w parku etnograficznym Muzeum kultury 
ludowej w kolbuszowej.

Projekt rodzinnych spotkań muzycz-
nych właśnie dobiegł końca. Od 26 stycz-
nia odbyło się 11 zajęć dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Wzięły w nim 
udział dzieci od drugiego do piątego roku 
życia. Przedsięwzięcie to było możliwe 
dzięki dofinansowaniu Fundacji J.K. Stecz-
kowskiego z Warszawy w ramach progra-
mu „Na dobry początek!”, a także dzięki 
prowadzącym, czyli pedagog – Monice 
Haptaś oraz muzykom – Dorocie Jamróz, 
Magdalenie Bajor i Jarosławowi Mazurowi.

Podczas warsztatów maluchy pozna-
wały tradycyjną muzykę swojego regio-
nu, a także dawną wieś i jej mieszkańców, 
uczyły się tekstów piosenek (np. „Lasowia-
czek”, „Poszło dziewczę po ziele”, „Dylu 
dylu”) i zabaw ruchowych, tańczyły, po-
znawały instrumenty, a także przy dźwię-
kach muzyki brały udział w zajęciach pla-
stycznych.

Spotkania były 
wyjątkową okazją 
dla rodziców, by nie 
tylko spędzić czas 
wspólnie z dziec-
kiem, ale również 
rozpoznać jego mu-
zyczne zdolności 
i poszerzyć zaintere-
sowania. Muzyka dla 
smyka na żywo an-
gażowała wszystkie 
zmysły dzieci, oswa-
jała, uspokajała, za-
ciekawiała, kształciła 
poczucie rytmu i kon-
centracji. Była to niepowtarzalna okazja in-
tegracji najmłodszych w tak szerokim gro-
nie i budowy relacji międzyludzkich. Wspa-
niali ludzie i miejsce. – twierdzi mama dwu-
letniego Krzysia. 

Mamy namacalne dowody, że dziecia-
ki zakochały się w dźwiękach skrzypiec 
i basów. A skansen już na długo będzie dla 
nich przede wszystkim muzyką.

Katarzyna Dypa

ŚWiętoWali zŁote GoDy

50 lat temu przyrzekali sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską. W sobo-
tę 8 czerwca gratulowano im wytrwałości 
i życzono kolejnych wspólnych lat. W tym 
roku aż 27 par z Gminy Kolbuszowa ob-
chodziło złote gody. Z tej okazji w Miej-
skim Domu Kultury w Kolbuszowej odby-
ło się uroczyste spotkanie, podczas które-
go pary zostały odznaczone medalami. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
władz miejskich - Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Opaliński, Poseł Zbigniew Chmie-
lowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Anna Pastuła, Ewa Gul-Czachor oraz 
najbliżsi tegorocznych jubilatów. 

Głównym punktem sobotniej uroczy-
stości było przekazanie przez Burmistrza 
Kolbuszowej medali „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”, przyznanych przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go. Pary otrzymały również pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. Po części oficjal-
nej wszyscy goście ze swymi rodzinami 
i przyjaciółmi zostali zaproszeni do wspól-
nego stołu. W trakcie uroczystości wznie-
siono toast za zdrowie „złotych par”.

Sobotnie świętowanie Złotych Godów 
uświetnił program artystyczny Zespołu 
Ludowego „Górniacy”.
W tym roku złote gody obchodzili:  
Jaskot Eugeniusz i Emilia
Kołodziej Władysław i Anna

Jemioło Michał i Krystyna
Zuber Edward i Maria
Jarząb Stanisław i Zofia
Szypuła Stefan i Stanisława
Zygmunt Józef i Cecylia
Kiciński Franciszek i Zofia
Kośmider Antoni i Maria
Szalony Tadeusz i Helena
Starzec Jan i Aniela
Plis Stanisław i Krystyna
Stąpor Stanisław i Janina
Gil Józef i Maria
Socha Stefan i Janina
Kosiorowski Stanisław i Zofia
Michalski Stefan i Eugenia
Cepielik Franciszek i Maria
Wójcicki Marian i Janina
Micek Jan i Zofia

Kozubal Stanisław i Stanisława
Płoch Franciszek i Maria
Chruściel Władysław i Krystyna
Zawadzki Roman i Maria
Wilk Eugeniusz i Janina
Zapasek Julian i Helena
Kuca Stanisław i Kazimiera

Prosimy zainteresowane pary małżeń-
skie, które osiągnęły wymagany staż (co 
najmniej 50 lat) i są zainteresowane otrzy-
maniem medalu od Prezydenta RP, o kon-
takt z USC w Kolbuszowej (tel. 17 2271 
513). W szczególności prosimy o infor-
macje od tych par, które brały ślub poza 
Kolbuszową, a obecnie zamieszkują na jej 
terenie.

J. Mazur

Dzieciaki bawiły się wspaniale

Szacowne grono Jubilatów
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noWy Wóz stRażacki Dla osP kolBUszoWa Dolna
osP kolbuszowa Dolna wzbogaciła się o nowoczesny wóz strażacki Renault Thomas. Uroczyste przekazanie 

samochodu do użytku odbyło się 9 czerwca. niedzielne uroczystości połączono z dniem dziecka, na którym 
bawili się najmłodsi mieszkańcy kolbuszowej Dolnej. 

O godz. 14 w miejscowej w kaplicy 
odprawiono mszę św. w intencji strażaków 
i dzieci, na którą stawiły się jednostki OSP 
z całej gminy wraz z sztandarami. Następ-
nie przy budynku wielofunkcyjnym po-
święcono i przekazano nowy samochód. 

W uroczystości, obok straża-
ków, udział wzięli: Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Chmielowiec, członek Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego OSP w Rzeszowie 
Stanisław Kosiorowski, Zastępca Komen-
danta Państwowej Powiatowej Straży Po-
żarnej Jan Ziobro, Komendant PSP w Kol-
buszowej Florian Pelczar, Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś, Burmistrz Kolbu-
szowej Jan Zuba, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Opaliński, Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego OSP Ryszard 
Skowron, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP Tadeusz Se-
rafin, sołtys Kolbuszowej Dolnej Grażyna 
Halat. 

Po uroczystym poświęceniu, dokona-
nym przez proboszcza parafii pw. Wszyst-
kich Świętych ks. Lucjana Szumierza, głos 
zabrali przedstawiciele samorządu, którzy 
życzyli strażakom wszelkiej pomyślności. 
Klucze do nowego auta strażackiego Na-
czelnikowi OSP Kolbuszowa Dolna Zbi-
gniewowi Skowrońskiemu wręczył gospo-
darz gminy Jan Zuba.  

Podczas uroczystości zostały wręczo-
ne medale i odznaczenia. Za długoletnie 
zaangażowanie w sprawy ochotniczych 
straży pożarnych, aktywną pracę zostały 
nadane złote, srebrne i brązowe medale.

Złotym medalem odznaczeni zostali: 
Józef Kardyś, Wiesław Gołębiowski OSP 
Kolbuszowa Dolna, Jacek Jabłoński OSP 
Kolbuszowa Dolna.

Srebrnym medalem odznaczeni zosta-
li: Jacek Augustyn OSP Kolbuszowa Dol-
na.

Brązowym medalem odznaczeni zo-
stali: Barbara Zemka OSP Kolbuszowa 
Dolna, Łukasz Karkut OSP Kolbuszowa 
Dolna, Patryk Nosal OSP Kolbuszowa 
Dolna.

Zostały nadane także odznaki „Stra-
żak wzorowy” dla: Jakuba Janusa OSP 
Kolbuszowa Dolna, Krzysztofa Skow-
rońskiego OSP Kolbuszowa Dolna, Adam 
Wilka OSP Kolbuszowa Dolna.

Dla najmłodszych przygotowano dys-
kotekę, malowanie twarzy, dmuchańce 
oraz upominki. Wspólna zabawa taneczna 
zakończyła niedzielne świętowanie. 

J.Mazur

Poświęcenia nowoczesnego wozu strażackiego dokonał ks. proboszcz Lucjan 
Szumierz

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba składa gratulacje strażakom

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec gratuluje odznaczonym strażakom
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Kultura

Jazz naD nileM
7 lipca po raz kolejny spotkali się miłośnicy muzyki jazzowej. ósma edycja Jazzu nad nilem miała miejsce 

na kolbuszowskim rynku. 

W tym roku przygotowano nieco-
dzienne połączenie różnych gatunków 
muzycznych od folkloru i folku do bluesa 
i różnych odmian jazzu. W czasie koncer-
tów wystąpili prawdziwi ludowi muzy-
kanci: Jan Cebula, Jan Marzec, Bronisław 
Płoch i Lidia Biały oraz kapele w pierwot-
nych składach. Gwiazdą imprezy był fol-
kowy Kwartet Jorgi. Miejscowych wyko-
nawców muzyki big-bandowej reprezen-
towała Orkiestra Miejskiego Domu Kultu-
ry w Kolbuszowej i Old Rzech Jazz Band. 
Licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała również Piotra Lupi Lubertowicza, 
krakowskiego New Bone i Jazz Band Ball 
Orchestry. 

Spotkanie zakończył Krokodyl Jam 
Session. 

J. Mazur

alBeRtynki 2013
W niedzielę 4.08.2013 r., w kościele pw. Św. Brata alberta w kolbuszowej, pod hasłem „Podzielmy się 

chlebem, duchem, pieśnią i miłością”, odbył się festiwal Ducha, Pieśni i chleba – „albertynki 2013”. 

Od pięciu lat Parafia pw. Św. Brata Al-
berta w Kolbuszowej, wraz z Księdzem 
Dziekanem Janem Pępkiem, przy współ-
pracy z MDK w Kolbuszowej, jest organi-
zatorem tej wyjątkowej imprezy z zakresu 
kultury chrześcijańskiej. 

Bieżąca edycja była bardzo ciekawa. 
Albertynki 2013 rozpoczęły się w południe 
Mszą Św. w intencji ,,Wszystkich, którzy 
pokonując słabość ciała, rozwijają swój ta-
lent”. 

Już po raz drugi przybyła do nas Grupa 
Ewangelizacyjna Claret Gospel z Wybrze-
ża Kości Słoniowej, która oprócz koncertu 
uświetniła także Mszę Św. Podczas tego-
rocznych Albertynek wystąpili także rewe-
lacyjni niepełnosprawni artyści Stowarzy-
szenia Studia Integracji w Łodzi pod dyrek-
cją Krzysztofa Cwynara, gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej (znanym również ze 
współpracy z Anną German). Zespół nie-
pełnosprawnych artystów składał się z osób 
o niespotykanych zdolnościach wokalnych.

Jak co roku były konkursy chlebowe 
i familijne. Recital piosenek Anny Ger-
man oraz utworów religijnych przedstawi-
ła sopranistka Katarzyna Liszcz. Podczas 
akcji charytatywnej młodzież z Oazy oraz 
z KSMu prowadziła zbiórkę środków na 
rzecz pomocy niepełnosprawnym artystom.

Ks. Julian Wybraniec

Występy orkiestr na kolbuszowskim rynku

Występ zespołu „Claret Gospel”. Fot. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
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Dni WeRyni 2013 
kilkuset mieszkańców bawiło się podczas tegorocznych Dni Weryni. Dwudniowa impreza rozpoczęła się 

w sobotni wieczór dyskoteką plenerową.

W niedzielę odbyła się uroczysta 
Msza św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. 
Maksymiliana Kolbe. Po mszy złożone 
zostały kwiaty pod pomnikiem Chrystusa 
Miłosiernego oraz obeliskiem upamiętnia-
jącym powstanie ruchu ludowego.

Następnie wszyscy, z orkiestrą dętą 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo-
wej na czele, przeszli pod tablicę upamięt-
niającą 500-lecia istnienia Weryni oraz ta-
blicę upamiętniającą patrona szkoły pod-
stawowej, kpt. Józefa Batorego, gdzie zło-
żono wiązanki.

Kwiaty składali między innymi: Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Czło-
nek Zarządu Województwa Podkarpackie-
go Bogdan Romaniuk, delegacje władz 
lokalnych: Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Zastępca Burmistrza Marek Gil, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Marek Opaliński, 
radni, przedstawiciele instytucji, strażacy, 
uczniowie oraz mieszkańcy.

Po części oficjalnej na scenie wystąpi-
ły dzieci z miejscowego przedszkola oraz 
parafialna grupa scholii młodszej. 

Dla najmłodszych przygotowano 
dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny.

Finałem niedzielnej imprezy była 
wspólna zabawa taneczna z zespołem Pro-
gres.  

J. Mazur

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wspólne przeżywanie 

„Wakacji w Muzeum – Czwartki w Muzeum” 
(każdy czwartek) w godz. 10:00 – 13:00.

W ofercie wakacyjnej:
•	 Cykliczne	warsztaty	muzyczne	„Gospel”	(każdy	czwartek	wakacji),	uwieńczone	wspólnym	koncertem	z	Grupą	„Claret	

Gospel”	z	Wybrzeża	Kości	Słoniowej.	
•	 Spotkania	z	Misjonarzami:	8	lipca,	25	lipca,	22	sierpnia.
•	 Biegi	na	orientację	(mapa	z	wytyczonym	szlakiem	i	skarb):	1	sierpnia.
•	 Warsztaty	fotograficzne	połączone	z	wystawą	zdjęć	Roberta	Wilka:	11	lipca,	18	lipca.
•	 Zabawy	na	świeżym	powietrzu:	4	lipca.
•	 Projekcje	filmów	dla	dzieci	i	gry	i	zabawy	na	niepogodę.	
•	 Wakacyjna	wystawa	plakatów	misyjnych:	od	8	sierpnia.
•	 Spotkanie	przy	ognisku	(„Gawędy	przy	ognisku”)	wieńczące	„Czwartki	w	Muzeum”:	29	sierpnia.

Informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail
Szczegóły na stronie www.cardinalekozlowiecki.pl
tel. 15 811 12 64
e-mail: muzeum@cardinalekozlowiecki.pl

Władze gminy składają kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Miłosiernego

Występy przedszkolakó spotkały się z aplauzem
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noc ŚWiętoJańska W DoMatkoWie
W świat dawnych świętojańskich 

tradycji wprowadziły publiczność 
zespoły ludowe oraz koła gospodyń 
wiejskich podczas zorganizowanych 
23 czerwca sobótek w Domatkowie. 
atmosfera rodzinnego pikniku 
oraz magia starodawnych rytuałów 
przyciągnęły rzesze mieszkańców 
gminy.

Uroczystości zainaugurowała Msza 
św. w kościele parafialnym pw. Miłosier-
dzia Bożego. Po mszy sobótkowe atrakcje 
rozpoczęły się na placu miejscowej remi-
zy prezentacją tancerzy z MDK w Kolbu-
szowej, Kolbuszowej Górnej i Domatko-
wa, grupy Studia Tańca Passja oraz Klubu 
Tańca Towarzyskiego Show Dance. 

Dla kół gospodyń i zespołów ludo-
wych przygotowywano konkurs „Siedli-
skowych smaków z krainy mchu i pa-
proci”. Jury oceniało przygotowane zupy, 
placki z jagodami oraz własnoręcznie uwi-
te wianki.

Zespół ludowy „Wolanie” z Domat-
kowa wystąpił z dwoma przedstawieniami 

„Jak kury pszenicę zdarły” oraz „Jak Igna-
cowa konie zacarowała”. 

Tego dnia na scenie wystąpił również 
chór „Barwy Jesieni” i śpiewaczka opero-
wa Katarzyna Liszcz, a w świat sobótko-
wych obrzędów wprowadzili publiczność 
Wolanie.

Głównym punktem wieczoru był kon-
cert charytatywny gwiazdy polskiej pio-
senki Haliny Kunickiej. Imprezie towarzy-
szyła zbiórka pieniędzy na operację Kata-
rzyny Liszcz. Finałem niedzielnego festy-
nu była wspólna zabawa taneczna.

J. Mazur

Piknik W ŚWieRczoWie
28 sierpnia mieszkańcy Świerczowa bawili się na Pikniku pod grzybkiem. W programie imprezy znalazły się 

konkursy, występy muzyczne oraz prezentacje kolbuszowskich leśników, pszczelarzy i koła Łowieckiego Borek.

Zjazd motocykli to kolejna atrakcja 
pikniku. Zespół ludowy „Wolanie” z Do-
matkowa wystąpił z dwoma przedstawie-
niami „Jak kury pszenicę zdarły oraz „Jak 
Ignacowa konie zacarowała”. Imprezie to-
warzyszyła degustacja grzybowych przy-
smaków przygotowanych przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerczo-
wa. 

Dla fanów muzyki country zagrał 
Drink Bar z Torunia. Wystąpiły również: 
folkowy zespół Hadry, etniczna kapela 
Biała Muzyka oraz Lesianie z Kupna. Po 
zachodzie słońca zabawę poprowadził DJ.

Rodzinny piknik w Domatkowie to jest to!

To są maszyny!
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Piknik RoDzinny sieDlisko
Rozgrywki sportowe, pokaz rycerstwa i występy kapel ludowych to główne atrakcje „Pikniku Rodzinnego 

siedlisko”, który odbył się 21 lipca w Porębach kupieńskich. imprezę na placu miejscowego boiska sportowego 
poprzedził turniej szachowy o puchar Prezesa lGD siedlisko oraz turniej Piłki siatkowej o puchar Posła na 
sejm zbigniewa chmielowca, zorganizowane w zespole szkół w kupnie. 

Program pikniku w Porębach Kupień-
skich rozpoczęły rozgrywki piłki nożnej. 
W meczu o puchar Burmistrza Kolbuszo-
wej walczyły trzy drużyny. Pierwsze miej-
sce zajęli Old Boye z Dzikowca, drugie 
drużyna z Porąb Kupieńskich, a trzecie 
Starostwa. Puchary wręczył zastępca bur-
mistrza Marek Gil. 

Dla Kół Gospodyń Wiejskich przy-
gotowano „Festiwal Siedliskowych Sma-
ków”. Panie rywalizowały w konkursie 
nowoczesnych kulinariów na bazie pro-
duktów tradycyjnych. Nagrodę główną 
otrzymało Koło Gospodyń z Nowej Wsi. 
Drugie miejsce zajęło KGW z Majdanu 
Królewskiego, a trzecie Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich „PRYMULE”.

Jedną z atrakcji był pokaz średnio-
wiecznego rzemiosła i walki wojów Dru-
żyny Grodu Hordena. Dla dzieci przygoto-
wano blok zabaw oraz zjeżdżalnie i tram-
poliny. Imprezie towarzyszyła licytacja 
na rzecz Katarzyny Liszcz. Na scenie wy-

stąpił Zespół Wokalny z Kopci, Orkiestra 
Dęta z Komorowa, Zespół Pieśni i Tańca 

„Mazurek”, Mażoretki z Majdanu Królew-
skiego, Szkoła Specjalna z Kolbuszowej 
Dolnej. Finałem niedzielnego pikniku 

była zabawa taneczna. 
Organizatorem imprezy było Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sie-
dlisko” i sołectwo Poręby Kupieńskie.

 J. Mazur

„claRet GosPel” z WyBRzeża koŚci sŁonioWeJ 
W MUzeUM kaRDynaŁa kozŁoWieckieGo

W dniu 4 sierpnia br. Muzeum kardynała adama kozłowieckiego sJ w hucie komorowskiej gościło Grupę 
„Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej. zespół wystąpił tam już po raz drugi, tym razem w składzie 11-osobowym. 
ich pierwszy koncert w hucie komorowskiej odbył się w roku ubiegłym – co ciekawe – także 4 sierpnia.

Opiekunem i założycielem Grupy „Cla-
ret Gospel” jest O. Roman Woźnica ze 
Zgromadzenia Księży Klaretynów. Chór 
powstał w 2002 r. Od początku swego istnie-
nia związany jest z Kościołem na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Głównym celem chóru jest 
prowadzenie modlitwy uwielbienia Jezusa 
podczas koncertów, spotkań, modlitewnych 
czuwań i nabożeństw, poprzez muzykę i dzie-
lenie się Słowem. Nazwa zespołu wskazuje 
na muzyczne fascynacje artystów. Bliska jest 
im „czarna” muzyka gospel, jednak w swoim 
repertuarze mają również utwory klasyczne.

„Claret Gospel” śpiewa w języku fran-
cuskim, angielskim, polskim, łacińskim oraz 
w lokalnych językach z Wybrzeża Kości Sło-
niowej, Ghany, Mali, Burkina Fasso, Liberii. 
Towarzyszą im afrykańskie instrumenty: ka-
lebasty, grzechotki, bębny czyli tam-tamy, ba-
lafony, n´djembe.

Prowadzący niedzielny koncert w Hucie 
Komorowskiej ks. Daniel Koryciński, Dy-
rektor Papieskich Dzieł Misyjnych Die-
cezji Sandomierskiej, na samym wstępie 
przekazał pozdrowienia Księdza Biskupa 
Edwarda Frankowskiego, Prezesa Zarzą-

du Fundacji im. Księdza Kardynała Ada-
ma Kozłowieckiego „Serce bez granic”, 
wszystkim uczestnikom oraz samemu Zespo-
łowi. W swojej wypowiedzi nawiązał do ży-
cia i działalności Patrona Fundacji, Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ, który po wyzwo-
leniu z nazistowskich obozów koncentracyj-
nych przez ponad 60 lat pełnił posługę mi-
syjną w Afryce. Ks. Koryciński podziękował 
również całemu Zarządowi Fundacji „Serce 
bez granic”, w szczególności: Panu Bogda-
nowi Romaniukowi, Pani Elżbiecie Wołosz 
i Panu Dariuszowi Bździkotowi za ich za-
angażowanie w prowadzone dzieło, mające 
na celu kultywowanie pamięci o „Misjonarzu 
Afryki”, wywodzącym się z Huty Komorow-
skiej.

Co do przebiegu samego koncertu Grupy 
„Claret Gospel”, przybyli na występ mieli oka-
zję usłyszeć kilkanaście utworów śpiewanych 
w językach: francuskim, angielskim, polskim 
i językach lokalnych z Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Ważnym punktem koncertu było 
dzielenie się chlebem, który w imieniu Księ-
dza Biskupa Edwarda Frankowskiego przeka-
zał ks. Daniel Koryciński.

Drugi występ Grupy „Claret Gospel” 
w Hucie Komorowskiej był wyjątkowy, po-
nieważ wzięli w nim udział uczestnicy wa-
kacyjnych warsztatów muzycznych, które co 
czwartek prowadziła w Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ Pani Ewa Śliwiń-
ska.

Muzeum oferuje wakacyjny program 
specjalny pod hasłem „Wakacje w Muzeum 

– tzw. Czwartki w Muzeum”. W każdy czwar-
tek odbywały się warsztaty muzyki gospel, 
których uwieńczeniem był dzisiejszy wspól-
ny występ z Grupą „Claret Gospel”.

Oprócz warsztatów muzycznych, mło-
dzież uczestniczyła także w warsztatach foto-
graficznych oraz spotkaniach z misjonarzami 
(m.in. z ks. Markiem Dzióbą, który praco-
wał w Czadzie, i ks. Janem Kędziorą, Pal-
lotynem, który przez ponad 20 lat pełnił po-
sługę misyjną w Demokratycznej Republice 
Kongo).

Do tej pory, przez pięć wakacyjnych 
czwartków Muzeum odwiedzały grupy zor-
ganizowane z całego powiatu kolbuszowskie-
go. 

Przysmaki były wyśmienite
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Edukacja

oBchoDy PatRona szkoŁy W zesPoŁU szkóŁ nR 2
15 czerwca w zespole szkół nr 2 w kolbuszowej obyły się coroczne obchody Patrona szkoły krzysztofa 

kamila Baczyńskiego, połączone z szkolnymi obchodami dnia dziecka. Pomimo że sobota jest dniem wolnym od 
nauki, w szkole stawiły się tłumy uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy spędzili czas na zabawach, turniejach 
i zawodach. kamiliada to impreza, która już od osiemnastu lat odbywa się w zespole szkół nr 2.

Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło 
się z samego rana uroczystym przemar-
szem ulicami Kolbuszowej z orkiestrą 
dętą na czele. Udział w korowodzie wzię-
li uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także 
władze miasta i powiatu wraz z Posłem na 
Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem, Sta-
rostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem, 
Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą, 
V-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Józefem Frycem, a także dyrekcją szkoły. 
Po części oficjalnej przed szkołą rozpoczę-
ły się zabawy i gry ruchowe. 

Na boisku szkolnym został rozegra-
ny turniej unihokeja. Rywalizowano tak-
że o tytuł najlepszej drużyny piłki ręcz-
nej oraz nożnej. We wszystkich meczach 
udział wzięli zarówno chłopcy jak i dziew-
częta.  

J. Mazur

naUki i techniki czaR
 „nauka nie musi być nudna” – to motto Podkarpackiego festiwalu nauki i techniki, skierowanego 

głównie do uczniów szkół, nauczycieli, mieszkańców oraz kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw 
z terenu miasta kolbuszowej i okolic, który odbył się w dniach 28-29 czerwca 2013 r.

To już drugi taki festiwal zorganizo-
wany w Kolbuszowej. Tym razem pod 
honorowym patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Burmistrza 
Kolbuszowej oraz Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. Przygotowa-
niem tej imprezy zajął się Zespół Szkół 
nr 1 w Kolbuszowej. Aby tego dokonać 
szkoła pozyskała licznych sponsorów, 
dzięki czemu festiwal okazał się przed-
sięwzięciem bardzo udanym. 

Swoistym wprowadzeniem do festi-
walu były zorganizowane 21.06.2013 r. 
w Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej 
pokazy „Mobilnego planetarium”, prze-
znaczone dla uczniów i nauczycieli tej 
placówki, jak również dla nauczycie-
li z okolicznych szkół. Wszyscy z za-
chwytem podziwiali obrazy nieba i słu-
chali interesujących opowieści o gwiaz-
dozbiorach i planetach.

Wielkie zaangażowanie i trud orga-
nizacji tak dużej imprezy, podjęte przez 
dyrekcję oraz grono pedagogiczne Ze-
społu Szkół nr 1, spełniło oczekiwania 
współorganizatorów i przyniosło do-
skonałe efekty, o czym świadczą wypo-
wiedzi zwiedzających i wpisy okolicz-
nościowe dokonane do kroniki szkolnej.

Pierwszy dzień festiwalu był dniem 
przeznaczonym dla grup zorganizowa-
nych i zaproszonych gości. Na uroczy-
stość przybyli: 

- Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej 
- Ewa Draus - Radna Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego

- Marek Kamiński - wicedyrektor Depar-
tamentu Edukacji Nauki i Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego w Rzeszowie

- prof. dr hab. Andrzej Samek z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

- prof. dr hab. Marek Koziorowski - 
dziekan Pozawydziałowego Zamiejsco-
wego Instytutu Biotechnologii Stoso-
wanej i Nauk Podstawowych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego w Weryni

- Zdzisław Nowakowski - dyrektor Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Do-
skonalenia Nauczycieli w Mielcu

- Ireneusz Drzewiecki - wiceprezes 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A.

- Andrzej Jagodziński - dyrektor Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Kolbuszowej

- Ireneusz Kogut - inspektor ds. Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

- Adam Wołosz - dyrektor Zakładu Pro-

dukcyjno-Handlowego Tarapata w Kol-
buszowej

Zwiedzanie grupowe dla szkół 
i przedszkoli z Kolbuszowej i okolic 
odbywało się w ściśle ustalonym po-
rządku, a rolę przewodników pełnili na-
uczyciele z Zespołu Szkół nr 1.

Drugi dzień był dniem otwartym 
dla wszystkich. Na pokazy mógł przyjść 
każdy, kto chociaż trochę interesuje 
się nauką i techniką. Tego sobotniego 
przedpołudnia zwiedzający dopisali. 
Aby przyjrzeć się nowinkom technicz-
nym i obejrzeć ciekawe eksperymenty, 
przychodziły zarówno pojedyncze oso-
by jak i całe rodziny.

Ważnym merytorycznym punktem 
festiwalu był wykład prof. Andrze-
ja Samka pt. „Przyroda mistrzem roz-
wiązań technicznych” oraz konferen-
cja plenarna pod hasłem „Kreowanie 
innowacji”. W jej trakcie przedstawi-
ciele władz samorządowych, instytucji 
edukacyjnych oraz biznesu dyskutowa-
li na temat perspektyw rozwoju Kolbu-
szowej i całego Podkarpacia oraz wy-
głosili interesujące prelekcje na tematy 
naukowe.
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Burmistrz Jan Zuba w swoim wy-
stąpieniu zwrócił uwagę na rolę tech-
nicznego wykształcenia w rozwoju go-
spodarczym Gminy Kolbuszowa. Adam 
Wołosz z ZPH Tarapata opowiadał 
o specyfice przedsiębiorstw zaawanso-
wanych technologii. Zdzisław Nowa-
kowski z CKPiDN w Mielcu przybli-
żył zebranym kwestię rozwoju zainte-
resowań technicznych i nowoczesnej, 
przyjaznej edukacji. Całości dopełniły 
wystąpienia: prof. Andrzej Samka, po-
święcone inżynierom przyszłości oraz 
zmianom w procesie kształcenia, i prof. 
Marka Koziorowskiego na temat bio-
technologii w życiu człowieka. Wszy-
scy uczestnicy z zaciekawieniem słu-
chali wypowiedzi prelegentów.

Wyrazy uznania dla organizatorów 
oraz nadzieję na prężny rozwój nasze-
go województwa wyraziła P. Ewa Draus 
stwierdzając, że festiwal to kolejny krok 
w kierunku nowoczesnej i innowacyjnej 
edukacji, który stanowi przyczynek do 
kariery inżynierskiej przyszłych poko-
leń.

W drugim dniu imprezy odbył się 
koncert młodych talentów, na którym 
swoje uzdolnienia muzyczne i wokalne 
zaprezentowali zarówno uczniowie jak 
i absolwenci Zespołu Szkól nr 1 w Kol-
buszowej. Zwiedzający i wystawcy 
chętnie przychodzili, aby posłuchać sta-
rych dobrych przebojów.

Festiwal to nie tylko sympozjum 
naukowe, lecz także ciekawe wystawy 
i prezentacje instytucji, szkół i przed-
siębiorstw.

Jedną z głównych jego atrakcji 
była objazdowa interaktywna wysta-
wa „Eksperymentuj” i pokazy przygo-
towane przez Centrum Nauki Kopernik. 
W sali gimnastycznej wszystkim chęt-
nym do samodzielnego eksperymen-
towania udostępniono 15 eksponatów, 
łączących naukę z zabawą. Ekspery-
menty zachęcały do odkrywania nauki 
w codziennym życiu, oswajały chemię, 
fizykę, biologię i matematykę. Moż-
na było obserwować wyścigi walców, 
oszukać wzrok przy pomocy ciekawo-
stek optycznych, spróbować utrzymać 
się na wirującym krześle, sprawdzić jak 
się tworzy miraże, czy też zabawić się 
w znawcę anatomii i ułożyć „człowie-
ka-układankę”.

Ważnym elementem prezentacji 
Centrum Nauki Kopernik były doświad-
czenia pokazujące właściwości cie-
kłego azotu. Nadmuchiwanie balonika 
bądź jego kurczenie i jeszcze inne cie-
kawostki okazały się zajmujące zwłasz-
cza dla najmłodszych.

Nie była to jedyna atrakcja festi-
walu, bowiem Planetaziemia.com Piotr 

Sołkiewicz zorganizowała warszta-
ty edukacyjne prezentujące urządzenia 
wykorzystujące fale mózgowe EEG do 
treningu koncentracji. Były one moż-
liwością do świetnej zabawy, tak dla 
młodszych, jak i starszych.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się także warsztaty „Roboty w akcji 

- czyli co roboty mają do roboty?”, zor-
ganizowane przez młodych robotyków 
ze Świata Robotyki Sylwester Paterek. 
Wykonanymi przez nich robotami zain-
teresowane dzieci mogły nawet stoczyć 
walkę. Oferta Świata Robotyki miała na 
celu zaznajomienie dzieci z podstawa-
mi funkcjonowania maszyn i urządzeń. 
Podczas zabawy klockami LEGO mo-
gły one projektować i programować ro-
boty zbudowane z klocków.

Swoją ofertę przedstawił także 
Mielecki Portal Lotniczy EPML Spot-
ters, dzięki któremu zwiedzający mogli 
odbyć wirtualne loty samolotem i śmi-
głowcem. 

Stoisko to sąsiadowało ze stanowi-
skiem Aeroklubu Mieleckiego im. Bra-
ci Działowskich, gdzie zorganizowano 
wystawę statyczną szybowca „Jantar” 
oraz rakiet i modeli kosmicznych.

Sporą atrakcją okazały się pojazdy 
elektryczne, udostępnione przez Agen-
cję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
Do przejechania się trójkołowcem zna-
lazło się wielu chętnych, łącznie z dy-
rekcją szkoły.

Bardzo chętnie oglądano również 
pokazy możliwości zdalnie sterowa-
nych robotów, zorganizowane przez 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Zarówno w sali gimnastycznej jak 
i w innych salach można było zapoznać 
się z ofertą pozostałych firm i instytu-
cji, które chciały zaprezentować się na 
Podkarpackim Festiwalu Nauki i Tech-
niki. Swoje stanowiska przygotowały:

- FIN Brammer S.A.
- Zakład Mechaniki Precyzyjnej „Sard”
- Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. 
Stowarzyszenie Podkarpacka Energetyka

- Admill Sp. z o.o. - rozwiązania dla lotnic-
twa i przemysłu obronnego

- Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszo-
wej

- Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych w Weryni

- Instytut Biotechnologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Weryni

- Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej
 
Na wysokości zadania stanął orga-

nizator - Zespół Szkół nr 1 w Kolbu-
szowej. Uczniowie wraz z opiekuna-
mi zorganizowali stoiska, przy których 
przeprowadzano ciekawe doświadcze-

nia, dokonywano obserwacji. Pokazy 
fizyczne udowodniły, że tak naprawdę 
każdy może w domowych warunkach 
zmienić się w naukowca, wystarczy 
tylko zrobić z butelek klepsydrę wod-
ną, użyć kawałka gazy lub domowego 
odkurzacza. W trakcie pokazów okaza-
ło się, że podstawowe prawa dotyczące 
przemiany gazowej powietrza lub prze-
pływu wody mogą być ciekawe nawet 
dla maluchów.

Podobnie było z pokazami che-
micznymi. Powstawanie piany, bomba 
w probówce, czy zmiany zabarwienia 
wskaźników okazały się dla zwiedzają-
cych bardzo zajmujące, toteż nie obyło 
się bez pytań i wyjaśnień ze strony mło-
dych chemików.

Przyrodnicy skupili się na właści-
wościach wody. Ich doświadczenia rów-
nież cieszyły się sporym zainteresowa-
niem. Ciekawostką okazały się rozkła-
dające się w wodzie papierowe kwiatki, 
skacząca naftalina i tonące jajka.

Na stoisku biologicznym można 
było natomiast poczynić ciekawe obser-
wacje mikroskopowe, pooglądać szkie-
lety i piękne zielniki.

Zwiedzający mogli też podziwiać 
kolekcję skał, dowiedzieć się czegoś 
o energii lub złudzeniach optycznych 
i zmierzyć się ze składanką matema-
tyczną.

Dla najmłodszych nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej zorganizowali 
zabawy klockami oraz w krainie Empi-
ria przeprowadzili proste eksperymenty. 
Jako przybory posłużyły tu podstawowe 
produkty kuchenne: olej, woda, kawa, 
kolorowy cukier itp.

Całości dopełniły piękne dekoracje 
i gazetki związane tematycznie z nauką 
i techniką, ustawione w gablotach mo-
dele i konstrukcje pojazdów zbudowa-
nych z klocków LEGO, wystawa prac 
plastycznych pt. „Mój Przyjaciel Robot” 
oraz technoludy wykonane na konkurs 
techniczny z pudełek, płyt CD i innych 
akcesoriów.

Wszyscy goście i zwiedzający 
z podziwem i uznaniem wyrażali się 
o uczniach, którzy samodzielnie, pod 
okiem pedagogów przeprowadzali do-
świadczenia i wyjaśniali prawa nauki.

Sprawny przebieg festiwalu oraz 
pochwały zwiedzających udowodniły, 
że Zespół Szkół nr 1 sprzyja rozwojowi 
zainteresowań młodzieży i jest otwarty 
na kreowanie innowacji.

     
OpracOwanie: elżbieta MałOzięć, aldOna 

ragan
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BiWak W hUcie PRzeDBoRskieJ
Ponad 170 uczniów z gminnych szkół skorzysta z wakacyjnego biwaku. na trzydniowe biwaki w Hucie 

Przedborskiej swoich podopiecznych zgłosiło 6 placówek: z Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Bukowca, Zarębek, Kupna. 
Uczniowie będą wypoczywać pod opieką nauczycieli od 1 do 19 lipca. W trakcie jednego turnusu na biwaku przebywa 
średnio 30 dzieci.

Uczestnicy mają zapewnione trzy 
posiłki, darmowy dowóz oraz wiele 
atrakcji. Dzieci mogą nocować w usta-
wionych namiotach lub w budynku daw-
nej szkoły. Biwakowiczom przygotowa-
no liczne gry i zabawy zespołowe, mają 
do dyspozycji boisko do gry w siatków-
kę, piłkę nożną czy stół do ping ponga. 
Ponadto mają zorganizowany wyjazd na 
kryty basen do Cmolasu. Wolne chwile 
spędzają na zabawie, czytaniu lub spa-
cerowaniu po okolicy.

Opłata za trzydniowy pobyt wynosi 
10 zł. Pozostałe koszty utrzymania po-
krywa budżet gminy.

J. Mazur

z MitaMi i teatReM „za Pan BRat”
 historia niejedno ma imię. Przekonali się o tym uczestnicy kolejnej już, iii edycji Gminnego konkursu 

pod nazwą „Mitologiczne potyczki”, zorganizowanego w zespole szkół nr 1 w kolbuszowej przez panie: 
e. kłeczek i D. Rabczak. celem konkursu było zwrócenie uwagi na wychowawczą rolę teatru i nawiązanie do 
dziedzictwa kulturowego.

Definicję teatru znamy wszyscy do-
brze: jest to rodzaj sztuki, w której akto-
rzy przedstawiają pewną rzeczywistość 
celem wyzwolenia u odbiorcy wrażeń. 
Według tej definicji teatr jest wysubli-
mowaną rozrywką, która jednak, oprócz 
swojej roli kulturalnej, może spełniać 
także funkcje pedagogiczne. 

Na czym polegają wychowawcze 
funkcje teatru?

Sztuka czyni widza wrażliwym na 
piękno, sprawia, że świat wydaje się 
ciekawszy. Dzięki sztuce teatralnej ży-
cie człowieka może stawać się bogatsze 
w przeżycia i doznania. Uczestnictwo 
w spektaklu powoduje wrastanie czło-
wieka w kulturę, co z kolei może da-
wać poczucie więzi z przeszłością kul-
turalną społeczeństwa. Teatr może być 
wówczas narzędziem integracji jednost-
ki, kształtowania poczucia wspólnoty 
z tym, co godne uwagi. Jak wiadomo 
teatr zaspokaja niektóre indywidualne 
potrzeby człowieka, m.in. potrzebę do-
znawania przeżyć, potrzebę twórczości, 
potrzebę ekspresji. Może być też nosi-
cielem określonych treści, niekoniecz-
nie łatwych w odbiorze, i dzięki temu 
kształtować postawy życiowe.

Świadomi tych wszystkich wartości 
jakie posiada teatr organizatorzy kon-
kursu postanowili sprawdzić możliwo-
ści uczniów, a także skłonić ich do wza-
jemnej współpracy i poszerzania zainte-
resowań w tym kierunku.

Dnia 27.05.2013 r., w iście antycz-
nej atmosferze, podkreślonej przez 
greckie stroje uczniów prowadzących 
konkurs i piękne dekoracje nawiązujące 
do tego okresu, uczestnicy mieli okazję 
zaprezentować swoje możliwości i za-
interesowania. Konkurs był przeznaczo-
ny dla uczniów klas V i VI i obejmował 
szeroki zakres wiedzy o mitach Greków 
i Rzymian oraz o teatrze antycznym.

Uczniowie, oprócz rozwiązania te-
stu, mieli do wykonania inne ciekawe 
zadania. Krzyżówki, przebieranie się 
za bohaterów mitów, odgrywanie krót-
kich mitologicznych scenek, odgady-
wanie o kim mowa czy rozpoznawanie 
rekwizytów to tylko niektóre z konku-
rencji konkursowych. Liczyła się nie 
tylko znajomość mitów, ale także umie-
jętność współpracy, gdyż wychowanko-
wie przystąpili do konkurencji w dwu-
osobowych zespołach. 

Konkurs wzbudził wiele pozy-
tywnych emocji. Uczestnicy nie tylko 

wspaniale się bawili, gdyż konkurencje 
były bardzo zabawne i pomysłowe, ale 
pomagali sobie wzajemnie mimo rywa-
lizacji.

W potyczkach wzięło udział 6 dru-
żyn, a wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:
I miejsce - SP w Widełce
II miejsce - SP nr 1 w Kolbuszowej
III miejsce - SP Kupno.

Uczestnicy konkursu udowodnili, 
że „Mitologia jest ciekawa i nie kryje 
przed nimi żadnych tajemnic”.

Sponsorami nagród byli: Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba oraz kolej-
ny już raz właściciel Ośrodka Szkole-
nia i Usług BHP Jacek Augustyn, który 
chętnie wspiera działania edukacyjne. 

Mamy nadzieję, że udało się za-
szczepić w uczniach zainteresowania 
teatralne i mitologiczne i że zaowocują 
one w przyszłości kolejnymi sukcesami 
w konkursach.

OpracOwanie: elżbieta MałOzięć, aldO-
na ragan
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DziennikaRska alteRnatyWa
Dziennikarz to zawód nadal popularny i interesujący. Daje szansę na spotykanie ciekawych ludzi, udział 

wprestiżowych imprezach oraz możliwość kreowania rzeczywistości. Dlatego też lo w kolbuszowej postanowiło 
zagwarantować swoim uczniom możliwość przygotowywania się do pracy w tym zawodzie i kilka lat temu 
utworzyło nowy przedmiot - warsztaty dziennikarskie. nadszedł czas, aby podsumować rezultaty tej innowacji. 

Codzienny rozkład zajęć, lekcje pro-
wadzone w ten sam sposób, schematycz-
ne działania… to po pewnym czasie może 
znudzić każdego, a tym bardziej młodego 
ucznia, którego trudno jest zachęcić do 
uważnego słuchania i przyswajania sobie 
kolejnych teorii. Co jednak zrobić by tak 
nie było? Kolbuszowskie liceum znalazło 
alternatywę dla kreatywnych humanistów. 
Obecnie rynek pracy kładzie nacisk na ści-
słe wykształcenie, co jednak z osobami, 
które mają umysł humanistyczny? Liceum 
oferuje im kierunek z rozszerzonym języ-
kiem polskim i dodatkowym przedmiotem, 
a mianowicie warsztatami dziennikarski-
mi, które prowadzi pani Alina Ziętek - Sal-
wik. Jest to osoba z odpowiednimi kwali-
fikacjami, gdyż poza pracą w szkole sama 
pracuje jako dziennikarka. 

Uczniowie, którzy wybierają ten pro-
fil przez dwa lata raz w tygodniu uczest-
niczą w zajęciach przybliżających im pod-
stawy dziennikarstwa. Oprócz tego, że na 
lekcjach realizowany jest materiał doty-
czący gatunków dziennikarskich, zasad 
rządzących reklamą czy sposobu redago-
wania gazety, to uczniowie mogą spraw-
dzić swoje umiejętności w praktyce. Zain-
teresowani  mają możliwość wziąć udział 
w konkursach dziennikarskich czy prak-
tykach w „Twoim Radiu Cmolas”, gdzie 
przygotowują krótkie nagrania, które 
później nadawane są w eterze. Dodatko-
wo uczniowie aktywnie współdziałają 

w tworzeniu lokalnej gazetki młodzieżo-
wej „Nasza Kulturka” oraz redagują po-
sty na oficjalną stronę internetową Liceum 
Ogólnokształcącego. Na zajęciach uczą 
się jak poprawnie napisać informację, fe-
lieton, artykuł, z czego składa się gaze-
ta oraz jak stworzyć jej makietę. Zajęcia 
zapewniają uczniom na poznanie pracy 
dziennikarza „od kuchni”. Mają oni moż-
liwość wyjazdów do telewizji w Warsza-
wie i Rzeszowie oraz do radia. Dają im 
możliwość spojrzenia na ten zawód z szer-
szej perspektywy i poznania opinii specja-
listów. Wycieczki te stanowią dla młodych 
dziennikarzy pierwsze bliższe spotkanie 
z kamerą i mikrofonem. Mogą wczuć się 
w rolę prezentera telewizyjnego czy pogo-

dynki. Warsztaty dziennikarskie rozwija-
ją umiejętność pisania, która przydaje się 
na maturze z języka polskiego. Przedmiot 
ten uczy obserwacji otaczającej rzeczywi-
stości i jej rzetelnego przedstawiania oraz 
rozwija wyobraźnię. Każdy z uczestników 
musi pokonać stres i otworzyć się na oto-
czenie. Służy temu chociażby przeprowa-
dzanie wywiadów. Ponadto na zajęciach 
poruszane są tematy bieżące. Uczniowie 
czytają artykuły, analizują je i wypowia-
dają swoje opinie w przeprowadzanych 
dyskusjach, przez co poszerzają się ich ho-
ryzonty myślowe. Młodzi dziennikarze pi-
sali nawet list otwarty do PAN-u, aby wy-
razić swoje zdanie na temat jednej głośnej 
wypowiedzi na temat Patrona naszego LO.

Biorąc pod uwagę ograniczony czas 
lekcyjny, warsztaty oferują uczestnikom 
wiele ciekawych propozycji. Tradycyj-
ne lekcje również są przeprowadzane, ale 
dotyczą kwestii, które każdy dziennikarz 
musi znać. Zajęcia odbywają się w przy-
jaznej atmosferze sprzyjającej twórczej 
działalności. Osoby, które wiążą przy-
szłość z dziennikarstwem mogą przeko-
nać się jak wygląda dziennikarski świat 
oraz rozpocząć przygotowania do studiów, 
a pozostali mają szansę spróbować czegoś 
zupełnie dla nich nowego. Ja i moi rówie-
śnicy -uczestnicy warsztatów cenimy so-
bie te zajęcia. Są one inne niż pozostałe 
lekcje. Warsztaty dotyczą sfery nieznanej 
początkującym, dlatego też ich atrakcyj-
ność jest zwiększona. Przedmiot ten za-
pewnia nabycie przydatnych w przyszło-
ści umiejętności oraz uczy pokonywania 
własnych ograniczeń.

agnieszKa tyburcza
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„czytanie? lUBię to!”
W dniu 13 sierpnia 2013 r., o godz. 11.00, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w kolbuszowej zaprosiła 

wszystkich miłośników książek i słowa pisanego na kolbuszowski rynek na pierwszy kolbuszowski „flashmob”. 
W umówionym czasie uczestnicy mieli zasiąść na ławkach wokół rynku i pokazać przez to przechodniom, że 
rynek jest idealnym miejsce do czytania.

Flash Mob to określenie sztucznego 
tłumu, który gromadzi się nagle w miej-
scu publicznym, by wykonywać wspólnie 
jakąś czynność. Celem „flashmobów” jest 
zazwyczaj chęć zwrócenia uwagi społe-
czeństwa na jakąś ideę. Ideą akcji „Czy-
tanie? Lubię to!” było promowanie czy-
telnictwa na wolnym powietrzu i w prze-
strzeni publicznej.

We wtorek 13 sierpnia o godzinie 11  
na rynku w Kolbuszowej spotkało się ok. 
30 osób, które usiadły na ławkach i zaczę-
ły w ciszy czytać przyniesione przez sie-
bie książki (jak ktoś zapomniał książki, to 
pracownicy biblioteki mieli ze sobą kilka 
egzemplarzy). Akcja została pozytywnie 
odebrana przez przechodniów, których 
część przyłączyła się do czytających.

Inicjatywa zorganizowana przez kol-
buszowską bibliotekę była częścią ogólno-
polskiej akcji KsięgoZbiór. Pomysł naro-
dził się i jest realizowany w Łodzi i Łódz-
kiem. Pierwsza odsłona akcji miała miej-
sce w październiku 2011 roku. Co roku 
przyłączają się kolejne miasta.

Relację z wydarzenia można znaleźć 
na stronie biblioteki: www.biblioteka.kol-
buszowa.pl oraz na facebookowym profilu 
biblioteki.

WŚRóD naJlePszych na PoDkaRPaciU
W dniu 13 czerwca 2013 r., w Auli 

Wyższej Szkoły Prawa i Administra-
cji w Rzeszowie, odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów przedmioto-
wych organizowanych i prowadzonych 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty. W tym roku szkolnym tytuł laureata 
uzyskało 278 uczniów. Dziesięciu szko-
łom z największą liczbą laureatów na 
konkursach przedmiotowych i interdy-
scyplinarnych zostały wręczone honoro-
we dyplomy „Szkoły przyjaznej utalen-
towanym uczniom”. Podkarpacki Kura-
tor Oświaty Jacek Wojtas podczas uro-
czystości podziękował laureatom za ich 
osiągnięcia, a nauczycielom za twórczą 
i efektywna pracę oraz opiekę dydak-
tyczno – wychowawczą nad uczniami. 

Na wspomnianą uroczystość zosta-
li zaproszeni wielokrotni laureaci oraz ci, 
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Naszą 
szkołę reprezentowała najliczniejsza gru-
pa uczniów – czterech laureatów. Ponadto 

już po raz czwarty otrzymaliśmy honoro-
wy dyplom „Szkoły przyjaznej utalento-
wanym uczniom”. Sukcesy „olimpijczy-
ków” (10 laureatów i 11 finalistów) spra-
wiły, że stanęliśmy na podium, na trzecim 

miejscu wśród najlepszych gimnazjów na 
Podkarpaciu. 

giMnazJuM nr 2

Laureaci reprezentujący Gimnazjum nr 2 odbierają dyplom „Szkoły Przyjaznej 
Uczniom”
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niezWykŁy aPel
We wtorek, 18 czerwca 2013 r., spo-

łeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Kolbuszowej spotkała się na nie-
zwykłym apelu. Na czym polegała jego 
niecodzienność? Otóż gościliśmy zna-
mienite osoby, które zechciały się z nami 
spotkać i towarzyszyć nam w bardzo 
miłym wydarzeniu. Zaproszeni goście 
to: Prezes Regionalnej Fundacji Roz-
woju „Serce” – Ewa Nowak, przewodni-
cząca Rady Rodziców przy Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej 

– Elżbieta Macheta, Poseł na Sejm RP 
– Zbigniew Chmielowiec oraz zastępca 
Burmistrza Kolbuszowej – Marek Gil. 
Apel poprowadzili dyrektorzy naszej 
szkoły, czyli Mirosław Kaczmarczyk 
i Renata Ożóg. 

W trakcie spotkanie wręczono na-
grody zdobyte w konkursach, które od-
były się w ostatnim miesiącu. Wśród na-
grodzonych znaleźli się zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w interdyscyplinarnym 
konkursie „Uczniowie Leonarda” w po-
szczególnych ciągach klasowych. Najlepsi 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe, a pozostałe drużyny (od miej-
sca IV) dyplomy. Pięknymi książkami uho-
norowano także tych, którzy rywalizowali 

w Lidze Fizyków, 
ogólnopolskim kon-
kursie fizycznym 

„Lwiątko”, konkur-
sie matematycznym 

„W Krainie Liczb 
i Figur”. Dyrekcja 
szkoły i Rada Ro-
dziców wręczyła na-
grody – talony pie-
niężne na dofinan-
sowanie kulturalnej 
imprezy klasowej 
również tym, którzy 
walczyli o tytuł klasy o nieskazitelnych 
manierach i pokazali, że „Kultura na co 
dzień i od święta” nie jest im obca. Z ko-
lei na gimnazjalnych wesołków i prze-
śmiewców, zmagających się w szkolnym 

„Kabaretonie 2013”, czekały wspaniałe na-
grody – „roześmiane” koszulki, długopisy 
i łakocie. Doceniono również mocne gło-
wy, którym nie straszne są spotkania przy 
szachownicy, a logiczne myślenie jest ich 
atutem. 

Zaproszeni goście pogratulowali 
wszystkim zwycięzcom i dodatkowo uho-
norowali tych uczniów, którzy osiągnęli 
sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

Wśród nich znaleźli się laureaci i finali-
ści wspomnianych konkursów. Nagrody 
dla najlepszych ufundowała Regionalna 
Fundacja Rozwoju „Serce”, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Zbigniew Chmielowiec 
i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Za 
sukcesem uczniów stoją ich nauczyciele, 
dlatego goście nie zapomnieli o ich wytę-
żonej pracy, o czasie poświęconym swo-
im podopiecznym i doceniając ich wysiłek 
przekazali pedagogom listy gratulacyjne, 
nagrody rzeczowe, a uczniowie podzię-
kowali swoim nauczycielom ciepłym sło-
wem i bukietem kwiatów. 

giMnazJuM nr 2

nagrodzenidzeni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz ich nauczyciele to: 

Imię i nazwisko ucznia Tytuł  Nazwa konkursu  Imię i nazwisko nauczyciela

Aleksander Wiącek

laureat  Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów  Renata Ożóg
laureat  Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów  Dorota Haptaś
laureat  Konkursu matematycznego  Renata Ożóg
laureat  Konkursu fizycznego Agnieszka Słotwińska 

Renata Kłosowska
laureat  Konkursu chemicznego  Marta Krawczyk
laureat  Konkursu wiedzy technicznej  Renata Ożóg
laureat  Konkursu informatycznego  Dorota Haptaś

Jakub Posłuszny
laureat  Konkursu matematycznego  Renata Ożóg
laureat  Konkursu informatycznego  Dorota Haptaś
finalista  Konkursu fizycznego  Agnieszka Słotwińska 

 Renata Kłosowska
Bartłomiej Biesiadecki laureat  Konkursu fizycznego  Agnieszka Słotwińska 

 Renata Kłosowska
Kamila Barczak laureat  Konkursu języka angielskiego  Iwona Wołoszyn
Maciej Zwolski laureat  Konkursu biologicznego  Dorota Markusiewicz

Kamil Tomczyk

finalista  Konkursu fizycznego  Agnieszka Słotwińska 
 Renata Kłosowska

finalista  Konkursu matematycznego  Renata Ożóg
finalista  Konkursu historycznego  Mirosław Kaczmarczyk
finalista  Konkursu geograficznego  Władysław Plis

Gabriela Mierzwa finalista  Konkursu fizycznego  Agnieszka Słotwińska 
 Renata Kłosowska

Wojciech Nowak finalista  Konkursu matematycznego  Renata Ożóg
Anna Magryś finalista  Konkursu języka angielskiego  Iwona Wołoszyn
Karol Preneta finalista  Konkursu języka angielskiego  Magdalena Salach
Iryna Poshtar finalista  Konkursu języka francuskiego  Małgorzata Serafin-Kochanowicz
Natalia Modelska finalista  Konkursu języka francuskiego  Małgorzata Serafin-Kochanowicz

Prezes Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” – Ewa Nowak 
i Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec gratulują 
laureatom konkursów i olimpiad
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oGŁoszenie o PRzetaRGU
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości, własności Gminy 
Kolbuszowa.

 Przedmiotem przetargu jest:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa 
położona w Weryni, oznaczona nr ew. dział-
ki 813/11 o pow. 0.0400 ha, objęta KW 
TB1K/00029162/5.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana 
jest w Weryni, w strefie centralnej wsi Wery-
nia. Najbliższe otoczenie stanowią grunty za-
budowane budynkami mieszkalnymi w za-
budowie zagrodowej oraz budynkami han-
dlowymi. Teren działki jest lekko podmokły, 
kształt działki regularny, zbliżony do prosto-
kąta. Dojazd do działki bardzo dobry, drogą 
asfaltową.
Nieruchomość posiada dogodny dostęp do 
urządzeń infrastruktury technicznej.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów 
w/w działka stanowi teren rolny – oznaczony 
symbolem Ps IV.
Teren na którym położona jest nieruchomość 
nie podlega ustaleniom żadnego obowiązują-
cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
W opracowanym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Kolbuszowa działka 
813/11 położona jest na obszarze mieszka-
niowo – usługowym, zabudowa zagrodowa, 
jednorodzinna i usługi towarzyszące – ozna-
czenie symbolem MR/N. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego 
i na jego podstawie nie można ustalić lokali-
zacji inwestycji.
Działka jest wolna od ciężarów i zobowiązań 
wobec osób trzecich.
Działka 813/11 ujęta jest w projekcie „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Werynia”. Na przedmiotowej działce znajdu-
je się istniejąca sieć wodociągowa.
Nabywca działki 813/11 zobowiązuje się 
do nieodpłatnego ustanowienia w umowie 
sprzedaży na rzecz Gminy Kolbuszowa słu-
żebności przesyłu na części działki 813/11 
dla pasa gruntu o szerokości około 4.0 m 
i długości:

- równej długości istniejącej sieci 
wodociągowej tj. około 12.0 m;

-równej długości projektowanej sieci kanali-

zacji sanitarnej tj. około 22.0 m, zgodnie z za-
łącznikiem graficznym.
Nabywca działki 813/11 zezwoli nieodpłat-
nie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom 
działającym na jej zlecenie, wejść i zająć 
część działki w zakresie niezbędnym do wy-
konania czynności i robót w celu przebudo-
wy, modernizacji, wymiany, naprawy, kon-
serwacji oraz kontroli sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Nabywca działki 813/11 zobowiązuje się 
do przestrzegania wymogów związanych                       
z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa 
gruntu o długości ok. 12.0 m dla istniejącej 
sieci wodociągowej oraz około 22.0 m dla 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i  szero-
kości 4.0 m wzdłuż w/w sieci, a w szczegól-
ności do:
a) nie dokonywania nasadzeń drzew i krze-
wów,
b) nie składowania materiałów budowlanych, 
sypkich,
c) nie lokalizowania innych obiektów utrud-
niających dostęp do sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej,
d) nie dokonywania znaczącej zmiany niwe-
lacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
9860 zł (brutto) 
Wadium wynosi: 1972 zł
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości 
jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 
21, w sali Nr 1, w dniu 30.08.2013 r., o go-
dzinie 11-tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez 
osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu najpóźniej na trzy dni 
przed przetargiem, tj. do dnia 27.08.2013 r., 
na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 
2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Za 
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ 
wymaganej kwoty na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się następnego dnia po za-
kończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium 
wpłaconego przez uczestnika, który przetarg 
wygrał z zaliczeniem na poczet ceny naby-
cia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega 

rozłożeniu na raty. Wadium ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
notarialnej. 

Przetarg prowadzony będzie wg zasad usta-
lonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. 
z 2004 r., Nr 207, poz.2108 ze zm./

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu wraz 
z dowodem tożsamości. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego, a osoba prowadzą-
ca działalność gospodarczą zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa notarialnego upo-
ważniającego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje 
na podstawie danych ewidencji gruntów, 
w związku z tym Urząd Miejski okazuje po-
łożenie nieruchomości w terenie bez obo-
wiązku wskazania granic szczegółowych, 
których wyznaczenie nabywca ponosi na 
własny koszt.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu 
i jego unieważnienia w uzasadnionych przy-
padkach.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego 
przedmiocie można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej, w pokoju nr 15, 
codziennie w godzinach 8.00 - 15.00 oraz te-
lefonicznie pod nr /17/ 22-71-333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy 
notarialnej, której zawarcie winno nastąpić 
w ciągu 21 dni od dnia przetargu, oraz koszty 
opłat sądowych.

burMistrz KolbuszoWeJ

Jan zuba

oGŁoszenie
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych  od miesiąca sierpnia odbywać się będą w każdy wtorek w go-

dzinach 1400 – 1600 w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego.
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BURMistRz kolBUszoWeJ
informuje,

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

zostaŁ WyWieszony

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

burMistrz KolbuszoWeJ

Jan zuba

BURMistRz kolBUszoWeJ
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
ul. Obrońców Pokoju 21, oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl zostało podane 
do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetar-
gu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości gruntowej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Narutowi-
cza, oznaczonej nr ew. działki 830.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2013 roku o godz. 1100 
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Poko-
ju 21, sala nr 1.

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

                                                   burMistrz KolbuszoWeJ

                              Jan zuba

BURMistRz kolBUszoWeJ
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
ul. Obrońców Pokoju 21, oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl zostało podane 
do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetar-
gu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rze-
szowskiej, oznaczonej nr ew. działki 2312.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2013 roku o godz. 1100 
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Poko-
ju 21, sala nr 1.

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

z up. burMistrza

        MareK gil

              zastępca burMistrza

infoRMacJa Dla 
klientóW PaRkU 

WoDneGo fReGata
Uprzejmie informujemy, że z dniem 

01.07.2013 r., po przerwie, ponownie 
możliwe jest korzystanie z siłowni ACTI-
VE CLUB i Gabinetu odnowy biologicz-
nej FLOWERS SPA. 

W związku z trwającymi pracami na-
prawczymi korzystanie z pływalni i jej 
atrakcji jest niemożliwe do odwołania.

Jak BęDzie DziaŁaŁ systeM zaGosPo-
DaRoWania oDPaDóW

Burmistrz kolbuszowej informuje, że zgodnie z wejściem nowych 
przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
z dniem 1 lipca 2013 r. został na terenie naszej gminy wprowadzony 
w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 

Gmina Kolbuszowa w drodze przetargu wyłoniła firmę (A.S.A. Tarnobrzeg, Sp. 
z o.o., tel. 801501511), która będzie odbierała odpady komunalne z nieruchomości za-
mieszkałych bądź częściowo zamieszkałych. Firma ta będzie od Państwa odbierała wy-
tworzone odpady komunalne w gospodarstwie domowym, zarówno zmieszane jak rów-
nież gromadzone selektywnie. 

W ramach zadeklarowanej stawki Firma również dostarczy część worków właści-
cielom gospodarstw, którzy zobowiązali się do prowadzenia segregacji wytworzonych 
przez siebie odpadów. 

Właściciele nieruchomości winni zgodnie z otrzymanym harmonogramem od-
bioru odpadów wystawić pojemnik/i/ z odpadami zmieszanymi lub worki z odpada-
mi wysegregowanymi poza teren swojej posesji w widocznym miejscu – przy trasie 
przejazdu.  

Odpady zmieszane z terenu miasta Kolbuszowa będą odbierane raz na dwa tygodnie, 
natomiast odpady z terenów wiejskich raz na cztery tygodnie.  

Jeżeli Właściciele dróg dojazdowych do ich posesji nie wyrażają zgody na dojazd 
do swojej posesji winni zebrane przez siebie odpady wystawić w dniu ich odbioru do 
drogi publicznej.   

Śmieci będą odbierane w godz. 7.00 do 22.00
Więcej informacji na stronie www.srodowisko.kolbuszowa.pl 

BURMistRz 
kolBUszoWeJ

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Po-
koju 21,

zostaŁ WyWieszony

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. 
Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz 
nieruchomości, własności Gminy Kolbu-
szowa, przeznaczonych do oddania w na-
jem.

burMistrz KolbuszoWeJ

Jan zuba



Nr 7-8 (202-203) - lipiec - sierpień 201320

oBWieszczenie
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmia-
nami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 687)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/II/1/13 z dnia 29.07.2013 r.

(znak sprawy: AB.II.6747.2.2013)

dla Wójta Gminy Dzikowiec, z siedzibą: Dzikowiec 2, 36-122 Dzikowiec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: 
„Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec” w jednostce ewidencyjnej Dzikowiec, obręb Dzikowiec, powiat 
kolbuszowski, na działkach:
DZIAŁKI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):

- działki dzielone pod inwestycję:
1326 (1326/1, 1326/2, 1326/3), 1327 (1327/1, 1327/2, 1327/3), 1328 (1328/1, 1328/2, 1328/3), 1333 (1333/1, 1333/2, 1333/3), 1334 
(1334/1, 1334/2, 1334/3), 1335/3 (1335/4, 1335/5, 1335/6), 2011 (2011/1, 2011/2).
(W nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału prze-
znaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora). 

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 do 1530, w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 311. 
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego ogło-
szenia.

oBWieszczenie
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmia-
nami), w związku z art.11f ust.3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2013.687 z późn. zm.)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/13 z dnia 06.08.2013r.

(znak sprawy: AB.IV.6747.1.2013)

dla Gminy Kolbuszowa, z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej od km. 0+000 do km 3+133”, w jednostce 
ewidencyjnej Kolbuszowa obręb Kolbuszowa, obręb Nowa Wieś, obręb Domatków, powiat kolbuszowski, na działkach:

- działki wchodzące pod inwestycję (położone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji):
działki w całości wchodzące pod inwestycję:

-  obręb Kolbuszowa: 371, 1178/3, 
-  obręb Nowa Wieś: 673/6, 673/7
-  obręb Domatków: 419
działki dzielone pod inwestycję: 

- obręb Kolbuszowa: 2318/1 (2318/5, 2318/6), 1214 (1214/1, 1214/2), 1215/1 (1215/5, 1215/6), 1245 (1245/1, 1245/2), 
1246/9 (1246/20,1246/21), 1246/8 (1246/12, 1246/13), 1246/7 (1246/14, 1246/15), 1246/5 (1246/16, 1246/17), 1246/4 (1246/18, 
1246/19);
- obręb Nowa Wieś:  673/3 (673/14, 673/13),  673/1 (673/12, 673/11);
- obręb Domatków: 421/4 (421/5, 421/6)
(w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału prze-
znaczone pod inwestycję i przechodzace na własność inwestora);
działki wchodzace w teren niezbedny do realizacji inwestycji (czasowe zajęcie):

- obręb Kolbuszowa: 1178/4, 1180, 1179, 1184, 1185, 1188/1, 1191/1, 1158,   1192, 1160/24, 1160/21, 1207, 2318/6, 1161, 1255/7, 
1246/10, 1246/11, 1255/9, 1264/30, 1269, 2320;
- obreb Domatków: 393, 468, 475, 355

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi
Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8,00 do 16,00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 – 15,30 w Wy-
dziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313.
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy kpa, doreczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego ogło-
szenia.
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znaMy Wyniki MaJoWeGo eGzaMinU DoJRzaŁoŚci
znamy wyniki majowego egzaminu dojrzałości - 78% tegorocznych maturzystów z naszego powiatu w pełni 

może cieszyć się upragnionymi wakacjami, pozostali przygotowują się do sierpniowych poprawek lub przystąpią 
do egzaminu maturalnego w przyszłym roku.

Ponad 300 tysięcy osób z całej Polski 
po raz pierwszy przystąpiło w tym roku do 
egzaminu maturalnego. Od 7 do 28 maja 
uczniowie zdawali egzaminy z trzech 
przedmiotów obowiązkowych: języka 
polskiego, matematyki oraz języka obcego 
nowożytnego, mogli także wybrać w licz-
bie od 1 do 6 przedmioty dodatkowe. 28 
czerwca br. Centralna Komisja Egzami-
nacyjna przesłała wyniki matur do szkół 

– pozytywny wynik osiągnęło aż 81% abi-
turientów z całej Polski, co piąty nie zdał 
matury przynajmniej z jednego przedmio-
tu.

Najlepiej w rankingu szkół wypadły 
licea ogólnokształcące – średnia zdawal-
ność wyniosła w nich 90%. W technikach 
był to wynik na poziomie 71% , natomiast 
w liceach profilowanych - 60%.

Świetnie spisali się absolwenci kolbu-
szowskiego liceum im. Janka Bytnara 

– aż 96% osiągnęło pozytywny wynik! 
Dzięki temu powiat kolbuszowski w kate-
gorii liceum utrzymał ubiegłoroczną pozy-
cję lidera. Razem z powiatem mieleckim 

oraz łańcuckim znalazł się na pierwszym 
miejscu pod względem zdawalności ma-
tury wśród liceów z terenu województwa 
podkarpackiego.

Zdawalność egzaminu maturalnego 
w liceach ogólnokształcących wg powia-
tów:

• Kolbuszowski - 96%
• mielecki - 96%
• łańcucki - `96%
• tarnobrzeski - 95%
• stalowowolski - 90%
• ropczycko-sędziszowski - 85%

Dobrze spisali się także uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych im. Boha-
terów Września 1939r. w Kolbuszowej – 
na 81 osób zdających maturę 62% może 
poszczycić się uzyskaniem świadectwa 
dojrzałości. Także tegoroczni maturzyści 
z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Weryni osiągnęli niezły wynik 

–egzamin maturalny zdało 59%. Łącznie 
z terenu powiatu kolbuszowskiego do ma-
tury przystąpiło 270 osób.

Sukces tegorocznych maturzystów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu kol-
buszowskiego był przede wszystkim efek-
tem ich ciężkiej pracy, ale także niemały 
wpływ na osiągnięte wyniki miał wysi-
łek kadry pedagogicznej tutejszych szkół. 
Nauczyciele starali się przekazywać pod-
opiecznym nie tylko wiedzę potrzebną do 
zdania egzaminu maturalnego, ale i warto-
ści, którymi powinni kierować się w dal-
szym, dorosłym życiu.

Przed naszymi maturzystami stoją te-
raz trudne wybory – część z nich zamierza 
kontynuować naukę na uczelniach wyż-
szych, a kluczem jest dobrze zdany egza-
min, inni zakładają rodziny, idą do pracy. 
Wszystkim, którzy otrzymali już świadec-
two dojrzałości, życzymy właściwego wy-
boru drogi życiowej, dostania się na wy-
marzone studia, a tym, których parę kro-
ków dzieliło od osiągnięcia sukcesu – po-
wodzenia w sierpniu!
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PoŚWięcenie noWeGo BUDynkU WaRsztatóW teRaPii za-
JęcioWeJ caRitas DiecezJi RzeszoWskieJ W kolBUszoWeJ

20 czerwca br. ks. bp Kazimierz Gór-
ny poświęcił nowy budynek Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej. Pla-
cówkę od 9 lat prowadzi Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej. Obecnie z terapii korzysta 
35 uczestników. Dzięki środkom Caritas, 
dofinansowaniu starostwa powiatowego, 
gmin oraz prywatnym darczyńcom niepeł-
nosprawni otrzymali nowe pomieszczenia, 
umożliwiające lepsze i bardziej skuteczne 
formy rehabilitacji. Wraz z biskupem przy-
byli dyrektorzy jednostek CDR: ks. Stani-
sław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. 
Bogdan Janik, s. Joanna Smagacz oraz se-
kretarz biskupa ks. dr Wiesław Matyskie-
wicz. W uroczystości uczestniczyli rów-
nież: Proboszcz parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej ks. Lucjan Szu-
mierz, Proboszcz parafii pw. Św. Brata Al-
berta ks. Jan Pępek, Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Wójt Gminy Niwiska Elżbie-
ta Wróbel, Dyrektor PFRON w Rzeszowie 
Maciej Szymański, Przewodniczący Rady 
Powiatu Mieczysław Burek, Dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych Marzena Mytych, 
Dyrektor PUP w Kolbuszowej Maria We-
sołowska, Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Elżbieta Mikołajczyk, 
Kierownik PCPR w Kolbuszowej Katarzy-
na Chudzik, kierownicy Ośrodków Pomo-
cy Społecznej, m.in. Urszula Hahn, kierow-
nicy warsztatów terapii zajęciowej: Lidia 
Sohań z Ustrzyk Dolnych, Urszula Rymut 
z Ropczyc oraz Izabela Marondel z Gor-
lic, kierownicy środowiskowych domów 

samopomocy z Kolbuszowej, Poręb Wol-
skich i Spie oraz darczyńcy i przyjaciele 
placówki - Państwo Ewa i Marian Stąpor, 
Adam Fitał z firmy Armet, Grzegorz Roma-
niuk - samorządowiec i przedsiębiorca, Ka-
zimierz Wiącek. 

Spotkanie rozpoczęło się od prezenta-
cji działalności WTZ, którą prowadził kie-
rownik Daniel Jakubowski. Ks. Biskup, do-
konując poświęcenia budynku oraz nowo 
zakupionego samochodu do przewozu 
niepełnosprawnych, podziękował Staro-
ście Kolbuszowskiemu i wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób czynią dobro osobom 
niepełnosprawnym. Wyrażając wdzięcz-
ność przedstawicielom władzy i darczyń-

com dyrektor CDR ks. Stanisław Słowik, 
wraz z kierownikiem WTZ Danielem Jaku-
bowskim, wręczyli gościom „Anioły” wy-
konane przez uczestników WTZ. Po czę-
ści oficjalnej goście uroczystości zwiedzili 
pracownie Warsztatów, a następnie zasiedli 
przy stołach smakując potrawy przygoto-
wane przez kadrę i uczestników warsztatów.

Warsztaty wzbogaciły się o dary przy-
niesione przez gości uroczystości – zestaw 
kawowy, nowe naczynia, zestaw kuchenny, 
drewnianą ławkę, a także prace artystycz-
ne wykonane przez osoby niepełnosprawne 
w zaprzyjaźnionych placówkach terapeu-
tycznych.  

 

20 czerwca br. bp Kazimierz Górny poświęcił nowy budynek Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej
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„ŚWięto PolicJi” W kolBUszoWeJ
Dnia 26 lipca 2013 r. kolbuszowscy policjanci obchodzili swoje święto. na placu komendy Powiatowej Policji 

w kolbuszowej odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono awanse na wyższe stopnie policyjne. życzenia 
policjantom złożył m.in. zastępca Podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. andrzej sabik oraz 
zaproszeni goście.

Uroczyste obchody Święta Policji 
w Kolbuszowej rozpoczęto o godz. 7 Mszą 
Świętą, z intencji Komendanta Powiato-
wego Policji w Kolbuszowej, za policjan-
tów i pracowników cywilnych oraz zmar-
łych policjantów z naszej jednostki.

O godz. 13 rozpoczął się uroczysty 
apel na placu wewnętrznym komendy. 
W uroczystości wziął udział Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji inspektor Andrzej Sabik. W apelu 
brali udział również przedstawiciele władz 
powiatowych na czele ze Starostą Kol-
buszowskim Józefem Kardysiem, władz 
miejskich i gminnych, zaprzyjaźnionych 
służb i instytucji oraz rodziny awansowa-
nych policjantów.

Obchody w kolbuszowskiej komen-
dzie były szczególne ze względu na liczbę 

awansowanych policjantów. Akty miano-
wania zostały wręczone 51 funkcjonariu-
szom.

Wyższy stopień oficerski otrzymał 
Komendant Powiatowy Policji w Kolbu-
szowej Stanisław Babula. 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych odznaczenia „Zasłużony Policjant” 

przyznano czterem policjantom z naszej 
jednostki.

Na ręce Komendanta Powiatowego 
Policji w Kolbuszowej zaproszeni goście 
złożyli życzenia oraz słowa uznania dla 
trudów policyjnej służby.

Pamiątkowe wspólne zdjęcie awansowanych na wyższe stopnie policyjne oraz 
zaproszonych gości podczas obchodzonego „Święta Policji”.

WakacyJne PRace na DRoGach
inwestycje na drogach powiatowych w 2013 r.

Pogoda sprzyja wszelkim robotom drogowym. nie inaczej jest w Powiecie kolbuszowskim. od początku 
roku w każdej gminie powiatu wykonywane są liczne zadania remontowe na drogach, które poprawiły znacząco 
ważne dla gmin, miasta lub danej miejscowości szlaki komunikacyjne. należy zaznaczyć, że powiat pozyskał na 
ten cel znaczne kwoty od gmin.

Poniżej przedstawiamy przegląd wybranych remontów dróg realizowanych na terenie naszego powiatu.

W trakcie jest remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Maj-
dan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Małopolski 
od km 7+856 do km 16+775 i od km 17+766 – 18+543 w miej-
scowościach Wola Rusinowska, Kopcie, Lipnica. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Dłu-
gość zmodernizowanego odcinka 9 696 mb. Wartość zadania to: 
2 657 893,84 zł.

Rozpoczęto remont drogi powiatowej nr 1 140 R Tuszów-
-Sarnów-Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie 
w km 14+960 – 19+210. Wykonawcą jest: Molter Sp. z o.o. Rud-
na Mała. Długość zmodernizowanego odcinka: 4 250mb. War-
tość zadania to: 1 062 442,95 zł.

Planowana jest budowa chodnika dla pieszych obejmująca 
następujące zadania:

Zadanie 1, droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 
4+281 – 4+494. Długość zmodernizowanego odcinka 213 mb.

Zadanie 2, droga nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-
-Dzikowiec w km 13+204 – 13+413. Długość zmodernizowane-
go odcinka: 209 mb.

Zadanie 3, droga nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszo-
wa km 11+295 – 11+525. Długość zmodernizowanego odcinka 
230 mb. 

Wykonawcą jest: Rejonowy Związek Spółek Wodnych 
w Kolbuszowej. Wartość zadania: 234 834,92 zł.

W trakcie jest remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan 
Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Małopolski 
od km 7+856 do km 16+775 i od km 17+766 – 18+543 
w miejscowościach Wola Rusinowska, Kopcie, Lipnica.

Rozpoczęto remont drogi powiatowej nr 1 140 R Tuszów –
Sarnów-Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie 
w km 14+960 – 19+210.
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Osoba do kontaktu: Anna Stec
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl

oBWieszczenie
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmia-
nami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 687)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/II/2/13 z dnia 29.07.2013 r.
(znak sprawy: AB.II.6747.1.2013)

dla Wójta Gminy Dzikowiec, z siedzibą: Dzikowiec 2, 36-122 Dzikowiec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: 

„Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola” w jednostce ewidencyjnej Dzikowiec, powiat kolbuszowski, na 
działkach:

DZIAŁKI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
- działki dzielone pod inwestycję:
4709/3, (4709/7, 4709/8), 4709/4, (4709/5, 4709/6), 4710/3, (4710/7, 4710/8), 4710/4, (4710/5, 4710/6), 4711/3, (4711/7, 4711/8), 
4711/4, (4711/5, 4711/6), 4712/1, (4712/2, 4712/3, 4712/4), 4713/1, (4713/2, 4713/3, 4713/4,) 4715/1, (4715/2, 4715/3), 4716, (4716/1, 
4716/2), 4721/1, (4721/2, 4721/3, 4721/4), 4722/1, (4722/2, 4722/3, 4722/4), 4724/3, (4724/4, 4724/5, 4724/6), 4730/1, (4730/2, 
4730/3, 4730/4), 4731/1, (4731/2, 4731/3, 4731/4), 4732/1, (4732/2, 4732/3, 4732/4 ), 4736/1, (4736/2, 4736/3), 4735/5, (4735/6, 
4735/7), 4734/1, (4734/2, 4734/3, 4734/4, 4734/5), 4743/1, (4743/2, 4743/3), 4744/1, (4744/2, 4744/3), 4745/1, (4745/2, 4745/3, 
4745/4), 4746/1, (4746/2, 4746/3), 4747/1, (4747/2, 4747/3), 
(W nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału prze-
znaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora). 

działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 4532/1, 4711/3, 4712/1, 4713/1, 4714/3

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy drogi.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1530 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 311. 
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego ogło-
szenia.

koleżance
Marcie skowron

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

oJca

składają:
Starosta, Wicestarosta

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej

Panu Markowi Gilowi
zastępcy Burmistrza 

kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

cioci
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu 

Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej
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kulinaria

kUkURyDza
kukurydza należy do najstarszych roślin uprawnych. Świadczą 

o tym archeologiczne znaleziska. nie do końca wiadomo, kiedy została 
„udomowiona”. 

Najprawdopodobniej 5, a nawet 6 tys. 
lat p.n.e., gdzieś na terenach dzisiejszego 
Peru, Boliwii i Brazylii. Ku czci bogini ku-
kurydzy wznoszono w przedkolumbijskim 
Peru, Meksyku wspaniałe świątynie. Pół-
nocnoamerykańscy Indianie wierzyli, iż 
kukurydza wzrosła z ciała Monadamino, 
gońca „ojca bogów” Manitu. Cywilizacja 
Indian oparta była właśnie na uprawie ku-
kurydzy. Nie była ona znana nigdzie indziej 
na świecie prócz Ameryki. O kukurydzy 
nie wspomina Biblia, nie ma takiej nazwy 
w najstarszych księgach Chin, Egiptu czy 
Indii. Kiedy odkryta przez Kolumba kuku-
rydza przypłynęła do Hiszpanii, szybko się 
przyjęła. Portugalczycy zawieźli nasiona 
tej nieznanej w Europie rośliny na zachod-
nie wybrzeża Afryki i do Indii, a następnie 
dostała się do Chin. Do Rosji trafiła przez 
Turcję i Gruzję na przełomie XV-XVI w. 
Nazywano ją początkowo „turecką pszeni-
cą”. W Polsce zainteresowano się jej upra-
wą dość późno, bo dopiero w XIX w., wów-
czas była u nas powszechnie znana i jadana, 
zwłaszcza na dawnych terenach południo-
wowschodniej Polski. 

Dziś przepisów na kukurydziane po-
trawy nieraz szukamy w kuchni ukraiń-
skiej, bułgarskiej, węgierskiej czy rumuń-
skiej bądź kuchni amerykańskiej. Czasami 
możemy znaleźć je w zapiskach i książ-
kach kucharskich naszych prababć z Wo-
łynia czy Podola. A po przepisy na da-
nia z kukurydzy sięgamy coraz częściej 
i tym chętniej, ponieważ kukurydza sta-
je się u nas znów modna, jako że można 
ją zaliczyć w pewnym stopniu do „roślin 
wspierających zdrowie”. Okazuje się, że 
jest skarbnicą witamin i składników mine-
ralnych. Ziarno kukurydzy zawiera białka, 
tłuszcze, węglowodany, celulozę. Bogata 
jest w wit. A, D, E, K oraz B1,B2,B6,B12. 
Jest źródłem pierwiastków mineralnych 
takich jak: cenny selen, potas, żelazo, ma-
gnez, cynk, wapń, siarka, mangan, jod, 
brom, nikiel, bor, kobalt, miedź. Ilość da-
nych pierwiastków, witamin w ziarnach 
kukurydzy zależy od gleby, na której ro-
śnie ta roślina oraz właściwości odmiany. 
Według dotychczasowych badań selen, mi-
kroelement zawarty w kukurydzy, „współ-
działa” z wit. E, a tej w jej nasionkach jest 
sporo – razem mogą zapobiegać nowo-
tworom. Badania potwierdzają, że zawarta 
w nich zeaksantyna blokuje w organiźmie 
wolne rodniki i dzięki temu nie pozwala 
na powstawanie i rozwój raka piersi, jelita 

grubego, prostaty i płuc. Poza tym kuku-
rydza obniża poziom cholesterolu, co zna-
cząco poprawia działanie układu krążenia, 
dba również o wzrok. W Ameryce Połu-
dniowej, gdzie kukurydza jest podstawo-
wym składnikiem pokarmowym stwier-
dzono o wiele niższą zachorowalność na 
niektóre nowotwory.

Ziarno kukurydzy przerabiane jest 
na mąkę, kaszę, płatki, ziarno dmucha-
ne, namiastkę kawy i napoje alkoholowe. 
Z mąki wypiekany jest chleb, ciasta słod-
kie. W niektórych krajach kasza „mamały-
ga” stanowi podstawę odżywiania ludno-
ści. Ugotowane kolby kukurydzy w fazie 
dojrzałości mlecznej są ulubionym sma-
kołykiem. Ugotowana, grillowana bądź 
pieczona w piekarniku to soczysta i zdro-
wa jarzyna. Obecnie w ciągu całego roku 
młode ziarno kukurydzy konserwowej 
można zakupić w każdym sklepie spo-
żywczym. Wykorzystuje się ją do różne-
go rodzaju sałatek, zapiekanek, stanowi 
również dodatek do wypieku chleba i ciast 
oraz przyrządzania legumin. Mąka, kasze 
kukurydziane są nieodzowne w diecie dla 
niemowląt i małych dzieci, które nie tole-
rują w pokarmie glutenu (jest to choroba 
zwana celiakią).

Kukurydza gotowana
Kaczany kukurydzy oczyścić, umyć, osą-
czyć, włożyć do wrzącej osolonej wody 
i ugotować (czas gotowania zależny jest 
od stopnia dojrzałości ziaren). Ugotowa-
ne kaczany starannie odcedzić ,ułożyć na 
półmisku wyłożonym papierowym ręczni-
kiem lub czystą serwetą, przykryć. 
Podawać gorące z dodatkiem oziębionego 
(prosto z lodówki) masła.

Młoda kukurydza - duszona jarzynka
6-8 kaczanów młodej „mlecznej” kuku-
rydzy, 1 łyżka soli, 2 łyżki masła, 1 łyżka 
mąki, pół szklanki śmietanki, 4 łyżki posie-
kanej natki pietruszki. 
Kukurydzę ugotować przygotowaną jak 
w poprzednim przepisie. Odcedzić, nieco 
przestudzić, wyłuskać ziarenka z kacza-
na przy pomocy tępej strony noża. Ziarna 
wsypać do rondelka, dodać masła i dusić 
kilka minut. Oprószyć przesianą mąką, do-
dać śmietankę, wymieszać i doprowadzić 
do zawrzenia, doprawić solą i cukrem do 
smaku, wyłożyć na salaterkę i posypać na-
tką pietruszki. 
Podawać jako dodatek do białych mięs.

Kukurydza pieczona na grillu
4-6 kolb półdojrzałej kukurydzy, 6 łyżeczek 
masła. 
Z kolb kukurydzy usunąć liście i włókna. 
Z obu końców każdej kolby wbić patycz-
ki, każdą kolbę posmarować ze wszyst-
kich stron rozpuszczonym masłem. Piec 
na grillu około 20 min., często obracając. 
Podawać na gorąco.

Kukurydza ze słodką papryką 
- letnia przekąska

1 duża czerwona papryka, 1 duża zielona 
papryka, 1 mała papryczka chili, 1 duża 
cebula, 2 łyżki oleju lub oliwy, 4 ugotowa-
ne kolby kukurydzy, 3 dojrzałe pomidory, 
10 dag świeżego sera ricotta (lub innego 
wg własnego uznania), sól, pieprz, ziele-
nina. 
Papryki umyć, oczyścić z nasion i po-
kroić w długie, cienkie paseczki, chili 
oczyszczone drobno posiekać. Umyć nie-
wielkie cukinie i pokroić w plastry gru-
bości 2-3 cm, a następnie w paski. Cebu-
lę obrać i drobniutko posiekać, posypać 
odrobiną cukru. Olej lub oliwę rozgrzać 
w rondlu na niedużym ogniu. Włożyć ce-
bulę i smażyć ok. 5 min., aż zmięknie. 
Dodać paprykę, cukinię, przykryć i du-
sić ok. 10 min., od czasu do czasu mie-
szając, aż warzywa będą miękkie, ale nie 
brązowe. Kolby kukurydzy oczyścić, od-
ciąć równo koniec kolby i ustawić kolbę 
pionowo, po czym długim ostrym nożem 
odciąć z kolb nasiona. Pomidory zanu-
rzyć we wrzątku, obrać ze skórki, prze-
kroić, usunąć pestki, a miąższ pokro-
ić w kostkę i razem z kukurydzą dodać 
do pozostałych składników. Przykryć 
naczynie i dusić ok. 10 min., aż będą 
miękkie. Na koniec dodać ser, doprawić 
do smaku wg uznania i gotować jeszcze 
kilka minut, by danie było gorące. 
Podawać z pieczywem (poza sezonem 
można użyć kukurydzy z puszki).

Janina olszowy
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Kukurydza z ziarnem sezamowym
4 kaczany kukurydzy, 1 łyżka masła, sól, 
1 łyżka ziarna sezamowego.
Kolby kukurydzy, oczyszczone i umyte, 
zalać osolonym wrzątkiem i gotować 10 
min. Odsączyć z wody na durszlaku. Po-
lać rozgrzanym masłem. Sezam uprażyć 
na suchej patelni.
Posypać nim kukurydzę i podawać ciepłą.

Sałatka z kurczaka i kukurydzy
30 dag gotowanego lub upieczonego kur-
czaka, 3 ugotowane kolby kukurydzy lub 
1 puszka kukurydzy, 5-6 łyżek majonezu, 
1 łyżka sosu sojowego, szczypta białego 
pieprzu, liście sałaty i 1 niewielka czerwo-
na papryka.
Mięso pokroić w kostkę i skropić sosem 
sojowym, wymieszać, przykryć i od-
stawić do lodówki najmniej na pół go-
dziny (w tym czasie przemieszać mięso 
2-3 razy). Po wyjęciu z lodówki dodać 
ziarna ugotowanej kukurydzy lub osączo-
ną z zalewy kukurydzę z puszki. Sałatkę 
polać majonezem, doprawić do smaku pie-
przem, ewentualnie odrobiną soli i cukru. 
Sałatkę przełożyć do salaterki wyłożonej 
liśćmi sałaty, wierzch udekorować paska-
mi czerwonej papryki. (Do tej sałatki moż-
na dodać mały świeży ogórek obrany i po-
krojony w kostkę).

Kukurydza z rzepą
4 rzepy, pół puszki kukurydzy lub dwie kol-
by ugotowanej kukurydzy, 1 szklanka kwa-
śnej śmietany, mały serek topiony, 3 łyżki 
startego żółtego sera, 1 łyżka mąki, 1 pę-
czek koperku, sok z cytryny, pół kostki bu-
lionowej, pół szklanki wody, vegeta, cukier, 
pieprz, sól do smaku.
Rzepy obrać, wrzucić do osolonego wrząt-
ku i gotować 15 min. Wyjąć z wody, lek-
ko przestudzić i pokroić w grube plastry, 
skropić sokiem z cytryny, posypać vege-
tą, przełożyć do naczynia żaroodpornego, 
podlać bulionem i zapiekać w piekarniku 
ok. 10 min. W rondelku rozetrzeć topiony 
serek ze śmietaną i mąką, dodać posiekany 
koperek, doprawić solą, cukrem, pieprzem. 
Do rzepy wsypać obraną z kolb kukurydzę 
lub odsączoną z zalewy z puszki, następ-
nie wlać przygotowany sos śmietanowo-
serowy, lekko wymieszać i zapiec aż 
wierzch się zarumieni. Posypać startym 
serem i ponownie jeszcze chwilę zapiekać. 
Podawać na gorąco z pieczywem lub za-
piekankami.

Chleb kukurydziany
Pół kg mąki kukurydzianej, pół kg mąki 
pszennej, 5 łyżeczek proszku do pieczenia, 
płaska łyżka soli, pół litra mleka, 4 jajka, 
15 dag masła, 20 dag osączonej kukurydzy 
z puszki.
Nagrzać piekarnik do temp. 190 o - 200oC. 

Roztopić masło (nie przypalić). Wymie-
szać w misce obydwa rodzaje mąki z solą 
i proszkiem do pieczenia. Żółtka oddzie-
lić od białek. Do suchych składników wlać 
rozbełtane z mlekiem żółtka, roztopione 
masło i wszystkie składniki wymieszać 
(do mieszenia można użyć miksera usta-
wionego na niskie obroty). Następnie do 
dość miękkiego i lepkiego ciasta dodać 
odsączoną kukurydzę, wymieszać i dodać 
białka ubite na sztywną pianę. Delikat-
nie ale dokładnie wymieszać i przełożyć 
do wysmarowanej tłuszczem i oprószo-
nej kukurydzianą mąką formy. Wyrównać 
wierzch, posypać odrobiną mąki kukury-
dzianej.
Piec ok. 1 godz., aż chleb lekko wyrośnie 
i się zarumieni. Po upieczeniu wyjąć z for-
my i ostudzić na drucianej siatce.

Pikantny placek kukurydziany
1 szkl. mąki kukurydzianej, ½ szkl. mąki 
pszennej, 2 i ½ łyżeczki proszku do piecze-
nia, 4 jajka, 1 szkl. maślanki, 1 szkl. kuku-
rydzy z puszki, 25 dag żółtego sera, 3 łyżki 
masła, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka soli. ½ 
szkl. oleju. 
W misce połączyć obie mąki, sól, cukier, 
proszek do pieczenia, ser zetrzeć na tar-
ce o drobnych oczkach. W osobnym na-
czyniu ubić jajka, do ubitych jajek dodać 
maślankę, rozgniecioną lub zmiksowaną 
kukurydzę, olej oraz połowę startego sera. 
Wymieszać. W żaroodpornym naczyniu 
roztopić masło, rozprowadzić po całym 
dnie i bokach naczynia. Suche i płynne 
składniki placka zmiksować, ciasto wylać 
do rozgrzanej formy, posypać resztą sera. 
Piec w temp. 200oC ok. 30-35 min. aż cia-
sto nabierze złocistego koloru i zacznie 
odstawać od boków formy. 
Gorące ciasto kroić, smarować masłem , 
podawać z kefirem, maślanką lub czerwo-
nym barszczem.

Kukurydziana legumina 
(dieta bezglutenowa)

10 dag kaszy kukurydzianej, 4 jajka, 15 
dag twarogu, 15 dag gęstej śmietany, 1 cy-
tryna, 2 łyżki masła, cukier puder do po-
sypania.
Jajka umyć, żółtka oddzielić od białek, 
twaróg zemleć lub przetrzeć przez sito. 
Dodać żółtka, śmietanę, wsypać kaszę ku-
kurydzianą i dokładnie wymieszać. Cytry-
nę wyszorować w gorącej wodzie, opłukać, 
osuszyć. Zetrzeć skórkę na tarce o małych 
oczkach i dodać do masy kukurydzianej. 
Białka ubić na sztywną pianę i wymieszać 
delikatnie z masą. Przełożyć masę do for-
my posmarowanej masłem. Piec ok. 40 
min. w temp. 180oC. 
Gorącą leguminę oprószyć cukrem pu-
drem.

Biszkopt z mąki kukurydzianej 
(dieta bezglutenowa)

4 jajka, pół szkl. cukru, 4 łyżki mąki ku-
kurydzianej, cukier waniliowy, tłuszcz 
do smarowania formy, 1 płaska łyżeczka 
proszku do pieczenia, ½ łyżeczki soku z cy-
tryny, kaszka kukurydziana do oprószenia 
formy.
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem 
waniliowym. Białka ubić na sztywną pianę. 
Żółtka wymieszać z mąką kukurydzianą 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, 
dodać sok cytrynowy, wymieszać 
delikatnie z pianą z białek, przełożyć 
do formy wysmarowanej tłuszczem 
i oprószonej kaszką kukurydzianą. Piec 
w piekarniku nagrzanym do 180oC ok. 30-
40 min. 
Po upieczeniu i wystudzeniu biszkopt 
można przełożyć masą wg własnego uzna-
nia.

Biszkopt z mąki kukurydzianej 
i ziemniaczanej (dieta bezglutenowa)

4 jajka, 7 łyżek cukru, 3 łyżki mąki ziemnia-
czanej, 3 łyżki mąki kukurydzianej, cukier 
waniliowy, 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia, 1 łyżeczka soku z cytryny, tłuszcz do 
wysmarowania formy, kaszka do obsypa-
nia formy. 
Wykonanie takie jak w przepisie przedsta-
wionym powyżej.

Kukurydziano-orzechowy biszkopt 
z miodem

3 łyżki mąki kukurydzianej, 3 jajka, 1/3 szkl. 
miodu, 1 łyżka cukru, ¼ szkl. mielonych 
orzechów włoskich, zmielone goździki i cy-
namon do smaku. 
Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić 
na sztywną pianę. Miód  rozgrzać i doda-
wać małymi porcjami do piany, nie prze-
rywając ubijania. Żółtka utrzeć z cukrem 
na pulchną masę, połączyć z pianą, wsy-
pać porcjami mąkę i orzechy (ewentual-
nie przyprawy) i delikatnie wymieszać. 
Przełożyć ciasto do formy grubo wysma-
rowanej masłem lub margaryną i opró-
szyć mąką lub kaszką kukurydzianą. Piec 
w temp. 200o - 220oC ok. 30-35 min. 
Ostudzone ciasto polukrować.

Paluszki kukurydziane z kminkiem
Półtorej szklanki mąki kukurydzianej, 
1 jajko, pół szkl. mleka, 1 łyżka masła 
(margaryny), pół łyżeczki proszku do pie-
czenia, sól, kminek, tłuszcz do formy, 1 łyż-
ka śmietany.
Mąkę posiekać z tłuszczem, dodać pozo-
stałe składniki i rozpuszczony w śmietanie 
proszek do pieczenia. Formować paluszki, 
precelki, układać na wysmarowanej blasz-
ce lub wyłożonej papierem do pieczenia 
i piec w temp. 200oC ok. 10-15 min.
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Chleb z kukurydzianej mąki 
(dieta bezglutenowa)

2 ½ szkl. mąki kukurydzianej albo bar-
dzo drobnej kaszy kukurydzianej (lub pół 
na pół), 2 szkl. zimnego mleka, 3-4 jajka, 
1 łyżeczka soli, 4 łyżki smalcu lub klarowa-
nego masła. 
Do miski wsypać mąkę i dodać połowę 
mleka, dodawać porcjami pozostałe mle-
ko. Prostokątną formę wysmarować grubo 
smalcem lub sklarowanym masłem (ozię-
bić w zamrażarce) i do zimnej przełożyć 
ciasto. Piec w temp. 200oC ok. 1 godz. 
Chleb pokroić na kwadraty i podawać na 
ciepło do kwaśnego mleka, maślanki.

Chleb z mąki kukurydzianej i pszennej
1 szkl. mąki kukurydzianej, 1 szkl. mąki 
pszennej, półtorej szkl. mleka, 1 jajko, 
5 łyżek oleju, 3 dag drożdży, sól, kminek 
do smaku, tłuszcz do smarowania formy, 
1 łyżka cukru. 
Drożdże rozetrzeć z cukrem, dodać kilka 
łyżek ciepłego mleka, trochę mąki pszen-
nej, pozostawić w ciepłym miejscu do wy-
rośnięcia. Mąkę pszenną i kukurydzianą 
wymieszać, dodać jajko, olej, wyrośnięty 
rozczyn i pozostałe mleko, pół łyżeczki 
soli i kminek (niekoniecznie). Ciasto sta-

rannie wyrobić ręką i pozostawić przykry-
te ściereczką w ciepłym miejscu do wy-
rośnięcia. Przełożyć do wysmarowanych 
tłuszczem 2-ch keksówek (do ¾ wysoko-
ści formy) i powtórnie odstawić do wyro-
śnięcia. Gdy formy wypełnią się ciastem 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200oC i piec ok. 1 godz. aż do powstania 
na skórce złotego koloru.

Znakomite kukurydziane naleśniki 
„Tacos” (dieta bezglutenowa)

5 łyżek drobnego grysiku kukurydzianego, 
¾ szkl. mąki ziemniaczanej, 1 szkl. mleka, 
2 jajka, 2 łyżki masła, pół łyżeczki soli, olej 
do smażenia.
Grysik kukurydziany zalać wrzącym, lek-
ko posolonym mlekiem, odstawić na 
2 godz. Masło roztopić i ostudzić. Jaj-
ka ubić, dodać masło i roztrzepać trze-
paczką (lub mikserem). Napęczniały gry-
sik połączyć z dodawaną porcjami mąką 
ziemniaczaną oraz masą jajeczną-maśla-
ną. Wszystkie składniki wymieszać (zmik-
sować) na jednolite ciasto. Smażyć jak 
pszenne naleśniki. Gdy brzegi ciasta za-
czną się podnosić zdejmować z patelni 
i przechowywać w lekko nagrzanym pie-
karniku. 

Przyrządzone i usmażone naleśniki można 
podawać na słodko i na ostro z owocami, 
dżemem, serem, farszem pieczarkowym, 
mięsnym, z kapusty, szpinakiem itp.

Legumina z kaszy kukurydzianej 
z serem

Pół szkl. kaszy, 4 jajka, 10 dag cukru, 15 
dag białego sera, pół szkl. śmietany, otarta 
skórka z cytryny, 1 łyżka masła, tarta buł-
ka do formy.
Ser przetrzeć przez sito lub zmiksować, 
żółtka utrzeć z cukrem, połączyć z serem, 
śmietaną, kaszą kukurydzianą i skórką 
otartą z cytryny. Białka ubić na sztywną 
pianę, delikatnie wymieszać z masą. Wy-
smarować masłem formę i oprószyć tar-
tą bułką. Masę wyłożyć do formy. Formę 
wstawić do większego naczynia z wrzącą 
wodą, szczelnie przykryć pokrywką i go-
tować 25-30 min. Tak przygotowaną legu-
minę można również  gotować w szybko-
warze lub zapiec w piekarniku.

Janina olszoWy

Historia

z PRzeszŁoŚci DzikoWca
(ciekawostki)

znamy już z publikacji pierwszych mieszkańców wsi Dzikowiec z 1566 r. Po 40 latach od lokacji wsi w 1606 
r. pod sandomierzem przeprowadzono rewizję spustoszenia i strat uczynionych przez wojsko i ludzi po okresie 
wydarzeń poniesionych w wojnie domowej w latach (1606- 1608). na liście miejscowości znajduje się także wieś 
Dzikowiec.

Oto nazwiska mieszkańców Dzikow-
ca w 1606 r.
Lp. Nazwisko i imię
1 Babisz Jarosz
2 Biernat Marcin
3 Fronc
4 Godek Mikołaj
5 Gul Jakub
6 Janoszka wdowa
7 Jurek Wojciech
8 Kadzerny Symon
9 Kania Błażek
10 Kania Wojciech
11 Kania Wojciech
12 Kłos Bartosz
13 Kozek Wojciech
14 Kurciołek Stanisław
15 Kurdziołek Mikołaj
16 Młynarz
17 Rylowa wdowa
18 Sadey Sczęsny
19 Sekuliendy Stanisław
20 Stasałek Andrzej
21 Straszydło  Stanisław

22 Tęcza Szczęsny
23 Wyryński Stanisław
24 Zagroda Wawrzek
25 Zawadzki Andrzej
26 Zuba Jakub
27 Zubka Matys

W 1606 r. w Dzikowcu było podda-
nych osiadłych na półłankach 30 (1 łan od-
powiadał ok. 42-43 morgom, tj. ok. 22,6-
25,8 ha; według niektórych historyków 

- w woj. sandomierskim najczęściej posłu-
giwano się łanem frankońskim większym), 
a łan wójtowski był wolny – niezagospo-
darowany. Na 30 rolach pustych poddani 
zasiewają zboże. We wsi zostało tylko do 
roboty 46 wołów i 13 koni, a zarekwiro-
wano 38 wołów. Z informacji tej wynika, 
że wieś nie była jeszcze w pełni zasiedlo-
na, albo liczne najazdy powodowały straty 
także w ludziach.

***

W 1783 r. do Dzikowca przybywa gru-
pa kolonistów w ramach tzw. kolonizacji 
józefińskiej, pochodząca z południowych 
landów niemieckich, będących pod pano-
waniem austriackim, i obejmują w posia-
danie parcele oraz grunty położone przy 
drodze Dzikowiec – Lipnica (należące do 
mienia parafialnego). W latach 1783-1807 
zabudowują swoje parcele (tzw. szeregów-
ka – ulicówka) i nadają nazwę swojej ko-
lonii – gromadzie: Wildenthal. Nazwa taka 
znajduje się w jednym z południowych 
landów niemieckich, jako miejscowość 
wypoczynkowa, i jej nazwa została zapo-
życzona przez tutejszych kolonistów.

***

Z dokumentów austriackich z koń-
ca XVIII w. (m.in. z metryki józefińskiej) 
wynika, że granice Dzikowca sięgały aż 
po rzekę Przyrwę (dopływ Łęgu – głów-
nej rzeki środka Puszczy Sandomierskiej), 
a tereny te były zwane Dymarką. Tutaj, po 
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obu stronach rzeki, znajdował się znany 
w okresie staropolskim ośrodek wytopu 
stali z rudy darniowej. Były to tereny spor-
ne między parafią Cmolas a Dzikowiec. 
W latach 30-tych XIX w. w księgach me-
trykalnych parafii Dzikowiec pojawia się 
nowa nazwa Płazówka. Jej źródłosłów po-
chodzi od wyrazu „płaza” – płaszczyzna 
w języku staropolskim, albo od nazwiska 

„Płaza” - jednego z  mieszkańców osiedlo-
nych na pograniczu wsi Dzikowiec i Me-
chowiec. Ze znanych dokumentów, m.in. 
parafialnych, i przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie informacji wynika, że 
w tej okolicy (czasowo) zamieszkali ko-
loniści niemieccy, którzy później założyli 
kolonię niemiecko-austriacką pod nazwą 
Wildenthal (1807 r.) obok Dzikowca, po 
obu stronach gościńca do Lipnicy, jako 
odgałęzienie słynnego szlaku handlowe-
go „sandomierskiego”. Kilka lat wcze-
śniej przybyli tu Austriacy z landów pań-
stwa austriackiego, m.in. o nazwisku: Ho-
pek (Hoppek), Wit (Witt), Zdeb, Miller, 
Fritz (Fryc) – nie należeli oni do koloni-
stów Wildenthalu, mogli to być rzemieśl-
nicy. W Dzikowcu budowano wówczas 
pałac, budynki dworskie, kościół. Hopek, 
Wit kupili parcele nr 4, 5, 6 przed przyby-
ciem Błotnickich (1833 r.). Były to grunty 
orne przylegające do dworu (tzw. Zadwo-
rze). Przed ich wykupem tutejszy dwór po-
siadał numery parcel od 1 do 6, a później 
tylko od 1 do 3. Dołączyli do nich także 
inni budowniczowie kościoła i budynków 
dworskich, m.in. Osiniak, Wyżykowski.

***

Na przełomie XVIII i XIX w. tutejsi 
parafianie (Dzikowiec, Wildenthal, Pła-
zówka, Lipnica i Kopcie) oraz ksiądz pro-
boszcz – administrator parafii wyszli z ini-
cjatywą budowy nowego kościoła. Władze 
austriackie, ze względów sanitarnych, po-
leciły organizowanie nowych cmentarzy 

na obrzeżach danych miejscowości, m.in. 
w Dzikowcu, Kolbuszowej. Do tego celu 
wykorzystywało się wydmy piaszczyste 
(usypane przez wiatr jeszcze w okresie 
polodowcowym). W Dzikowcu rozebrano 
stary modrzewiowy kościół (drzewo wy-
kupił Wyżykowski) zlokalizowany obok 
folwarku plebańskiego i zbudowano nowy 
na cmentarzu, ten obiekt zaś przenoszą na 
wydmę piaszczystą przy gościńcu rani-
żowsko-kolbuszowskim. Z opowiadań lu-
dzi starszych – mieszkańców wynika, że 
fundamenty pod kościół, z uwagi na brak 
cementu, wykonane były z mieszanki wap-
na, piachu i tysięcy jajek wymieszanych 
z mięsem z wołów. Był to znany sposób 
z wcześniejszych lat, a także z okresu śre-
dniowiecza. Nic dziwnego, że fundamenty 
po 200 latach zaczęły pękać pod wpływem 
drgań m.in. od przejeżdżających „tirów”.

Na budowę kościoła parafianie po-
trzebowali środków pieniężnych. Władze 
austriackie nie wiele mogły dać, gdyż był 
to okres tzw. napoleoński, Austria toczy-
ła wojnę z Francją. Tutejszy proboszcz, 
na początku XIX w., wyszedł z propozy-
cją sprzedaży części pól zwanych „Księ-
żyzną”, zarośniętych licznymi kępami 
drzew na granicy z Dymarką (Płazówką), 
aby pieniądze przeznaczyć na budowę ko-
ścioła. Zgłosiło się kilkunastu chętnych 
(14/15) kmieci (m. in. Sochacki, Posłuszny, 
Witt), którzy kupili od księdza proboszcza 
po 15 mórg, po wykarczowaniu zabudo-
wali swoje parcele i uprawiali grunty.

***

W latach 30-tych XIX w. mieszkań-
cy Dymarki - Płazówki starali się u władz 
administracyjnych o nadanie tej miejsco-
wości statutu gromady. Mała liczba nume-
rów nie pozwoliła jednak na zmianę statu-
tu osady. W okresie autonomii galicyjskiej, 
po 1866 r., w Galicji powstawały gminy 
jednostkowe z wójtem i Zwierzchnością 

Gminną. W porozumieniu z władzami 
i mieszkańcami nowej osady na gruntach 
plebańskich przyłączyli się do Płazówki 
i ustanowili gminę. Od tej pory część wsi 
między Dzikowcem a Płazówką nazwa-
na została Płazówką Dzikowiecką - aż do 
2012 r. Wówczas ta cześć osady została 
włączona do sołectwa Dzikowiec.

Parcela Kopcia Pawła - tutaj pomię-
dzy rodziną Zdebów a Kopciów prowadzi-
ła granica pomiędzy gruntami Dzikowca 
a plebańskimi. Rodzina Kopciów po pew-
nym okresie zarejestrowała swoją parcelę 
i dom do wsi Dzikowiec. Płazówka ta za-
częła się od parceli rodziny Ryłów.

Płazówka Dzikowiecka. Kierunek – 
kościół parafialny:
1/ Ryło Konstanty s/ Józefa, a od drogi ro-
dzina Bartuzelów wybudowana na mieniu 
wiejskim, przynależna do Dzikowca.
2/ Rzeszut Franciszek, od drogi nikt nie 
mieszkał;
3/ Pruś Jan, a od drogi Fryc Stanisław – 
Dzikowiec
4/ Wit zwany „Witasek”; małżonka Paw-
ła pochodziła z Kolbuszowej Dolnej, a po 
jego śmierci z wdową ożenił się Wdowik, 
a później wykupił tę parcelę Władysław 
Jagodziński.
5/ Byczek Józef
6/ Zuba Paweł /Skowroński
7/ Byczek Jan
8/ Tylutki (?), syn Bronisław
9/ Byczek Józef (grabarz)
10/ Wit Adam/Tęcza Antoni
11/ Wit Michał
12/ Pyra/ Frącz Andrzej
13/ Sochacki (pochodził z Wielkopolski)
14/ Wit Andrzej; wcześniej od drogi miesz-
kał Maciąg Franciszek

Wg relacji sprzed lat – były to numery 
wsi Płazówka.

Marian pióreK

BURMistRz kolBUszoWeJ
informuje,

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

WyWieszony zostaŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kol-
buszowej, oznaczonej nr ew. działki 1189/12, 1189/22, 1189/21, 
1189/23, 1189/24, 2137/31 przeznaczonych do sprzedaży w try-
bie bezprzetargowym oraz nr ew. działki 1480/45 położonej 
w Widełce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

burMistrz KolbuszoWeJ

Jan zuba

Rodzinie zmarłej

aleksandry Bajor
byłego pracownika Urzędu Miejskiego

wyrazy głębokiego współczucia

składają
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego
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PRzeMienić zŁo W DoBRo, nienaWiŚć 
W MiŁoŚć, zeMstę W PRzeBaczenie

„Czy zamierzasz wygubić sprawiedli-
wych wespół

z bezbożnymi?” 
Te słowa modlitwy Abrahama są 

pierwszym wielkim przykładem, nieprze-
mijającym wzorcem tzw. modlitwy błagal-
nej, czy wstawienniczej. 

Prośba Abrahama jest usilna i zara-
zem pokorna. Abraham targuje się z Bo-
giem o każdego sprawiedliwego, a zara-
zem nie chce by jego słowa były odebrane 
jako bezczelna nachalność. 

Ważne, że prosząc kieruje się bezinte-
resowną miłością, troską i odpowiedzial-
nością za życie ludzi. 

Przypomina mi się tu pewne opowia-
danie:

Pewien stary rabin zapytał kiedyś 
swoich uczniów, na podstawie czego moż-
na rozpoznać dokładnie chwilę w której 
kończy się noc a zaczyna dzień.

- Może jest to ów moment, gdy można 
już łatwo odróżnić psa od owcy?

- Nie - powiedział rabin.
- A gdy można odróżnić drzewo dakty-

lowe od drzewa figowego?
- Nie - powtórzył rabin.
- A więc kiedy? - spytali uczniowie.
- Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiej-

kolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata 
lub siostrę – wtedy zaczyna się w twoim 
życiu dzień.

Ktoś powiedział: Nauczyliśmy się fru-
wać jak ptaki, latając samolotami z jedne-
go końca świata na drugi, nauczyliśmy się 
pływać jak ryby, przemierzając setki mil 
morskich różnymi statkami, ale jednego 
nie nauczyliśmy się !!! – ciągle trudno jest 
nam żyć na ziemi w ojczyźnie jak bracia.”

Przykład modlitwy Abrahama wypły-
wa z takiej odpowiedzialności braterskiej, 
powiedzielibyśmy miłości braterskiej. 
Troski o każdego człowieka, nie tylko tego 
który mi dobrze życzy.

Pomyślmy, z czego wypływa nasza 
modlitwa? - Co leży u jej korzeni?

Za kogo my się modlimy, o co prosi-
my, czy za co dziękujemy najczęściej?

Czy miłość do braci, także tych któ-
rych nie znamy, także tych, których nie ro-
zumiemy, przynagla nas byśmy ich odda-
wali w opiekę Bogu?

Czy my się modlimy słowami mo-
dlitwy, której nauczył nas Jezus, czy ro-
zumiemy te siedem próśb wyrażonych 
w Modlitwie Pańskiej? (pierwsze trzy 
prośby skierowane bezpośrednio do Boga 

i cztery następne dotyczące naszych ludz-
kich potrzeb).

Abraham posuwa się coraz dalej 
w swojej modlitwie, chce za wszelka cenę 
ocalić miasto, ocalić tam żyjących: od 
pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy wy-
starczą, by Bóg nie zburzył miasta, scho-
dzi kolejno do czterdziestu pięciu, czter-
dziestu, trzydziestu, dwudziestu i dziesię-
ciu. 

Powyższy opis, bez względu na to, że 
w końcu prośba jego nie została wysłu-
chana, gdyż w Sodomie nie znalazło się 
nawet dziesięciu sprawiedliwych, trzeba 
rozumieć jako jedyną w swoim rodzaju 
zachętę dla wierzącego, by tak długo ko-
łatał do serca Bożego, aż pobudzi Je do 
litości, czy miłosierdzia. 

Ta postawa Abrahama jest nie tylko 
dowodem jego szlachetności, ona wyprze-
dza epokę, niemal ukazuje czym ma być 
chrześcijańskie miłosierdzie, chrześcijań-
ska miłość zatroskana, miłość, która do 
końca walczy o zbawienie każdego czło-
wieka. Wyjątkowość jej jest zdumiewają-
ca, zwłaszcza gdy przywołamy mentalność 
czasów, w których żył Abraham – niewin-
ni odpowiadali za winnych. Powszechnie 
rozpowszechniona była odpowiedzialność 
zbiorowa. Jeśli jesteś członkiem społecz-
ności, to społeczność solidarnie odpowia-
da za czyny swych członków. Jeśli popeł-
niono zło – cała społeczność odpowiadała 
za złe czyny swego członka. 

Natomiast nie do pomyślenia było, 
żeby ze względu na dobre prowadzenie się 
jednostki darować winę złej w większości 
społeczności. 

Abraham zdradza w tej postawie my-
ślenie chrześcijańskie. Myślenie, którego 
nauczył nas Jezus Chrystus. On, ofiarując 
życie za wszystkich, wykupił wszystkich 
od winy i kary za ich grzechy. Jeden spra-
wiedliwy może przynieść przebaczenie 
wszystkim grzesznikom. 

Jeden Sprawiedliwy może odkupić 
całą ludzkość. Jakże bliski był Abraham 
czasów, które miały nadejść, czasów me-
sjańskich, które przyniosły wybawienie 
i odkupienie.

Jak ogromne znaczenie posiada mo-
dlitwa za siebie nawzajem! Papież Bene-
dykt XVI wyjaśniał: 

„Swoją modlitwą Abraham nie pro-
si o sprawiedliwość, polegającą tylko na 
tym, że oddaje się każdemu to, co mu się 

należy. On prosi o interwencję zbawczą, 
która, ze względu na niewinnych, poprzez 
przebaczenie, zwalnia od winy także nie-
prawych”.

Także teraz, tak jak w innych momen-
tach historii, Pan gotów jest nawracać ser-
ca, wysłuchując błagań ich przyjaciół. Po-
trzeba jednak, aby każda i każdy z nas mo-
dlił się więcej o to, by dusze powróciły 
do przyjaźni z Bogiem i abyśmy my się 
od Niego nie oddalili. Jak mówił Ojciec 
Święty: „Problem polega na tym, że jest 
nas mało – tych którzy się modlą. I my 
– którzy się modlimy – modlimy się za 
mało.”

Jak w przypadku miast, za który-
mi wstawiał się Abraham, niezbędna jest 
minimalna odpowiedź ze strony ludzi: 
aby przemienić zło w dobro, nienawiść 
w miłość, zemstę w przebaczenie. 

Ojciec Święty podkreślał, że «„tam”, 
wewnątrz chorej rzeczywistości, tam 
powinien znajdować się zalążek dobra, 
który może uzdrawiać i przywracać ży-
cie. » 

Są to słowa skierowane także do nas: 
niech w każdym mieście znajdzie się taki 
zalążek dobra; czyńmy wszystko, aby nie 
było to jedynie dziesięciu sprawiedliwych, 
aby rzeczywiście nasze miasta żyły uzdra-
wiającą mocą Chrystusowej miłości, która 
nie tylko przebacza grzechy, ale daje też 
siłę, by do nich nie wracać.

Para narzeczonych pytała wszystkich: 
co powinni czynić, by ich miłość była 
trwała? Ktoś odpowiedział: wspólnie ko-
chajcie innych.

Niech nasza modlitwa będzie wyra-
zem miłości do Boga i troski o siebie oraz 
tych, których Bóg stawia na naszej drodze.

Ks. lucJan szuMierz

ks. lucjan szumierz

Religia
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UWaGa! lato!
latem - lżej ubrani - jesteśmy bardziej narażeni na ukąszenia 

i użądlenia owadów. często wokół niepozornego śladu ukłucia powstaje 
wielki, czerwony placek, spuchnięty i bolący. Warto wiedzieć, jak się 
chronić i jak zwalczać skutki ukąszeń.

W wielu przypadkach skutkiem uką-
szeń są jedynie podrażnienia, ale niektóre 
wymagają specjalistycznej pomocy me-
dycznej.

Ugryzienia bądź ukąszenia przez róż-
ne owady: komary, meszki, osy, pszczo-
ły, szerszenie, pchły i kleszcze wywołują 
zmiany na skórze w postaci odczynu uczu-
leniowo-zapalnego. U dziecka obserwuje-
my obrzęk ukąszonego miejsca i jego oko-
licy, zaczerwienienie, swędzenie i tworze-
nie się ciepła. Użądlenie odczuwa się jako 
nagły, ostry ból, a na zaczerwienionym 
obszarze skóry obserwujemy wypukłe, 
białe miejsce. Ukąszenie jest mniej bole-
sne, wywołuje niewielki dyskomfort i za-
palenie skóry. Użądlenia i ukąszenia przez 
owady zwykle nie są groźne, o ile nie wy-
stępuje reakcja alergiczna. 

Wstrząs anafilaktyczny 
Jest to reakcja alergiczna na substan-

cję, z którą styka się organizm. Do naj-
częstszych przyczyn należą użądlenia 
pszczół. Wstrząs może nastąpić w ciągu 
kilku sekund i może być śmiertelny. Obja-
wia się trudnościami w oddychaniu, obrzę-
kiem języka i gardła, na skórze oprócz za-
czerwienienia w miejscu ukąszenia poja-
wiają się plamy. Wówczas konieczna jest 
szybka interwencja lekarza w celu podania 
zastrzyku ratującego życie. 

Kiedy udać się do lekarza? 
- gdy rozpoznano uczulenie na jad 

osy lub pszczoły, po każdym użądleniu, 
zwłaszcza jeśli nie mamy leków ratują-
cych życie;

- jeżeli obserwujemy pogorszenie sa-
mopoczucia, gorączkę, dreszcze, bezdech, 
bóle stawów lub nudności, a także gdy po-
jawiają się uogólnione zmiany pokrzyw-
kowe i obrzękowe;

- bardzo groźne są użądlenia owa-
da w język, podniebienie miękkie, gdyż 
obrzęk tych narządów może zablokować 
drogi oddechowe;

- gdy nastąpiło ugryzienie przez klesz-
cza - ponieważ jego nieprawidłowe usu-
nięcie stwarza niebezpieczeństwo poja-
wienia się boreliozy lub wirusowego od-
kleszczowego zapalenia mózgu FSME;

- konsultacji wymagają również uką-
szenia noworodków i niemowląt. 

Leczenie 
Leczenie odczynów po ukąszeniu 

jest objawowe. Celem jest złagodzenie 
odczynu zapalnego powstałego na skutek 
drażniącego działania ugryzienia oraz 
wprowadzenia przez owada jadu pod 
skórę. Można zastosować zimne okłady 
do łagodzenia swędzenia i zmniejszenia 
rozprzestrzeniania się obrzęku np. Nexca-
re Cold. Profilaktycznie, aby zapobiec uką-
szeniu, zaleca się stosowanie repelentów, 
czyli preparatów do odstraszania owadów. 
Skutecznym sposobem jest montowanie 
siatek zabezpieczających w oknach i mo-
skitier. Można również używać olejków 
eterycznych, np. cytrynowego, miętowego 
i goździkowego, ale pamiętajmy, że mają 
niewielki zasięg, wąskie spektrum i krót-
ki czas działania. Wypuszczając dziecko 
na dwór należy zabezpieczyć ciało odpo-
wiednią odzieżą, sprawdzić miejsce zabaw, 
a po powrocie do domu dokładnie obejrzeć 
skórę. W aptece można kupić szczepionki 
przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon 
mózgowych. Zaszczepić można zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. 

Dostępne preparaty: 
Repelenty - środki odstraszające owa-

dy. Należy nanieść je równomiernie na 
skórę parę razy dziennie, unikając kontak-
tu z oczami, śluzówką i otwartymi ranami. 
Nie stosujemy na duże powierzchnie skóry 
u niemowląt i małych dzieci: 

- SIO - spray odstraszający insekty dla 
dzieci od 1 miesiąca życia;

- Orinoko - plastry odstraszające ko-
mary i meszki. Zawierają olejki eterycz-
ne i są skuteczne przez 24 godziny. Plaster 
nakleja się na ubranie, bądź otaczające 
przedmioty, np. na wózek;

- Orinoko Junior - spray ochrona przed 
pszczołami, osami, komarami, kleszczami 
ze składnikami roślinnymi, dla dzieci od 1. 
miesiąca życia.

Aerozole przeciw owadom latającym 
i pełzającym w pomieszczeniach. Po roz-
pyleniu preparatów należy opuścić po-
mieszczenie na około 20 minut, nie można 
dopuścić do wdychania ich oparów:

- Raid - spray przeciw osom i szersze-
niom;

- Raid Max - aerozol na komary i mu-
chy;

- Raid - elektrofumigator przeciw ko-

marom. 
Witamina B complex uwalnia się 

przez skórę i odstrasza owady. Należy 
przyjmować ją przez parę dni w dawce 75-
600 mg na dobę. KomarOff tabletki zawie-
rające kompleks siedmiu witamin z grupy 
B, dla dzieci od 4 roku życia. 

Leki przeciwhistaminowe mające na 
celu powstrzymanie reakcji alergicznej:

- Zyrtec UCB, Cetalergin Ten, Allertec 
WZF w tabletkach, od 6 roku życia

- Claritine SPE – tabletki, od 2 roku ży-
cia;

- Fenistil - żel na skórę, działa przeciw-
uczuleniowo, przeciwświądowo. 

Miejscowe anastetyki do łagodzenia 
swędzenia i znoszenia bólu:

- Pudroderm - płyn znieczulający dla 
dzieci od 2 roku życia;

- Comarol - lek przeciwuczuleniowy 
i miejscowo znieczulający w kremie, dla 
dzieci powyżej 3 roku życia. 

Preparaty przeciw stanom zapal-
nym z zaczerwienieniem i obrzękiem skó-
ry: 

- Dermophenazol - płyn do natryskiwa-
nia, stosowany od 4 roku życia, wskazany 
w stanach podrażnienia skóry po ukłuciu 
komarów, meszek, mrówek, pszczół;

- Hydrocort - maść dla dzieci powyżej 
2 roku życia;

- Hydrokortyzon - krem od 12 roku ży-
cia o działaniu przeciwświądowym;

- Orinoko Junior - żel po ukąszeniu 
owadów. 

Środki antyseptyczne na podrapane 
miejsca, chroniące przed infekcją:

- Tribiotic w maści przyspiesza gojenie, 
dla dzieci powyżej 12 roku życia;

- Octenisept - aerozol o działaniu od-
każającym;

- Tribactic One - chusteczki dezynfe-
kujące. 

Okłady o działaniu chłodzącym, 
przeciwobrzękowym:

- Altacet - tabletki do przygotowania 
roztworu, dla dzieci powyżej 3 roku życia;

- Altacet Junior - żel od 3 roku życia. 

Zdrowie

Dr n. med. Jarosław Ragan
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Komary
Komary stają się szczególnie dokucz-

liwe, gdy jest ciepło i wilgotno; lubią te-
reny niedaleko lasów lub jezior. W naszej 
strefie geograficznej ukąszenia komarów 
i meszek wywołują zwykle swędzenie 
i niewielki obrzęk.

Jadowita żmija
Przy ukąszeniu jedynego jadowite-

go węża - żmii zygzakowatej - na skórze 
zostają dwa czerwone punkciki. Potem 
pojawia się ból, obrzęk i zaczerwienienie. 
Chorego należy szybko zawieźć do leka-
rza i w ciągu sześciu godzin dać mu za-
strzyk z surowicy. Do tego czasu - owinąć 
ukąszoną rękę czy nogę bandażem ela-
stycznym (nie za ciasno) i ułożyć poniżej 
poziomu serca. Jad żmii jest szczególnie 
niebezpieczny dla dzieci, zagrożone są też 
domowe zwierzęta.

Wybierając się do lasu, warto się 
„szczelnie” ubrać: spodnie z długimi no-
gawkami, koszula i porządne buty mogą 
się bardzo przydać. Nie należy wysysać 
jadu z rany, okładać jej lodem ani zakładać 
opaski uciskowej nad miejscem ukąszenia. 
W ten sposób można tylko pogorszyć sytu-
ację. Osoba ukąszona powinna się położyć, 
by zwolnić krążenie krwi i wchłanianie się 
jadu oraz pić ciepłe napoje. Ranę należy 
porządnie przemyć, a na czas transportu - 
nogę lub rękę unieruchomić.

Osa, pszczoła, szerszeń
Ukąszenie szerszenia może być bar-

dzo niebezpieczne. Owad ten potrafi uką-
sić nawet nieatakowany. Jego jad zawiera 
substancje atakujące krew i mięśnie, roz-
kładające krwinki oraz uszkadzające nerki. 
Po użądleniu pojawiają się zaczerwienie-
nia skóry, obrzęki, opuchlizna, gorączka, 
dreszcze, ból w klatce piersiowej, duszno-
ści. Można zastosować okłady z octu, ale 
tylko wtedy, gdy nie ma się alergii.

W przypadku użądlenia przez pszczo-
ły lub osy lekarze radzą natychmiast wy-
jąć żądło, odkazić ranę, a potem stoso-
wać okłady z Altacetu i pić wapno. Chyba, 
że ktoś jest na owadzi jad uczulony. 
Zapobiegawczo działa witamina B, która 
odstrasza je tak samo jak komary.

Osy potrafią ukłuć wielokrotnie, 
opróżniając wypełniony jadem pęcherzyk. 
Ukąszone miejsce boli, szybko czerwie-
nieje i puchnie, w centrum obrzęku po-
jawia się bąbel. Gdy dotkliwy ból minie, 
skóra mocno swędzi. Jad zawiera substan-
cje uczulające, powodujące rozpad czer-
wonych krwinek i drażniące zakończenia 
nerwów. Zamiast się drapać, lepiej przy-
kładać zimne, mokre kompresy. Można 
użyć lodu albo zanurzyć obolałą część cia-
ła w zimnej wodzie.

Kleszcz
Kleszcz znieczula miejsce, w którym 

przecina skórę, i ofiara często nawet nie 
wie, że została zaatakowana. Dość często 
kleszcze odkrywa się przez przypadek. Ich 
ślina zawiera substancje uśmierzające ból, 
zauważa się je dopiero wtedy, gdy są już 
wypełnione wyssaną krwią. Nie wchodzą 
pod skórę człowieka, tylko chwytają ją 
szczękoczułkami i odsysają krew. Po zgro-
madzeniu odpowiedniej ilości pożywienia 
odpadają od skóry.

Po pobycie w lesie warto dokładnie 
obejrzeć całe ciało. Jeżeli zauważymy 
ukąszenie, trzeba natychmiast delikat-
nie usunąć kleszcza - małego najłatwiej 
jest uchwycić pęsetą za główkę. Miejsce 
ukłucia należy zdezynfekować. Do leka-
rza trzeba zwrócić się wtedy, gdy podczas 
usuwania główka pozostała w skórze lub 
jeśli zauważymy niepokojące objawy, np. 
zaczerwienienie.

Przed kleszczami ochronić się można 
nosząc długie spodnie, ubrania z długimi 
rękawami oraz zakryte buty. Można się 
także zaszczepić przeciw kleszczowemu 
zapaleniu opon mózgowych . Szczepionka 
zaczyna działać już po dwóch zastrzykach. 
Na szczepienie należy zgłosić się na kilka 
tygodni przed wyjazdem.

dr n. Med. JarOsław ragan

Koleżance
Basi chmielowiec

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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sport

footBalloWy WeekenD
Po raz czwarty na stadionie w kolbuszowej odbyła się footballowa kolbuszowa. W tym roku dwudniowy 

piknik sportowy-rekreacyjny zorganizowano 15 i 16 czerwca. Główne atrakcje imprezy – piłkarskie pojedynki, 
olimpiada przedszkolaków, występy muzyczne przyciągnęły setki mieszkańców i fanów piłki nożnej. 

Sobotni piknik rozpoczęły eliminacje 
turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt 
z powiatowych szkół. W rozgrywkach 
uczestniczyło kilkadziesiąt młodzieżo-
wych drużyn.  

Finał turnieju został rozegrany w nie-
dzielę 16 czerwca. W sportowych zmaga-
niach wzięły udział również przedszkolaki. 
O medale walczyło ponad 300 małych za-
wodników. Olimpiadzie towarzyszył pik-
nik sportowo-rekreacyjny z atrakcjami dla 
całych rodzin.

Tego dnia odbył się mecz piłkarski 
z udziałem głównego organizatora Ma-
teusza Cetnarskiego, wraz z jego przyja-
ciółmi, z drużyną KKS Kolbuszowian-
ki. Gościem imprezy był Kazimierz Greń, 
Prezes Zarządu Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej. Spotkanie zakończyło się 
z wynikiem 4:3 dla drużyny Mateusza 
Cetnarskiego, a o zwycięstwie zadecydo-
wały rzuty karne. W zespole Cetnarskiego 
zagrali m.in. Łukasz Garguła i Dariusz 
Pietrasiak.

Po meczu odbyła się licytacja pamią-
tek sportowych, z których dochód zosta-
nie przeznaczony na operacje Katarzyny 

Liszcz, utalentowanej sopranistki z Wideł-
ki. Podczas imprezy sprzedawano cegiełki 
na pomoc stypendialną dla uzdolnionych 
sportowców.  

Wieczorem na skansenie zagrali: Hu-
dacy, Niagara, Habakuk i Cała Góra Barw-
ników. 

Organizatorami imprezy, pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Kolbuszowej, 
byli: Mateusz Cetnarski, Fundacja Serce, 
KKS Kolbuszowianka, Fundacja na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszo-
wej, a także Zarządy Osiedli Nr 1, 2, 3. 

 
J.Mazur

kolaRze PRzeJechali PRzez kolBUszoWą

Z Lublina do Łodzi prowadziła 
trasa 24. Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego Solidarności i Olimpijczy-
ków. Kolarze rozpoczęli zmagania w 26 
czerwca. Wyścig liczył cztery etapy, tra-
sa miała długość blisko 700 km i pro-
wadziła przez sześć województw: lubel-
skie, podkarpackie, śląskie, małopolskie, 
świętokrzyskie i łódzkie. Wyścigu wzię-
ło udział 120 zawodników z kraju i za-
granicy. 

W Kolbuszowej mieszkańcy witali ko-
larzy 26 czerwca około godz.15.30. Tutaj 
też odbył się lotny finisz wyścigu. Uczest-
nicy przejechali trasą: Spie – Kopcie – Pła-
zówka – Mechowiec – Zarębki – Kolbu-
szowa Dolna – Kolbuszowa – Bukowiec 

– Przedbórz. Pierwszy etap wyścigu zakoń-
czył się w Krośnie. 

Więcej na: http://www.wyscig.com.pl/

Piknik na kolbuszowskim stadionie od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem

Peleton na kolbuszowskim rynku
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MistRzostWa WoJeWóDztWa PoDkaRPackieGo JUnioRóW 
i MŁoDzikóW

22 czerwca na ziemi Ropczyckiej odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów 
i Młodzików w Badmintonie. Były to szczególne mistrzostwa, ponieważ otwarcia dokonał Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław ortyl oraz Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej kazimierz Moskal. 
na turniej zjechali reprezentanci klubów sportowych z Przemyśla, Medyki, Rzeszowa, tarnobrzega, nowej Dęby, 
straszęcina, tarnowca, Ropczyc oraz z Widełki. 

W trakcie uroczystości otwarcia Mar-
szałek Władysław Ortyl wraz z posłem 
Kazimierzem Moskalem wręczyli tego-
rocznym medalistom Mistrzostw Polski 
oraz ich trenerom pamiątkowe statuetki 
i listy gratulacyjne za całoroczną pracę. 
Wśród uhonorowanych znaleźli się także 
chłopcy z Widełki: Paweł Kopański i Kon-
rad Ploch wraz z trenerem panem Piotrem 
Surowcem, którzy wspólnie wywalczyli 
brązowy medal podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Młodzików w Suche-
dniowie. 

Marszałek wraz z posłem dokona-
li otwarcia poprzez odbicie paru lotek na 
korcie badmintonowym. 

Widełkę tym razem reprezentowało 
ośmiu zawodników. W kategorii Junior 
wystartowały trzy Widelanki: Katarzyna 
Kutacha, Aleksandra Białek, Urszula Ru-
mak, natomiast w kategorii Młodzik wy-
startowało pięciu chłopców: Paweł Ko-
pański, Szymon Maciąg, Konrad Płoch, 
Krzysztof Płoch, Kamil Płoch. Reprezen-
tacja Startu Widełka wróciła z mistrzostw 
z dorobkiem dwóch złotych medali, dwóch 
srebrnych i trzech brązowych. Najcieka-
wiej ułożyła się finałowa gra pojedyncza 
dziewcząt, w której doszło do pojedynku 
zawodniczek z Widełki. W tej grze zmie-
rzyła się Aleksandra Białek oraz Katarzy-
na Kutacha; w ostatecznym rozrachunku 
Kasia została Mistrzynią Województwa 
Podkarpackiego, natomiast Ola v-ce Mi-
strzynią, a Urszula Rumak zdobywczynią 
brązowego medalu. 

Wyniki: 
I miejsce gra pojedyncza Juniorów: Kata-
rzyna Kutacha 
II miejsce gra pojedyncza Juniorów: Alek-
sandra Białek 
II miejsce gra podwójna Juniorów: Kata-
rzyna Kutacha - Aleksandra Białek 
III miejsce gra mieszana Juniorów: Ur-
szula Rumak/Wojciech Kurzyński (Tarno-
brzeg) 
III miejsce gra pojedyncza Juniorów: Ur-
szula Rumak   
II miejsce gra podwójna Młodzików: Pa-
weł Kopański/Konrad Płoch 
III miejsce gra pojedyncza Młodzików: 
Konrad Płoch 

III miejsce gra podwójna Młodzików: 
Krzysztof Płoch/Kamil Płoch 
V miejsce gra pojedyncza Młodzików: Pa-
weł Kopański 
XI miejsce gra pojedyncza Młodzików: 
Szymon Maciąg 
XI miejsce gra pojedyncza Młodzików: 
Krzysztof Płoch 
V miejsce gra mieszana Młodzików: Szy-
mon Maciąg/Jessica Orzechowicz (Tarno-
wiec) 

uKs start widełKa 

Panu Markowi Gilowi
Zastępcy Burmistrza Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

cioci

składają:
Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara

oraz Redakcja Ziemi Kolbuszowskiej
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ii GMinne MaRsze na oRientacJę
Realizując uchwały podjęte na III 

sesji Młodzieżowa Rada Miejska, wraz 
z Klubem Turystycznym Salamandra, zor-
ganizowała dnia 17.06.2013 r. II Gminne 
Marsze na Orientację. Trasa była usytu-
owana na ścieżce przyrodniczo-ekologicz-
nej Białkówka-Nowa Wieś. W marszach 
wzięło udział 14 zespołów, łącznie 42 
uczniów, ze Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów naszej gminy. Celem imprezy 
było propagowanie marszów na orientację 
oraz czynnego wypoczynku wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej.

Wszystkie 3-4 osobowe zespoły otrzy-
mały mapy trasy. Wszystkie zespoły mar-
sze ukończyły.

Komisja po podliczeniu punktów 
przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Gimnazjum Nr 2
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2
III miejsce - Gimnazjum Nr 1
IV miejsce - Gimnazjum w Widełce
V miejsce - Gimnazjum Nr 1
VI miejsce - Gimnazjum w Kupnie
VII miejsce - Gimnazjum w Kupnie

VIII miejsce - Gimnazjum Nr 1
IX miejsce - Szkoła Podstawowa w Zaręb-
kach
X miejsce - Gimnazjum w Widełce
X miejsce -  Gimnazjum Nr 2
XII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2
XIII miejsce - Zespół Szkół Specjalnych 
w Kolbuszowej Dolnej
XIV miejsce -  Szkoła Podstawowa w Bu-
kowcu

Komisja wręczyła wszystkim uczest-
nikom pamiątkowe dyplomy, a na zakoń-
czenie zawodów odbyło się wspólne ogni-
sko.

opieKun MrM
JaDWiga siWiec

„kRóleWska GRa” W kolBUszoWeJ
W dniu 16 czerwca 2013 r., w hali sportowej przy sP w kolbuszowej Górnej, odbył się turniej szachowy 

o Mistrzostwo kolbuszowej na rok 2013. organizatorem zawodów był Uks „spartakus” kolbuszowa Górna, 
wspierany przez tsz „skoczek” oraz lGD „siedlisko”. celem zawodów było upowszechnianie szachów wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, wyłonienie najlepszych szachistów, zaspokojenie potrzeby aktywnego spędzania 
wolnego czasu wszystkim zainteresowanym intelektualną gra szachową, a także promocja Gminy kolbuszowa. 

Oficjalnego otwarcia turnieju doko-
nali działacze UKS „Spartakus”: Marek 
Kret, Grzegorz Bogacz, Eugeniusz Kret, 
Jan Wąsik oraz mecenas sportu szacho-
wego Zbigniew Pastuła, właściciel firmy 
ZET-BUD, życząc wszystkim szachistom 
uzyskania dobrych wyników i rozegrania 
interesujących partii.

Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim na dystansie 9 rund, tempem gry 
15 minut na partię dla zawodnika. W tur-
nieju łącznie sklasyfikowano 53 uczest-
ników (z powiatu kolbuszowskiego, rop-
czycko-sędziszowskiego, dębickiego, rze-
szowskiego i mieleckiego), w podziale na 
grupy wiekowe: senior, junior, młodzik.

Po bardzo ciekawej rywalizacji, prze-
biegającej w sportowej atmosferze, w ka-
tegorii seniorów najlepszymi okazali się: 
Wilk Tomasz z Mielca 7,0 pkt. 
Zgoda Damian z Dębicy 6,5 pkt. 
Rzeszutek Jerzy z Sędziszowa Młp. 6,0 pkt.

Równie interesująco przebiegały zma-
gania w grupie juniorów, gdzie po zaciętej 
grze do ostatniej rundy, końcowy sukces 
odnieśli:

Lewtak Dominik z Czarnej 8,0 pkt.
Gierulski Kamil z Rzeszowa 7,5 pkt.
Mytych Rafał z Sędziszowa Młp. 6,0 pkt.

Nie zabrakło emocji również w roz-
grywkach młodzików. Najmłodsi uczest-
nicy turnieju swą ambicją i zaangażowa-
niem w grę stworzyli piękne widowisko 
sportowe. Najlepsze wyniki uzyskali:
Szpar Miłosz ze Starej Wsi 6,5 pkt.
Mytych Wiktoria z Sędziszowa Młp. 6,0 pkt.
Szpila Piotr z Żołyni 5,0 pkt.

Przyznano również nagrody specjal-
ne:
Najlepsza zawodniczka w kategorii senior 

- Flisak Iwona,
Najlepsza zawodniczka w kategorii junior 

- Starzec Patrycja,
Najlepsza zawodniczka w kategorii mło-
dzik - Mytych Wiktoria,
Najlepszy zawodnik z Gminy Kolbuszowa 
w kategorii senior - Haracz Sebastian,
Najlepszy zawodnik z Gminy Kolbuszowa 
w kategorii junior - Bebło Arkadiusz,
Najlepszy zawodnik z Gminy Kolbuszowa 
w kategorii młodzik - Pleban Paweł,
Najlepsza szachistka z terenu działania 

TSz „Skoczek” - Starzec Klaudia,
Najlepszy szachista z terenu działania 
LGD „Siedlisko” - Tęcza Kazimierz, 
Najmłodsi zawodnicy turnieju - Kalita Ju-
lia, Szpila Szymon, Nowak Mateusz.

Zamykając turniej organizatorzy wrę-
czyli najlepszym szachistom cenne nagro-
dy rzeczowe, okazałe puchary i pamiątko-
we dyplomy, jak również złożyli podzię-
kowania wszystkim miłośnikom i sym-
patykom królewskiej gry za tak liczne 
przybycie, sportowy przebieg rywalizacji, 
jednocześnie zapraszając na przyszłorocz-
ny turniej.

Patronat honorowy nad turniejem ob-
jęli: 
Dyrektor SP w Kolbuszowej Górnej Kry-
styna Czochara,
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Prezes Fundacji Na Rzecz Kultury Fizycz-
nej i Sportu Jan Fryc.

Turniej sędziowali znani działacze 
i animatorzy szachów: Jacek Mroczek 
z Kolbuszowej oraz Robert Stefański z Sę-
dziszowa Młp.

Uczestnicy II Gminnego Marszu na Orientację



Mecz o PUchaR DyRektoRa instytUtU BiotechnoloGii 
stosoWaneJ i naUk PoDstaWoWych UniWeRsytetU Rze-

szoWskieGo PRof. DR haB. MaRka kozioRoWskieGo
W dniu 14.06.2013 r., na stadio-

nie Fundacji na Rzesz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej „Werynianka” 
w Weryni, odbył się mecz piłki nożnej, ro-
zegrany pomiędzy pracownikami i studen-
tami Instytutu Biotechnologii Stosowanej 
i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rze-
szowskiego, a przedstawicielami Samo-
rządu Kolbuszowej. Studenci i Pracowni-
cy Instytutu, prowadzeni i przygotowani 
do rozgrywki przez prof. UR dr Jacka Że-
browskiego, niestety przegrali spotkanie 
z wynikiem 3:0 dla drużyny reprezentują-
cej miasto Kolbuszowa. 

Pamiątkowy Puchar dla zwycięskiej 
drużyny wręczył prof. dr hab. Marek Ko-
ziorowski.

Wśród uczestników imprezy znaleź-
li się studenci poszczególnych roczników 
Biotechnologii, przede wszystkim miesz-
kający w DS w Weryni, a także pracow-
nicy Instytutu. Nie zabrakło także wielu 
przedstawicieli Kolbuszowej, którzy przy-
byli dopingować swoją drużynę.

Końcowym punktem spotkania był 
wspólny grill. Studenci zyskali możliwość 
nawiązania nowych kontaktów i znajomo-

ści z osobami zaangażowanymi w działal-
ność na rzecz Kolbuszowej i jej okolic. 

Spotkanie dostarczyło niezapomnia-
nych emocji i przyczyniło się do rozpo-
wszechniania dobrego imienia Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego wśród społeczności 

kolbuszowskiej, integracji osób związa-
nych ze środowiskiem piłkarskim oraz 
przede wszystkim do promocji Gminy 
Kolbuszowa na terenie województwa pod-
karpackiego.

          paulina Jarosz

Prof. hab. Marek Koziorowski wręczył pamiątkowy puchar dla zwycięskiej drużyny

Wspólne pamiątkowe zdjęcie obu drużyn wraz z organizatorami rozgrywek
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