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INFORMACJA WS. ZMIANY NAZWY ULICY
Urząd Miejski w  Kolbuszowej informuje, że w  związku z  ustawą z  dnia 1  kwietnia 2016 roku o  zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744) - Rada Miejska w Kolbuszowej Uchwałą Nr XL/493/2017 z dnia 25 maja 
2017  roku, dokonała zmiany nazwy dotychczasowej ulicy „Gwardii Ludowej” w Kolbuszowej na nową nazwę: 
„ks. Antoniego Dunajeckiego”.

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkar-
packiego pod pozycją 2460 i wchodzi 
w życie w dniu 20 lipca 2017 roku.

Jednocześnie informuje się, że zgod-
nie z zapisami w/w ustawy:

Pisma oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w sprawach dotyczą-
cych ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewiden-
cjach i dokumentach urzędowych zmiany 
nazwy dokonanej na podstawie ustawy są 
wolne od opłat - art. 5 ust.1 ustawy

Zmiana nazwy dokonana na podsta-
wie ustawy nie ma wpływu na ważność do-
kumentów zawierających nazwę dotych-
czasową - art. 5 ust. 2 ustawy

26 PAR ŚWIĘTOWAŁO ZŁOTE GODY
Złote i diamentowe gody świętowały małżeństwa z Gminy Kolbuszowa. 50 lat temu dwadzieścia sześć par, a 60 

lat temu dziesięć par stanęło na ślubnym kobiercu. W poniedziałek, 26 czerwca, obchodzili swój jubileusz. Parom 
towarzyszyli bliscy. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury. 

W uroczystości wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przy-
znane przez Prezydenta RP, wzięli udział 
przedstawiciele władz miejskich: Bur-
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Wi-
cestarosta Wojciech Cebula oraz Zastępca 
Kierownika USC Ewa Gul-Czachor. 

Pary otrzymały również pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. Następnie wzniesio-
no toast za zdrowie świętujących oraz zło-
żono im życzenia i gratulacje. Występ dla 
Jubilatów przygotowała Katarzyna Liszcz-

-Starzec.

50-lecie obchodzili:
• Bajor Roman i Joanna zam. Kolbuszo-

wa
• Bajor Stanisław i Stanisława zam. Do-

matków
• Baran Edward i Maria zam. Kolbuszo-

wa
• Chruściel Stanisław i Maria zam. Wi-

dełka

• Drożdż Tadeusz i Zofia zam. Kolbuszo-
wa

• Eliasz Michał i Stanisława zam. Do-
matków

• Gorzelany Jan i Danuta zam. Kolbuszo-
wa Dolna

• Guzior Stefan i Krystyna zam. Kolbu-
szowa

• Jemioło Jan i Anna zam. Kupno
• Jemioło Mieczysław i Helena zam. Do-

matków
• Kiwak Jan i Krystyna zam. Kolbuszo-

wa Dolna
• Kosiorowski Józef i Stanisława zam.

Kolbuszowa Górna
• Mosiołek Krzysztof i Janina zam. Kol-

buszowa
• Niemczyk Władysław i Helena zam.

Przedbórz
• Piotrowski Stanisław i Krystyna zam.

Kolbuszowa
• Płoch Stanisław i Joanna zam. Widełka
• Puzio Józef i Władysława zam. Kolbu-

szowa Górna
• Sarama Władysław i Janina zam.

Przedbórz 
• Sitarz Tadeusz i Zofia zam. Widełka
• Szwanenfeld Wiktor i Stanisława zam.

Nowa Wieś
• Śpiewak Władysław i Maria zam. Wi-

dełka
• Tęcza Stanisław i Stanisława zam. Kol-

buszowa
• Trętowicz Piotr i Zofia zam. Bukowiec
• Widak Edward i Zofia zam. Poręby Ku-

pieńskie
• Zaletański Jan i Kazimiera zam. Kolbu-

szowa
• Rozenbajgier Kazimierz i Helena zam.

Kolbuszowa

60-lecie obchodzili:
• Biestek Stanisław i Genowefa zam.

Kolbuszowa Górna
• Chmielowiec Stanisław i Janina zam.

Kolbuszowa
• Kostuj Stanisław i Zofia zam. Kolbu-

szowa Dolna
• Rząsa Józef i Barbara zam. Kolbuszowa
• Salach Edward i Helena zam. Kupno
• Stachnik Stanisław i Anna zam. Kolbu-

szowa
• Starzec Jan i Władysława zam. Domat-

ków
• Starzec Piotr i Zofia zam. Domatków
• Bogacz Piotr i Zofia zam. Zarębki
• Czepiel Eugeniusz i Teresa zam. Kolbu-

szowa

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.
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BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W KOLBUSZOWEJ
W dniu 14 lipca br., w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa – etap I”.

Inwestycja została podzielona 2 czę-
ści:

Cześć I – „Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzan-
tów na system kanalizacji rozdzielczej.”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje 
przebudowę sieci kanalizacyjnej ogólno-
spławnej w zlewni ul. Partyzantów na sys-
tem kanalizacji rozdzielczej. W ramach in-
westycji istniejący kanał kanalizacji ogól-
nospławnej zostanie zdemontowany i zo-
staną wybudowane nowe sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Realizacja robót 
odbywać się będzie na „czynnym” kana-
le – ścieki płynące istniejącą siecią ogól-
nospławną będą przepompowywane do 
nowych sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. W trakcie realizacji robót użyt-
kownicy sukcesywnie będą przyłączani do 
nowych sieci.

Zakres inwestycji obejmuje przebudo-
wę sieci ogólnospławnej z wyłączeniem 
odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej wykonanej w poprzednich latach.

Zakres inwestycji obejmuje:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

o łącznej długości 9 220,10 m,
• Budowa przyłączy kanalizacji sanitar-

nej o łącznej długości 2 156,90 m,
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej

o łącznej długości 3 884,00 m,
• Odtworzenie ulic kategorii KR2,
• Odtworzenie chodników i ciągów pie-

szo – jezdnych o nawierzchni z kostki
brukowej.

Wartość umowy: 9 263 533,17 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót bu-
dowalnych: 31 lipca 2019 r.

Część II – Zadanie nr 1 pn.: „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszo-
wej w obrębie ulic: Polna, Obrońców 
Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zie-
lona, Prof. Żytkowskiego” oraz Zada-
nie nr 2 pn.: „Przebudowa kanalizacji 

ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska 
Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, 
Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na 
system kanalizacji rozdzielczej.”

Zakres dotyczący Zadania nr 1 pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kol-
buszowej w obrębie ulic: Polna, Obroń-
ców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, 
Zielona, Żytkowskiego” obejmuje budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami od rzeki Nil w kierunku ul. Nowe 
Miasto oraz obszar leżący po południowej 
stronie ulicy Obrońców Pokoju w Kolbu-
szowej. Zakres inwestycji obejmuje budo-
wę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem 
odcinków wykonanych w poprzednich la-
tach.

Zakres inwestycji:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

o łącznej długości 3 066,5 m,
• Budowa przyłączy kanalizacji sanitar-

nej o łącznej długości 584,0 m,
• Odtworzenie ulic kategorii KR2,
• Odtworzenie chodników i ciągów pie-

szo – jezdnych o nawierzchni z kostki 
brukowej,

• Odtworzenie dróg o nawierzchni tłucz-
niowej.

Zakres dotyczący Zadania nr 2 pn.: 

„Przebudowa kanalizacji ogólnospław-
nej w zalewni ul. Wojska Polskiego, Ma-
tejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Po-
koju w Kolbuszowej na system kanaliza-
cji rozdzielczej”, obejmuje tylko budowę 
sieci kanalizacji z przyłączami w rejonie 
ul. Nowe Miasto. Zakres przedmiotowej 
inwestycji obejmuje budowę kanalizacji 
sanitarnej z wyłączeniem odcinków wy-
konanych w poprzednich latach. 

Zakres inwestycji:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

o łącznej długości 144,50 m,
• Budowa przyłączy kanalizacji sanitar-

nej o łącznej długości 71,50 m,
• Odtworzenie ulic kategorii KR2,
• Odtworzenie chodników i ciągów pie-

szo jezdnych o nawierzchni z kostki
brukowej oraz trylinki.

Wartość umowy: 1 746 768,71 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót bu-
dowalnych: 31 stycznia 2019 r.

Wykonawca prac jest firma TELEBUD 
Sp. z o.o. z Kolbuszowej

Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Projekt pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”  
nr NFOSiGW-DP.51.225.2016 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 
Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0188/16-00 z dnia 10 maja 2017r.

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podpisał umowę na przebudowęi budowę 
kanalizacji z przedstawicielem firmy TELEBUD Sp. z o. o. z Kolbuszowej
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POWSTANIE DZIENNY DOM „SENIOR+”!
Do połowy listopada potrwa przebudowa części Szkoły Podstawowej w  Hucie Przedborskiej. Po remoncie 

w budynku będzie działał dzienny dom „Senior+”. 21 lipca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą 
Firmą Budowlaną GUŹDA. Wartość zadania to ponad 786 tys. zł.

Inwestycja obejmuje roboty rozbiór-
kowe i budowlane, wykonanie posadzek, 
tynków i ocieplenia, remont pokrycia 
dachowego, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wewnętrznej instalacji gazo-
wej, elektrycznej, budowę przyłącza kana-
lizacji sanitarnej oraz wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania.

Ponadto planuje się budowę 13 miejsc 
postojowych. Po remoncie budynek bę-
dzie w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Dzienny dom „Senior +” oferował 
będzie miejsca dla co najmniej 15 osób. 
Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby 
seniorów do 25 osób. W budynku będzie 
dostępna m.in. sala komputerowa, biblio-
teka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i reha-
bilitacji. 

OGNISKO ,,POLIŁO SIE AŻ SKRY LOTAŁY” 
SOBÓTKI W DOMATKOWIE 2017

Po raz jedenasty (25 czerwca) społeczność Domatowa uczestniczyła w  festynie sobótkowym. Puszczańskie, 
lasowiackie świętojańskie tradycje ludowe wyraźnie się różniły od zwyczajów innych grup zamieszkujących dawną 
Polskę. Mnóstwo w nich było magii i ognia. Leśne tereny, które zamieszkiwali, niezbyt były bogate w większe 
rzeki. Nil, który przepływa przez Domatków, to niewielki strumyk cudnie meandrujący skrajem lasu i łąk, którym 
jednak wianka spuścić się nie da. Lasowiacy z Domatkowa palili wielkie ogniska, okadzali, żeby ochronić od gradu 
i innych nieszczęść, pola uprawne.

Scenariusz, który napisał powstały 
w 2007 roku Zespół Wolanie, był zlep-
kiem wspomnień starszych mieszkańców 
miejscowości dotyczących obyczajów so-
bótkowych.

Rewelacyjnie w tym roku wystąpili 
uczniowie z miejscowej szkoły. Nieliczna 
ich grupka pięknie zaśpiewała, powiedzia-
ła i zagrała krótkie przedstawienia, co do-
brze świadczy o pracy nauczycieli.

Same superlatywy o występie dzie-
ciaków wypowiedział, przybyły z Cisnej, 
renomowany folklorystyczny Zespól ,,Ło-
pienka”, wykonujący po mistrzowsku lu-
dową muzykę polską oraz ukraińską. Po 
najmłodszych mieszkańcach na scenie 
pojawiły się mamy i babcie (oraz jeden 
dziadek) z Zespołu Wolanie. Przedstawiły 
skecz ,,Ucho Sołtysa”, opowiadający dość 
dosadnie o wydarzeniach z życia włodarza 
jakiejś wsi. Następnym punktem progra-
mu zespołu był występ śpiewaczy. Panie, 
wraz z akompaniującą im na harmonii Iza-
belą Karkut, sprawnie i melodyjnie zaśpie-
wały zbiór różnorodnych piosenek, świet-
nie nawiązując do ludowej tradycji piękne-
go naturalnego śpiewu ludowego.

Na koniec wspomniany wcześniej 
zespół ,,Łopienka” zaprezentował muzy-
kę dawnych mieszkańców Podkarpacia 
i Małopolski. Podzielony na dwie części 
koncert, przepleciony był konkursem wi-
cia wianków, w którym z zapałem wzię-
ło udział prawie sto dzieciaków. Miłym 
akcentem było docenienie przez miejsco-

wych Zespołu Ludowego Wolanie, który 
obchodzi w tym roku dziesięciolecie swo-
jego istnienia. Kwiaty jubilatom, na ręce 
Grażyny Rozmus, wręczył przewodniczą-
cy straży i rady miejskiej Krzysztof Wilk, 
wraz z sołtysem Jackiem Skowronem oraz 
dyrektorem Wiesławem Sitko z Miejskie-
go Domu Kultury w Kolbuszowej. Jak co 

Występy artystów wzbudzały aplauz publiczności

Podpisanie umowy na przebudowę części SP w Hucie Przedborskiej na Dzienny Don 
Senior+
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NIKT PRAWIE NIE WIE, DOKĄD ZAPROWADZI GO DROGA, 
PÓKI NIE STANIE U CELU

Początek czerwca to czas, kiedy zaczynamy snuć wakacyjne plany, cieszymy się, że kolejny rok szkolny zbliża 
się do końca. Nim jednak przystąpimy do realizacji naszych planów, trzeba się zastanowić nad tym co udało nam 
się już osiągnąć, zrealizować. Taki też przebieg miały obrady MRM IX kadencji, która zebrała się 06.06.2017 r. 

W trakcie sesji podsumowaliśmy pierwszy rok naszej pracy. 
Wspólnie dokonaliśmy bilansu tego co udało się nam już zreali-
zować. Organizowaliśmy konkursy międzyszkolne - integrujące 
młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy, or-
ganizowaliśmy i współuczestniczyliśmy w akcjach charytatyw-
nych, poznawaliśmy zasady i specyfikę pracy Urzędu Gminy 
i Nadleśnictwa w Kolbuszowej, aktywnie włączaliśmy się w ob-
chody rocznic narodowych.

Chociaż sporo udało się już zrobić, to jednak jeszcze wiele 
zadań przed nami. Zapał z jakim młodzież angażuje się w propo-
nowane przez nas inicjatywy sprawia, że widzimy sens działania 
MRM w Kolbuszowej. By ten entuzjazm nie wygasł, życzymy 
wszystkim wspaniałych wakacji, pełnych przygód, niezapomnia-
nych wrażeń i emocji. Do zobaczenia po wakacjach.

OPIEKUN MRM L. URBAN

STWÓRZMY RAZEM COŚ WIELKIEGO…
14 czerwca 2017 roku delegacja MRM (Klaudia Olszowy, Jakub Piórek), wraz z  opiekunem, wzięła udział 

w  konferencji „Młodzieżowych Rad Miast Województwa Podkarpackiego pt. Stwórzmy razem coś wielkiego – 
postaw na działanie”. 

W części roboczej młodzi radni reprezentujący swoje miej-
scowości dzielili się doświadczeniami z pracy społecznej oraz de-
batowali nad tym, w jaki sposób docierać do młodzieży, aktywi-
zować ją do jeszcze większej działalności społecznej. 

Drugim segmentem naszego spotkania była impreza integra-
cyjna nad pięknym jeziorem tarnobrzeskim, gdzie, przy wspól-
nym śpiewie i grillowaniu, poznawaliśmy się bliżej, planowali-
śmy kolejne przedsięwzięcia. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą atmosfe-
rę, sprawny przebieg spotkania i mnóstwo atrakcji, które dla nas 
przygotowali.

OPIEKUN MRM L. URBAN

roku dzieciarnia miała możliwość jazdy 
konnej, z czego skorzystała z radością.

Szefowa zespołu, podobnie jak i cała 
grupa, bardzo się wzruszyła, a przecież 
to początek obchodów pierwszego „krzy-
zika” (jak nazywał okrągłe rocznice dziś 
już prawie dziewięćdziesięciosiedmiolet-

ni Władysław Pogoda). Na koniec Wola-
nie i Łopienka odśpiewali sobie nawzajem 
sto lat (oni też w tym roku obchodzą swoje 
dziesięciolecie) i dwieście lat dla Włady-
sława Pogody.

O sobótkach przypominało ponad 
dwumetrowej wysokości ognisko, dozo-

rowane przez strażaka ochotnika. Wspól-
nie z Domatkowianami bawił się poseł na 
sejm Zbigniew Chmielowiec z małżonką. 
Do pierwszego kwiatu paproci profesjo-
nalnie grał do tańca Zespół Golden Time. 
Zabawa przednia, a i ofiarność sponsorów 
i organizatorów wyjątkowa.

Owocne obrady MRM w Kolbuszowej

Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniami ze swojej 
pracy
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CO W RURACH „PISZCZY”?
Ścieki powszechnie kojarzą się z  toksycznym, śmierdzącym płynem i odpadem, którego należy się pozbyć. 

Zwykle zapominamy o nich wraz z użyciem spłuczki czy wyjęciem korka ze zlewu. 

Zadaniem sieci kanalizacyjnej jest 
odprowadzanie nieczystości sanitarnych, 
tymczasem do sieci trafia zdecydowanie 
więcej niż powinno, w szczególności ar-
tykuły higieniczne (np. patyczki do uszu, 
podpaski, bandaże, wata), stałe resztki 
żywności, papier, nakrętki butelek, obu-
wie, tekstylia, kawałki tkanin, które wę-
drując siecią kanalizacyjną ulegają roz-
drobnieniu, ale też łączą się w większe 
formy: „sznurki”, kłębki i włókna utrud-
niające pracę pomp na pompowni ścieków 
i oczyszczalni.

Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają pom-
py ściekowe, które uległy awarii w wy-
niku dopływu ścieków o niewłaściwym 
składzie. Na wirnik pompy zostały nawi-
nięte, blokując go i uniemożliwiając pra-
cę, materiały tekstylne i włókna. Materia-
ły tego typu powodują awarie dławicy lub 

„tylko” wyłączenie pompy. W pierwszym 
przypadku niezbędna jest naprawa serwi-
sowa, której średni koszt to ok. 2000 zł. 
W drugim przypadku pompę należy wyjąć 
z przepompowni i oczyścić ręcznie. Cechą 
wspólną w obu przypadkach jest zwięk-
szony, nawet o 80%, pobór energii.

Zdjęcie nr 3 przedstawia zawartość 
sieci kanalizacyjnej szczelnie przykrywa-
jąca pompę zatapialną wyjętą z przepom-
powni. 

Zdjęcie nr 4 przedstawia mop nawi-
nięty na wirnik pompy. Do systemów ka-
nalizacyjnych trafiają także materiały bu-
dowlane, np. farby, kleje, fugi i zaprawy 

używane do remontu mieszkań. Szczegól-
nie uciążliwe są również tłuszcze, pocho-
dzące głównie z punktów gastronomicz-
nych (oraz z gospodarstw domowych), 
które utrudniają przepływ, zmniejszają 
przekrój rur oraz utrudniają proces oczysz-
czania ścieków na oczyszczalni. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w punk-
tach gastronomicznych należy stosować 
odpowiednie separatory tłuszczów.

Zdjęcie nr 5 przedstawia zawartość 
kanalizacji w postaci tłuszczu.

Niewłaściwe korzystanie z kanaliza-
cji zwiększa koszty eksploatacji, za któ-
re płacą wszyscy odbiorcy usług w cenie 
1 m3 ścieków. 

Zwracamy się z prośbą o niewrzu-
canie do kanalizacji ww. nieczystości.

ZGKiM w Kolbuszowej

5
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PIKNIK RODZINNY „SIEDLISKO 2017”
W dniu 16.07.2017 r., na Stadionie Sportowym w Kolbuszowej, odbyło się wydarzenie kulturalno – promocyjne 

pn. „Piknik Rodzinny Siedlisko 2017”. Celem wydarzenia było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej 
w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze, wymiana doświadczeń pomiędzy 
różnymi, lokalnymi środowiskami. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” przy udziale 
Burmistrza Kolbuszowej oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. 

Od godz. 10.00 toczyły się rozgryw-
ki szachowe o puchar Prezesa LGD „Sie-
dlisko, w których uczestniczyło łącznie 
66 szachistów. O godz. 16.00 rozpoczęły 
się rozgrywki sportowe piłki nożnej, siat-
kówki plażowej oraz konkurs rzutów kar-
nych dla dzieci. Na scenie wystąpili laure-
at programu „Mam talent”: Michał Stochel 
na akordeonie, flecista Marcin Kosiorow-
ski oraz zespół folklorystyczny seniorów 

„Ziemia Podkarpacka”. Grupa Crazy Art 
zaprezentowała spektakl interaktywny 
pt. „Skecz wakacyjny”. Podczas impre-
zy odbył się również konkurs dla KGW 

„Słodkie babeczki”, w którym brały udział 
cztery KGW, po jednym z każdej gminy 
wchodzącej w skład Stowarzyszenia „Sie-
dlisko”.

Gwiazdą wieczoru był zespół „VE-
EGAS”. Organizatorzy zapewnili dla dzie-
ci darmowe atrakcje: dmuchańce, kule 
wodne oraz strzelnicę interaktywną.

Wydarzenie promocyjno-kulturalne 
organizowane przez Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Siedlisko” wspófi-
nansowane było ze środków UE w ramach 
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020”.

Stowarzyszenie „LGD Siedlisko”

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ INFORMUJE

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. z 2016 r., poz. 2147 ze zmian.), wykaz nie-
ruchomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wykaz nieru-

chomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w najem.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. z 2016 r., poz. 2147 ze zmian.), wykaz nie-
ruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa, 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. z 2016 r., poz. 2147 ze zmian.), wykaz lokali miesz-
kalnych, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie przetargu.

Występ zespołu folklorystycznego seniorów "Ziemia Podkarpacka"
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PORĘBSKI FESTYN
Zabawy dla dzieci i dużo muzyki ludowej – tak wyglądała niedziela, 23 lipca, w Porębach Kupieńskich. Atmosfera 

rodzinnego pikniku, zorganizowanego przez Radę Sołecką i OSP, przyciągnęła mieszkańców gminy.

Podczas imprezy nie zabrakło licz-
nych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dla 
najmłodszych przygotowano dmuchane 
zjeżdżalnie, trampoliny i malowanie twa-
rzy.

Na scenie wystąpił Zespół Ludo-
wy Górniacy z Kolbuszowej Górnej oraz 
Polonijny Folklorystyczny Zespół Pie-
śni i Tańca „Karolinka” z Białorusi, któ-
ry przed koncertem miał okazję zwiedzić 
Kolbuszową. 

Zabawa taneczna z zespołem Pro-
-Dance zakończyła niedzielny festyn.

WIATRAKI 
W KRAINIE 

DESZCZOWCÓW
Plener Wiatraki 2017 Szymbark 

,,W kasztelu i skansenie” (17 czerwca) to 
wydarzenie plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej, aktywizujące młode po-
kolenie twórców. Uczestniczą w nim dzie-
ci i młodzież szkolna z terenu powiatu kol-
buszowskiego i sąsiednich. Od pierwszej 
edycji upłynęło już ćwierć wieku, a orga-
nizowany przez Miejski Dom Kultury ple-
ner cieszy się ciągle popularnością. Szym-
barska edycja była pod każdym względem 
wyjątkowa, pobiliśmy rekord uczestnic-
twa, po raz pierwszy młodzi artyści poje-
chali dwoma pełnymi autobusami. Wzbu-
dzili podziw turystów z całej Polski swoją 
malarską pasją (mimo rekordowo skrajnej 

,,niepogody”). Wyjątkowe życzliwe przy-
jęcie ze strony kierownictwa placówki et-
nograficznej, dokumentującej dziedzictwo 
grupy Pogórzan, umożliwiło wykonanie 
prac w podcieniach, sieniach, klepiskach 
i izbach obiektów.

Na zakończenie nastąpiło oblężenie 
Kasztelu Gładyszów, perły polskiego re-
nesansu. Obiekt wyremontowany i wypo-
sażony w multimedia zainteresował grupę 
fanów plastyki.

Już w środę (21 czerwca) nastąpił wer-
nisaż prac wykonanych w szymbarskim 
deszczu. Na wystawie mogliśmy obejrzeć 
bardzo udane prace. Wszyscy nagrodzeni 
zostali upominkami, dyplomami, przebo-
jem okazały się lody, pochłonięte błyska-
wicznie przez młodych twórców i ich na-
uczycieli.

Kolejna plenerowa lekcja wrażliwego 
spojrzenia na świat została z nawiązką od-
robiona!

Mimo niesprzyjającej  aury artyści pracowali z zapałem

Kasztel Gładyszów

Występ Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Białorusi
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CZYM BIBLIOTEKA STOI
W przeciągu ostatnich miesięcy kilkakrotnie zadano mi pytanie: 

jak stać się Klubowiczem DKK? Postanowiłam więc nieco przybliżyć 
idee Dyskusyjnego Klubu Książki wzbogacając nieco historią bliższą 
i dalszą.

„Bliższa koszula ciału”, czyli coś niecoś 
o naszym Klubie

DKK przy Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Kolbuszowej działa 
już 10 lat. W tym roku, w maju, uroczyście 
uczciliśmy ten jubileusz.

W całej naszej sieci bibliotek działa 
już 5 klubów i zainteresowanie ich dzia-
łalnością jest bardzo duże. Nasz klub przy 
MiPBP w Kolbuszowej liczy 10 osób. Jest 
to optymalna wielkość grupy, w której do-
brze prowadzi się dyskusje. Skład osobo-
wy klubu nigdy nie jest stały i zamknięty. 
Na przestrzeni dziesięciu lat niektórzy klu-
bowicze z różnych względów odchodzili, 
inni do nas dołączali. Oczywiście gros 
uczestników naszych spotkań jest z nami 
od początku. Osobą prowadzącą spotka-
nia teoretycznie jest bibliotekarz. Jednak 
w praktyce okazuje się, że żadne spotka-
nie nie wymaga jakiegoś specjalnego sce-
nariusza i określonych reguł. Sami uczest-
nicy i czytane pozycje tworzą atmosferę 
i atrakcyjny klimat. Moderator zajmuje się 
głównie zapewnieniem pozycji do czyta-
nia i organizacją – miejsca spotkania, spo-
tkań autorskich, czy uczestnictwa w wyda-
rzeniach literackich.

Co robią DKKi?
Z założenia DKK finansowany jest 

przez Instytut Książki w ramach projektu 
„Tu czytamy!”. Projekt ten ma na celu do-
wartościowanie ludzi czytających i stwo-
rzenie swoistej mody na czytanie. Ma ak-
centować wszelkie przyjemności związa-
ne z czytaniem książek, tj. udział w życiu 
literackim oraz atrakcyjnych projektach 
badawczych i wydawniczych, spotkania 
z ciekawymi ludźmi (autorami, reportaży-
stami, poetami, podróżnikami), interesują-
ce dyskusje, możliwości twórczego wyko-
rzystania wiedzy płynącej z literatury.

Dyskusyjne Kluby książki z założenia 
tworzą przestrzeń do spotkań ludzi, którzy 
lubią czytać i chcą się podzielić opiniami, 
odczuciami i refleksjami na temat czyta-
nych treści.

Najważniejszym jest tu fakt, że są to 
rozmowy - tak to ujmę - nieprofesjonal-
ne. Oznacza to, że nie trzeba być znawcą 
literatury, by móc stać się Klubowiczem. 
Przeczytane książki po prostu omawiamy 
w ujęciu czy nam się podobała, czy nie, 
i jakie emocje wzbudziła. Szanujemy zda-
nia i gusty wszystkich. Nikogo nie ocenia-
my. Nie o to tutaj chodzi. Przede wszyst-
kim mamy dobrze się bawić. Potrafimy się 
przyznać, ze danej pozycji nie przeczytali-
śmy, bo do nas nie trafiła jej treść. I takie 
sformułowanie często wywołuje ciekaw-
szą dyskusję.

Poznajemy nowych autorów i ga-
tunki literackie. Uczestniczymy w różne-
go rodzaju wydarzeniach literackich (np. 
w ubiegłym roku został zorganizowany 
wyjazd na Międzynarodowe Targi Książ-
ki w Krakowie i Literacki Woodstock we 
Wrocławiu), czy wyjazdach do kina na 
ekranizacje. Mamy możliwość zaprosze-
nia na spotkania autorskie współczesnych 
autorów. W przeciągu dziesięciu lat dzia-
łalności gościliśmy np. Hannę Kowalew-
ska, Martę Fox, Sławomira Kopra, Izabelę 
Sowę, Andrzeja Mellera, Agnieszkę Lin-
gas-Łoniewską, Barbarę Kosmowską i in-
nych. Jeszcze w tym roku odwiedzą nas 
Krystyna Mirek (wrzesień) i Magdalena 
Witkiewicz (październik, DKK przy filii 
w Bukowcu).

Rodzaj, czy gatunek czytanych i oma-
wianych pozycji to już wybór i propozycje 
moderatora spotkania. Staramy się dobie-
rać literaturę taką, by jak najszerzej pozna-
wać współczesne publikacje. Twórczość 
zarówno polskich, jak i zagranicznych au-
torów. Pozycje literatury beletrystycznej 

przeplatamy literatu-
rą reportaży, podróż-
niczą, czy psycholo-
giczną, historyczną. 
Próbujemy wszyst-
kiego i później to 
grupa wyznacza pre-
ferencje. 

Od 2007 roku 
przeczytaliśmy po-
nad 100 tytułów.

Troszkę starszej historii 
W XVIII-wiecznej Anglii wykluwa-

jące się dopiero kluby pod hasłem książki 
były w gruncie rzeczy pretekstem do spo-
tkań towarzyskich.

Spotkań, na których przy głośnym czy-
taniu obszernych dzieł literackich nie tylko 
dyskutowano, ale również konsumowano 
wykwintne dania i pito szlachetne trunki.

Wraz z rozwojem rynku wydawnicze-
go rosła liczba sposobów na dotarcie do 
publikowanych treści.

Najpierw, jako swoiste elitarne kluby 
członkowskie, zaczęły pojawiać się biblio-
teki. Znacznie różniły się one od znanych 
nam współcześnie instytucji wypożycza-
jących publikacje. Znajdowały się w nich 
np. pokoje, w których stały stoły bilardo-
we, organizowano wystawy sztuki. Zapeł-
niały się ludźmi, z którymi zawsze można 
było interesująco porozmawiać. Wszystko 
to budziło moc kontrowersji. Pamiętajmy, 
że mówimy o czasach, kiedy mieszanie 
się klas, czy możliwość damskich spotkań 
poza domem było czymś nie do przyjęcia.

W opisywanym okresie dziejów jed-
nym z głównych celów istnienia klubów 
była możliwość poszerzenia dotarcia do 
książek. Na spotkaniach użyczano sobie 
poszczególne egzemplarze, ale przede 
wszystkim chwalono się tymi, które się 
posiadało na własność. Często na takich 
spotkaniach można było kupić sobie książ-
kę i była to w zasadzie jedyna okazja by 
to zrobić.

Gdzie organizowano takie kluby? 
Członkowie ich spotykali się w gospodach, 
zajazdach czy kawiarniach, co siłą rzeczy 
doprowadzało do konsumowania również 
innych przyjemności. 

O spotkaniach tych czytelniczych klu-
bów ówczesnej Anglii krążyły legendy. Na 
przykład podawano, że jeden z klubów, li-
czący 22 osoby, spotkania swoje ustalał co 
miesiąc na… obiad. Obowiązywały w nim 
surowe zasady: nie wolno było przekli-
nać, upijać się czy obrażać innych. W sy-
tuacjach ostatecznych można było prosić 
o pożyczenie książki. Niekiedy na tych,
którzy nie dostosowali się do reguł, nakła-
dano kary pieniężne. Podobno istniał klub,
który za punkt honoru wyznaczył sobie
spotkania w każdy wtorek poprzedzający
pełnię księżyca.

Agnieszka Mierzejewska
Pisząc artykuł zaczerpnęłam wiadomości na 
temat DKK ze strony lubimyczytac.pl

Historyczne tradycje Dyskusyjnych Klubów Książki
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ZAWODY SŁUŻB MUNDUROWYCH W KOLBUSZOWEJ
Blisko 200 osób wzięło udział w I Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Zawody rozegrano w piątek 

23 czerwca br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej.

Do rywalizacji stanęło 15 drużyn 
z kraju i zagranicy formacji policji, woj-
ska, straży pożarnej, służby więziennej 

,administracji skarbowej, straży granicznej, 
księży.

Najlepsza okazała się drużyna repre-
zentująca Służbę Więzienną w Rzeszo-
wie, II miejsce przypadło Bieszczadzkie-
mu Oddziałowi Straży Granicznej w Prze-
myślu, puchar za III miejsce trafił do po-
licjantów z Komendy Powiatowej Policji 
w Mielcu.

W turnieju wzięli udział:
• Policja Węgierska miasta Mataszalka,
• Policja Ukraińska miasta Stary Sambor,
• Drużyna księży z Diecezji Rzeszow-

skiej,
• 21 Brygada Strzelców Podhalańskich,
• III Podkarpacka Brygada Obrony Tery-

torialnej,
• Bieszczadzki Oddział Straży Granicz-

nej w Przemyślu,
• Krajowa Administracja Skarbowa,
• Służba Więzienna w Rzeszowie,
• Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Rzeszowie,
• Komenda Powiatowa Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Kolbuszowej,
• Komenda Wojewódzka Policji w Rze-

szowie,
• Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie,
• Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
• Komenda Powiatowa Policji w Ustrzy-

kach Dolnych

• Komenda Powiatowej Policji w Kolbu-
szowej.

Podczas zawodów nie zabrakło kon-
kursów, gier oraz zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. Sprzęt zaprezentowały jednostki 
policji, wojska oraz straży pożarnej. 

Patronat nad turniejem objęli Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Wo-
jewoda Podkarpacki, Komendant Woje-
wódzki Policji w Rzeszowie oraz Staro-
sta Powiatu Kolbuszowskiego i Burmistrz 
Kolbuszowej.

SPEKTAKL NA ZAKOŃCZENIE ROKU
21 czerwca uczniowie klasy 3c Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej uro-
czyście zakończyli I etap swojej szkolnej 
edukacji. Chcieli ten dzień spędzić wy-
jątkowo, więc przygotowali spektakl „Jak 
Julka chciała być dorosła, czyli przygoda 
w Czarolandii”, wg scenariusza Pani Emi-
lii Moniuszko-Kwiecińskiej, i zaprosili 
do jego obejrzenia dyrekcję szkoły, swo-
ich rodziców i rodzeństwo. Wszyscy mie-
li możliwość zaprezentowania przed tą 
wspaniałą publicznością swoich talentów 
i umiejętności, kreacji postaci oraz ruchu 
scenicznego. Podczas występu widać było 
wielkie zaangażowanie aktorów w przed-
stawienie losów Julki, tych realnych i tych 
magicznych. Wypadło bardzo dobrze, cho-
ciaż było trochę tremy ! Miłym akcen-
tem były gromkie brawa, które dostawali 
wykonawcy.

Dużo wzruszeń dostarczyło przekaza-
nie podziękowań wszystkim rodzicom za 
miłą 3-letnią współpracę oraz wręczenie 

pamiątkowych książek rodzicom pracu-
jącym w klasowej Radzie Rodziców. Nie 
obyło się bez łez ;). A kto je uronił? – Pani 
Ilona, której rodzice dziękowali za pracę 
w tej klasie.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, 

na czele z Panią dyrektor Beatą Kobylarz, 
udali się na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez uczniów. Było słodko, miło 
i … fajnie   

Ilona Iwaniak
Wychowawczyni klasy 3c

Przedstawienie losów Julki przez uczniów klasy IIIc
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OLIMPIADA „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”
Uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej został laureatem X Ogólnopolskiej Olimpiady 

„O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii, w roku szkolnym 2016/2017.

Dnia 21 czerwca 2017 roku odbyło się 
uroczyste zakończenie X Ogólnopolskiej 
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. 
Organizowana przez Akademię Górniczo-

-Hutniczą w Krakowie olimpiada przebie-
gała w trzech stopniach i realizowana była
w zakresie czterech przedmiotów: ma-
tematyki, fizyki, chemii i geografii z ele-
mentami geologii.

W pierwszym etapie olimpiady bra-
ło udział łącznie ponad 2 tysiące uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski. Na tym poziomie należało wykazać
się wiedzą i umiejętnościami w zakresie
rozszerzonym z wybranego przez siebie
przedmiotu.

Do drugiego etapu olimpiady geogra-
ficznej zakwalifikowało się około 20 osób
z naszego województwa. Sprawdzian pi-
semny odbył się w Przemyślu i dotyczył
treści z geografii fizycznej na poziomie
rozszerzonym oraz treści wykraczających
poza realizowany program nauczania. Po
tym etapie Kacper Sito zakwalifikował się
do trzeciego stopnia olimpiady i znalazł
się w grupie finalistów.

Stopień centralny odbył się w bu-
dynku głównym AGH w Krakowie, brało

w nim udział łącznie 567 uczniów. Zmaga-
nia młodych geografów na tym poziomie 
dotyczyły szerokiej znajomości zagadnień 
z dziedziny geologii i geomorfologii. Lau-
reatami zostali finaliści, którzy otrzymali 
minimum 70% możliwych do zdobycia 
punktów w sprawdzianie w ramach zawo-
dów centralnych.

Kacper wykazał się ogromną wiedzą 
geograficzną oraz logicznym myśleniem. 
Uzyskał wynik 76% i dzięki temu zdobył za-
szczytny tytuł laureata II stopnia olimpiady. 

W rekrutacji w roku akademickim 
2017/2018 na wszystkie kierunki studiów 
pierwszego stopnia w AGH laureaci Ogól-
nopolskiej Olimpiady „O Diamentowy In-
deks AGH” przyjmowani będą z pominię-
ciem rekrutacji.

Gratuluję uzyskanego wyniku i życzę 
Kacprowi dalszych sukcesów na wyma-
rzonym kierunku studiów.

Piotr Bujak

Uroczyste zakończenie olimpiady w AGH

NIETYPOWE ZAJĘCIA W ROD „PREFABET”
Kolbuszowscy działkowcy uczą dzieci, jak być dobrymi ogrodnikami. Sadzenie warzyw czy pielenie grządek to 

dla najmłodszych mieszkańców gminy Kolbuszowa żaden problem. Z nowymi obowiązkami radzą sobie doskonale.

Dotychczas dzieci uczestniczyły już 
w kilku spotkaniach z działkowcami. - Ra-
zem z dziećmi przygotowywaliśmy ziemię 
pod wysiew, sadziliśmy warzywa. Dzieci 
pieliły grządki i podlewały nowo zasadzo-
ne nasiona. 26 czerwca była u nas kolejna 
grupa dzieciaków. Było podlewanie i pie-
lenie warzyw, zbieranie truskawek i robie-
nie z nich soku oraz koktajli - mówi An-
drzej Chmielowski, prezes ROD „Prefa-
bet”.

Na każde spotkanie z małymi ogrod-
nikami przygotowuje poczęstunek i wie-
le innych atrakcji. - Zależy mi, by dzieci 
nie tylko mogły się wiele nauczyć, ale też 
miło spędzić z nami czas. Każdej wizycie 
towarzyszą więc gry i zabawy, ale również 
zwiedzanie ogrodu i rozmowy z dział-
kowcami - wyjaśnia prezes. Dotychczas 
w zajęciach wzięło udział ok. 70 dzie-
ci. - Świetnie sobie radzą ze wszystkimi 
pracami w naszym ogrodzie - przekonuje 
A. Chmielowski. - Zaskoczeniem jest dla
nas ich ogromne zaangażowanie. Do każ-
dej pracy dzieci podchodzą bardzo żywio-
łowo. Każde chce coś robić. Nie ma przy

tym kłótni i przepychanek. Dzieci sobie 
pomagają, a nawet jedno drugiemu udzie-
la porad - mówi prezes. 

To nie są pierwsze tego rodzaju warsz-
taty w Kolbuszowej. Podobne, ale na 
mniejszą skalę, organizowane były w po-
przednich latach. W tym roku w zajęciach 
weźmie udział jednak więcej dzieci. 

Rodzinny Ogród Działkowy „Prefa-
bet” otrzymał dofinansowanie z Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej. Udało się ku-
pić małe grabki i inne niezbędne rzeczy 
dla małych ogrodników. Zajęcia organi-

zowane będą do końca roku. W progra-
mie m.in. nauka robienia soku i dżemu 
z owoców, przecieru pomidorowego i in-
nych przetworów. Po jesiennych porząd-
kach i przekopywaniu ziemi z kompostem 
ruszy budowa karmników, a zimą - dokar-
mianie ptaków.

W zajęciach w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Prefabet” uczestniczyło już 
ok. 70 dzieci.

M.M.

Młodzi działkowicze chętnie rozwijają swoją pasję
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MAŁY PIĘKNY JAZZOWY FESTIWAL NAD NILEM 
(KOLBUSZOWA, 2 LIPCA 2017R.)

Muzyka to uniwersalny i zróżnicowany język, mający różnych odbiorców, o gustach się nie dyskutuje, ale 
każdego organizatora cieszy, gdy jego propozycja trafi do odbiorcy. Radość jest tym większa gdy wykonawców 
oblegają w dużej liczbie odbiorcy, czerpiący przyjemność ze sztuki na dobrym poziomie.

Relacjonując: Adam Bałdych, najlep-
szy z najlepszych jazzowych skrzypków 
ze świetnym pianistą, publiczność zasłu-
chana, wcześniej Romek Puchowski, fe-
nomenalny bluesowy gitarzysta z niespo-
tykanymi gitarami (podobnie jak Bałdych, 
który oprócz klasycznych skrzypiec użył 
też wyjątkowego instrumentu). Puchowski 
grał solo, ale jakby ich wielu grało (,,a to 
echo grało”); wesoło nie było, bo z zasady 
blues raczej muzyką radości nie jest. Pu-
bliczność zasłuchana i pod wrażeniem! 

Organizatorów cieszy że w końcu 
kolbuszowską imprezę otworzyła lokalna 
formacja Wojtek Front Ensemble. Zespół, 
którego liderem za sprawą kolbuszowian-
ki jest importowany spod Bielska basi-
sta, bardzo udanie zadebiutował po zale-
dwie miesięcznym okresie prób. Następ-
nie: Apostolis Anthymos i jego Miniatures, 
świetni młodzi instrumentaliści z legendą 
rockowej, bluesowej i jazzowej sceny, ge-
nialnym gitarzystą i perkusistą. Wydawa-
łoby się, że już dość tego kulturalnego 
,,nudziarstwa”. Gdzież tam, znów dźwięki 
zdobywają widzów. 

Na koniec: cokolwiek zmęczony pro-
wadzeniem (w tym samym dniu) krakow-
skiej nowoorleańskiej jazzowej parady 
JBBO ze ,,Staszkiem” Breckenridgem. 
W tym miejscu zachodzi pytanie: jak oni 
to robią, że po takim maratonie muzycz-
nym potrafią porwać publiczność do tań-
ca?! 

Imprezę świetnie poprowadziła Elż-
bieta Lewicka z patronującego od lat im-

prezie Polskiego Radia Rzeszów. Relację 
telewizyjną z Jazzu nad Nilem 2017 obej-
rzą odbiorcy TVP 3 w Rzeszowie dzięki 
redaktor Annie Sabat Pezdan.

O tym, że publiczność, mimo ,,bitych” 
sześciu godzin słuchania jazzu, ciągle czu-
je niedosyt i jest obecna od początku do 
końca, nikogo przekonywać nie trzeba, 
wystarczy przyjść i zobaczyć! 

Stałym sponsorem wydarzenia jest 
Kazimierz Fryc i firma FIN Sp. z o.o., 
współorganizatorem rzeszowski WDK, 
patronatu honorowego udzielił Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl, TVP 3 w Rzeszowie i wiele innych 
mediów.

Wśród rewelacyjnej publiczności 
można było zauważyć, jak co roku, plasty-
ków z kolbuszowskiego pleneru oraz arty-

stów ukraińskich, którzy z talentem ma-
lują freski w Albercie. Obecny był poseł 
Zbigniew Chmielowiec z małżonką, radna 
sejmiku województwa Ewa Draus oraz dy-
rektor Marek Jastrzębski (współorganiza-
tor) z małżonką.

Organizator wydarzenia, Miejski 
Dom Kultury, gratuluje wszystkim udzia-
łu w tym wyjątkowym, nie tylko na miarę 
Kolbuszowej, wydarzeniu. Cytując grają-
cego na najlepszych światowych festiwa-
lach Adama Bałdycha ,,Słyszałem dużo 
dobrego o tym festiwalu i nie zawiodłem 
się, życzę dalszych udanych edycji”. Dzię-
kujemy publiczności za tworzenie jak co 
roku genialnej atmosfery, a muzykom za 
traktowanie jej z wyjątkowym szacun-
kiem! 

SPOTKANIE Z SIOSTRĄ CZESŁAWĄ SONDEJ
Dnia 7 lipca 2017 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej miała przyjemność gościć Siostrę 

Czesławę Margaritę Sondej OSU.

Spotkanie było zorganizowane z ini-
cjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana” w Rzeszowie. Dotyczy-
ło promocji w kolbuszowskiej bibliotece 
książeczki siostry z zakonu Urszulanek 
pt. „Sakrament pokuty i pojednania darem 
miłosierdzia bożego”. W spotkaniu wziął 
również udział pochodzący z Raniżowa 
Ks. Lucjan Rosół oraz historyk regionali-
sta Marian Piórek, który zapoznał przyby-
łe osoby z sylwetką autorki. Siostra Cze-
sława w ciekawy sposób wyjaśniła zgro-
madzonym potrzebę sakramentu pojedna-
nia oraz wielką moc odmawiania Koronki 
do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa ta, od-

mawiana na zwykłym różańcu, powtarza-
na jest za siostrą Faustyną, która w ten spo-
sób modliła się żarliwie o miłosierdzie dla 
świata. Ksiądz Lucjan Rosół opowiedział 
z kolei o swojej posłudze w Kazachstanie 
i o latach młodości jako duszpasterza.

Na koniec spotkania wywiązała się 
ciekawa dyskusja na temat samej spowie-
dzi i udzielania tego sakramentu w Polsce 
i za granicą. Siostra podczas tej dyskusji 
nie omieszkała podpisać wszystkim chęt-
nym książeczek.

Marcin Janus
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W SIERPNIU W SKANSENIE…
W  wakacyjny czas warto zajrzeć do Muzeum. Tam sporo się dzieje! M.in. można zwiedzić dawne wsie 

z  przewodnikiem w  cenie biletu wstępu, wybrać się na spacer zielarski z  Hanną Świątkowską, ugotować 
ziemniaczane specjały na warsztatach kulinarnych oraz dostać autograf Janiny Olszowy podczas promocji nowej 
książki kucharskiej!

Wakacyjne spacery z przewodnikiem 
to niepowtarzalna okazja, by zwiedzić 
skansen z ekspertem, którego można pytać 
o wszystkie interesujące szczegóły, dowie-
dzieć się wielu nowych rzeczy i po prostu
miło spędzić czas. Na zwiedzanie w cenie
biletu wstępu zapraszamy od wtorku do
soboty (wtorek-piątek o godz. 13.30, zaś
w sobotę o godz. 15.00).

15 sierpnia zachęcamy do wspólne-
go świętowania. Święto Matki Boskiej 
Zielnej obfituje w wiele zwyczajów, któ-
re w skansenie chcielibyśmy przypomi-
nać i utrwalać. Z pomocą zielarki Hanny 
Świątkowskiej będzie można zapoznać 
się z gatunkami ziół, ich właściwościami 
leczniczymi oraz tym, jakie właściwości 
(nie tylko lecznicze!) przypisywali im nasi 
przodkowie. Będzie można, wraz z prze-
wodnikiem, zwiedzać zagrodę z Lipnicy, 
której wystrój nawiązuje do tego sierp-
niowego święta, oraz kościół św. Marka 
Ewangelisty. W sali warsztatowej szkoły 
z Trzebosi, przed mszą, odbędą się jeszcze 
jedne warsztaty – plecenia wianków ziel-
nych, a w kuchni, przez cały dzień, panie 
z KGW przyjmować będą zgłodniałych 
turystów. Na warsztaty obowiązują zapi-
sy: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl, 
17 227 12 96.

26 sierpnia rusza nowy cykl warszta-
tów kulinarnych „Ziemniak na horyzon-
cie”, prowadzonych przez specjalistkę re-
gionalnej kuchni Janinę Olszowy. Podczas 
czterech spotkań (w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca) Babcia Jasia nauczy nas przy-
rządzania dań, których głównym składni-
kiem są ziemniaki. Zapewniamy, że będzie 
pysznie! Na zajęcia obowiązują zapisy: se-
kretariat@muzeumkolbuszowa.pl, 17 227 
12 96. Pierwsze spotkanie połączone bę-
dzie z promocją nowej książki kuchar-
skiej „W głąb kuchni”, powstałej na bazie 
ubiegłorocznych spotkań warsztatowych 

w skansenowej kuchni. Książkę będzie 
można nabyć wraz z autografem. 

Ponadto w każdą niedzielę sierpnia 
można spotkać w skansenie gospodynie 
serwujące tradycyjne dania oraz przeką-
ski, a także twórców i rzemieślników lu-
dowych prezentujących dzieła swoich rąk. 
Dodatkowo, 20 sierpnia o godz. 18.00, ks. 
Marcin Dunaj odprawi mszę św. trydenc-
ką w zabytkowym kościele pw. św. Marka 
Ewangelisty.

Zapraszamy! 
Katarzyna Dypa

Fot. Jan Mazurkiewicz - „Opowieści o dawnych czasach...”

JAPOŃSCY NAUKOWCY W SKANSENIE
3 sierpnia, w Parku Etnograficznym, odbyło się międzynarodowe seminarium na temat ochrony i konserwacji 

zabytków architektury drewnianej. 

Delegacja, która przyjechała do Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, to 
uczestnicy kilkuletniego programu badaw-
czego, którego tematem jest ochrona dzie-
dzictwa kulturowego, a zwłaszcza trady-
cyjnego budownictwa drewnianego. Go-
ściliśmy profesora Kazuhiko Nitto z Tokij-
skiego Uniwersytetu Sztuki, dr inż. Kaori 
Fujitę z Uniwersytetu w Tokio, dra Yasu-
fumiego Uekitę z Uniwersytetu w Tsuku-
bie, dr Annę Bogdanową z Uniwersytetu 
w Tsukubie, Alejandro Martineza z Japan 
Center for International Cooperation in 
Conservation oraz Tokyo National Rese-
arch Institute for Cultural Properties, dra 
Siegfrieda Endersa z International Coun-
cil on Monuments and Sites, a także dra 
hab. inż. Bartosza Millera, prodziekana ds. 
nauki i rozwoju Politechniki Rzeszowskiej 
oraz dra Tomasza Tomaszka z katedry 
konserwacji zabytków Politechniki Rze-

szowskiej i Magdalenę Lorenc, studentkę 
architektury Politechniki Rzeszowskiej. 

Wstępem do obrad była wizyta na 
placu budowy założenia leśnego – zesta-

wianego właśnie zespołu zabytkowych 
obiektów leśnictw z obszaru Puszczy San-
domierskiej. Uczestnicy delegacji przyglą-
dali się detalom powstających budynków 

Delegacja japońskich naukowców - pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem MKL Jackiem 
Bardanem
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i używanym na placu budowy narzędziom, 
robili notatki, zadawali mnóstwo py-
tań i wykonywali dziesiątki zdjęć. Żaden 
szczegół nie był dla nich nieistotny, chcie-
li poznać wszystko – od tego, jak łączy się 
u nas drewniane belki i konserwuje drew-
no, po sposoby używania topora i siekiery 

– tradycyjnych narzędzi cieśli stawiających
domy, stodoły i stajnie. Instruktorami byli
tutaj pracujący w Muzeum cieśle – Henryk
Draus i Bogusław Bystrek.

Po zwiedzaniu przyszedł czas na kon-
ferencję w szkole z Trzebosi. Japońscy go-
ście opowiedzieli o tym, jak u nich dba się 

o drewniane zabytki, natomiast dyrektor
MKL Jacek Bardan przedstawił prezenta-
cję o metodyce działań budowlano-kon-
serwatorskich przy obiektach przenoszo-
nych do Parku Etnograficznego, a Magda-
lena Lorenc zaprezentowała wyniki swo-
ich prac dotyczących programu restauracji
zagrody józefińskiej z Bożej Woli.

Naukowcy z Tokio i Tsukuby podkre-
ślali, jak ważna dla ochrony materialnych 
elementów dziedzictwa w Japonii jest dba-
łość o dziedzictwo niematerialne. Wskaza-
li, że japońskie prawo chroni aż 71 trady-
cyjnych technik obróbki drewna, ponadto 

państwo wspiera osoby zajmujące się tra-
dycyjnymi rzemiosłami i dba o to, by mo-
gli wykształcić następców. Dzięki temu 
udaje się zachować nie tylko zabytki ar-
chitektury drewnianej, ale również całą 
związaną z nimi kulturę, zapewniając jej 
ciągłość. Prawna ochrona zabytków jest 
na wyspach japońskich tak samo ważna, 
jak ochrona specyficznych sztuk, umiejęt-
ności i ludzi, którzy przekazują je dalszym 
pokoleniom. 

Janusz Radwański

WAKACJE W BIBLIOTECE 2017
Wraz z rozpoczęciem letnich wakacji w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Kolbuszowej zaczęły się 

zajęcia wakacyjne dla dzieci. Spotkania odbywają się od wtorku do piątku, od godz. 1100 do godz. 1300. We wtorki 
i środy spotykają się dzieci młodsze, natomiast w czwartki i w piątki dzieci starsze - od 10 roku życia.

W pierwszym tygodniu wakacyjnych 
spotkań w bibliotece dzieci, biorące udział 
w zabawach integracyjnych, poznawały 
ciekawostki ze świata przyrody i niezwy-
kłe zachowania zwierząt. Pracując w gru-
pach dzieciaki pokazały, że najpiękniejsze 
pejzaże maluje dziecięca wyobraźnia. Pod-
czas warsztatów powstały trójwymiarowe 
domki oraz przestrzenne żółwie. Młodsza 
grupa dzieci wykonała ryczące lwy oraz 
czarne mustangi. Starsza grupa dzieci, za 
pomocą gestu, mimiki i ruchu, przygoto-
wała młodszym koleżankom i kolegom 
przedstawienie o niedosłyszącej babci.

W drugim tygodniu wakacyjnych za-
jęć w bibliotece dzieciaki podróżowały 
oczami wyobraźni po różnych kontynen-
tach. Mali i duzi przeżywali niezapomnia-
ne przygody na Półwyspie Bałkańskim, 
w egzotycznych Karaibach, ekstremalnym 
Borneo oraz rajskich Seszelach. Odkrywa-
jąc magię zamkniętą w papierze uczestni-
cy warsztatów wykonali statki pod piracką 
banderą oraz mieszkańców morskiej toni. 
Podczas zajęć powstały również królew-
skie pawie, bujające się małpki i najpięk-
niejsze miejsca na Ziemi. 

Trzeci tydzień wakacji w bibliotece 
poświęcony był marzeniom, od których 
wszystko się zaczyna. Młodsza grupa 
dzieci odbyła egzotyczną podróż na Ha-
waje oraz wykonała kwiatowe wianuszki 
i rajskie spódniczki. W pogoni za czasem 
maluchy zdecydowanie razem zaprzyjaź-
niały się zegarem i stworzyły meduzy na 
dnie oceanu. Bawiąc się chustą anima-
cyjną Klanza starsza grupa dzieci odbyła 

spotkanie lustrzano - rodzinne i spotkanie 
pod osłoną nieba, poświęcone gwiezdnym 
opowieściom. Efektem twórczej pracy 
uczestników zajęć były kosmiczne roboty 
i bociany na wakacjach. 

Wszystkim dzieciom serdecznie dzię-
kujemy za wspólnie spędzony czas i za-
praszamy do wspólnej zabawy kolejnych 
wakacyjnych tygodniach.

Justyna Zuber



Nr 7, 8 (250, 251) - Lipiec, Sierpień 201716

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI PO TAJLANDII
W  dniu 7 lipca 2017 r., późnym popołudniem, w  budynku Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w  Kolbuszowej, odbyło się spotkanie z  młodymi podróżnikami po krajach azjatyckich: Małgorzatą Dziopak 
i Michałem Starcem. Razem pokonali już tysiące kilometrów, podróżując przez sześć krajów.

Tematem ich pierwszej prezentacji 
w Sali Odczytowej kolbuszowskiej biblio-
teki była Tajlandia, państwo w południo-
wo-wschodniej Azji. Obszar kraju dzieli 
się na kilka regionów, które posiadają wła-
sną kulturę i charakter. Tajowie są z natury 
otwarci, pogodni i uśmiechnięci. Rdzen-
ną ludność Tajlandii stanowią przybysze 
z ościennych państw: głównie Chin, La-
osu czy Malezji. Mimo to kraj utrzymał 
jedność w narodzie, czego przykładem 
może być tragedia, po której miliony Ta-
jów pogrążyło się w smutku. W Tajlan-
dii trwa obecnie roczna żałoba narodowa. 
W 2016 roku zmarł jej król, najdłużej pa-
nujący monarcha na świecie (wstąpił na 
tron w 1946 roku). To dzięki niemu pań-
stwo dźwignęło się z biedy i stało tury-
styczną potęgą.

Stolicą Tajlandii jest Bangkok i wła-
śnie od niego młodzi odkrywcy zaczęli 
opowiadać swą przygodę z Azją. To mia-
sto bardzo przeludnione i zakorkowane, 
liczące przynajmniej 8 milionów miesz-
kańców. Często spotykanym środkiem lo-
komocji są pojazdy znane jako tuk-tuki. 
Stolica raczej nie przypomina reszty Taj-
landii. To serce kraju, gdzie prężnie rozwi-
ja się wielki biznes, centra handlowe i wy-
sokie biurowce. W tym ledwo ogarniętym 
chaosie architektonicznym nowoczesność 
miesza się z tradycją. Pozostała Tajlandia 
to tereny rolnicze z poletkami ryżowymi, 
górskie rejony z bujnymi lasami i piękne 
plaże na południu kraju. Nazwę stolicy tłu-
maczy się jako Miasto Aniołów, Wielkie 
Miasto Nieśmiertelnych czy Miasto Kró-
lewskich Pałaców. Pośrodku starego kró-
lewskiego miasta, zbudowanego na wzór 
dawnej stolicy - Ajuttii, znajduje się Wiel-
ki Pałac oraz Świątynia Szmaragdowego 

Buddy - najważniejszego sanktuarium dla 
każdego tajskiego wyznawcy buddyzmu.

A jeśli już o buddyzmie mowa, to 
w Tajlandii na każdym kroku odczuć moż-
na religijność. Wszędzie są posążki Buddy, 
któremu ludzie składają ofiary - zapalają 
świeczki, przynoszą kadzidełka, zostawia-
ją nawet coca-colę przy statuetkach. Bud-
dyzm głęboko przenika przeciętnego Taja, 
co widać w jego życiu codziennym i dą-
żeniu do osiągnięcia nirwany. Świątynie 
tajskie są bogato zdobione, w centralnym 
miejscu oczywiście znajduje się podobi-
zna Buddy, nie ma ławek, gdyż wierni klę-
czą lub siadają w pozycji kwiatu lotosu na 
wzór swego duchowego przywódcy.

W Tajlandii zachowały się niesamowi-
te perły starożytnej architektury. Są tysią-
ce świątyń buddyjskich, wspaniałych pa-
łaców, charakterystycznych zdobień i ma-
lowideł w ich wnętrzach. Jest mnóstwo 
złotych i kamiennych posągów, dawnych 
obiektów kultu religijnego, a także śladów 
europejskiego stylu, będącego rezultatem 
wizyt obcokrajowców w tym egzotycz-
nym państwie.

Poszczególne regiony Tajlandii kryją 
w sobie niezliczone skarby natury i różno-
rodne formy krajobrazu. Zachowały się tu 
unikatowe gatunki roślin i zwierząt, choć, 
jak wspominali podróżnicy, głównym ce-
lem ich podróży było schronisko dla sło-
ni. Mieli niesamowitą frajdę przebywania 
wśród tych zwierząt, karmienia ich i my-
cia, czego dowodem były prezentowane 
zdjęcia. Szczególnie wszechobecne były 
różnego rodzaju małe żyjątka, jak pająki, 
malutkie gekony, pijawki, które młodzi 
ludzie spotykali wszędzie, nawet w hote-
lach, a także jaszczurki (te do jedzenia też) 
i oczywiście ciekawskie małpy.

Tak a propos jedzenia, to tajska kuch-
nia należy do jednej z najlepszych i turyści 
z całego świata nie mogą się oprzeć, by nie 
skosztować ostrych dań z chili z użyciem 
świeżych produktów, tradycyjnie dobrze 
przyprawionych, kolorowych i pięknie po-
danych. Niestety, czasami takie kulinar-
ne wypady na uliczne „jadłodajnie” koń-
czą się problemami żołądkowymi. Warto 
zwłaszcza uważać na wodę pitną, by nie 
złapać obcych wirusów i bakterii, które 
mogą nas skutecznie wyeliminować z tu-
rystyki na dobrych kilka dni (o czym prze-
konała się Małgosia pijąc świeżo wyci-
śnięty sok).

Opowiadając z humorem o kulturze 
tego kraju, jego faunie i florze, zabytkach, 
jedzeniu oraz swoich osobistych reflek-
sjach z pobytu w Azji, Małgorzata i Mi-
chał stworzyli orientalny klimat, a całość 
wzbogacili o dużą ilość fotografii. Spotka-
nie to zgromadziło sporą liczbę młodych 
ludzi, znajomych oraz rodzinę podróżni-
ków. Dziękujemy im za przybycie i po-
dzielenie się tą wspaniałą przygodą.

Marcin Janus

Młodzi podróżnicy barwnie opowiadali o swojej wyprawie

Zafascynowana publiczność
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KOLBUSZOWSKI SZPITAL W SIECI 
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej znalazł się w tzw. sieci szpitali. Listę szpitali zakwalifikowanych 

do sieci ogłosił w dniu 27 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Zakwalifikowanie szpitala do sieci 
jest gwarancją, że Fundusz zawrze z nim 
umowę – bez konieczności uczestniczenia 
w postępowaniu konkursowym. Oznacza 
to, że szpitale będą miały zagwarantowane 
ryczałtowe finansowanie przez cztery lata. 
W województwie podkarpackim do sie-
ci zakwalifikowanych zostało w sumie 31 
szpitali. Sieć obejmuje również ambulato-
ryjną opiekę specjalistyczną w przychod-
niach przyszpitalnych oraz nocną i świą-
teczną opiekę zdrowotną.

Podział szpitali 
W sieci wyodrębnione zostały szpita-

le zabezpieczające podstawowe poziomy 
zabezpieczenia zdrowotnego, które zosta-
ły podzielone na szpitale I, II i III stop-
nia oraz szpitale zabezpieczające specjali-
styczne poziomy zabezpieczenia zdrowot-
nego, w których wyodrębniono szpitale: 
pediatryczne, onkologiczne, pulmonolo-
giczne oraz ogólnopolskie. 

W województwie podkarpackim szpi-
tale, które znalazły się w sieci, zostały po-
dzielone następująco: 
• szpitale I stopnia: placówki powiatowe

w Dębicy, Nisku, Nowej Dębie, Ustrzy-

kach Dolnych, Lesku, ZOZ w Ropczy-
cach, Kolbuszowej, Strzyżowie, Luba-
czowie, Leżajsku, Łańcucie (Centrum 
Medyczne sp. z o.o.) oraz szpital Pro 
Familia z Rzeszowa,

• szpitale II stopnia: Centrum Opieki
Medycznej w Jarosławiu, szpital w Ja-
śle, Przeworsku, Stalowej Woli, ZOZ
nr 1 Rzeszowie (tzw. miejski przy ulicy
Rycerskiej), Tarnobrzegu (wojewódz-
ki), Krośnie (wojewódzki), Kliniczny
Szpital Wojewódzki nr 1 im. Chopina
w Rzeszowie, Nowe Techniki Medycz-
ne Szpital im. Świętej Rodziny w Rud-
nej Małej,

• szpitale III stopnia: szpital powiatowy
w Mielcu, SP ZOZ w Sanoku, Woje-
wódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Prze-
myślu, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. Królowej Jadwigi w Rzeszo-
wie (ul. Lwowska), Rzeszowskie Cen-
trum Chirurgii Naczyniowej i Endowa-
skularnej PAKS przy ulicy ks. Jałowego
w Rzeszowie,

• szpital onkologiczny lub pulmonolo-
giczny: Szpital Specjalistyczny w Brzo-
zowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 w Rzeszowie (ul. Rycerska , Kli-
niczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rze-

szowie (ul. Fryderyka Szopena , SP 
ZOZ Górnie, 

• szpital ogólnopolski: SP ZOZ MSWiA 
(ul. Krakowska 16).

Celem utworzenia sieci szpitali (PSZ) 
jest poprawa opieki specjalistycznej nad 
pacjentami i zapewnienie lepszych warun-
ków funkcjonowania szpitali. W sieci zna-
lazły się szpitale szczególnie istotne dla 
zapewnienia pacjentom dostępu do świad-
czeń zdrowotnych. Ich funkcjonowanie 
i stabilność finansowania muszą być za-
pewnione ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów.

Opr. Barbara Żarkowska 

Kolbuszowski Szpital Powiatowy 
został zakwalifikowany do tzw. sieci 
szpitali Ministerstwa Zdrowia. 

Z WIZYTĄ W POWIECIE ROMANOWSKIM 
8 lipca Polacy byli z Ukraińcami. Delegacja z Powiatu Kolbuszowskiego, ze Starostą Kolbuszowskim Józefem 

Kardysiem na czele, odpowiadając na zaproszenie wystosowane przez Władze Powiatu Romanowskiego, dotarła 
do partnerskiego Powiatu Romanowskiego na Ukrainie (Obwód Żytomierz), by wspólnie z tamtejszymi władzami 
i społeczeństwem uczestniczyć w obchodach Dni Romanowa.

Wizyta przedstawicieli Powiatu Kolbuszowskiego trwała pięć 
dni. Wyjazd możliwy był dzięki podpisanej i obowiązującej umo-
wie o partnerstwie między Powiatem Kolbuszowskim a Powia-
tem Romanowskim. Dokument określa dziedziny, w których Po-
wiaty mogą ze sobą współpracować. Wśród nich znajdują się takie 
płaszczyzny jak: samorząd terytorialny, handel, oświata, kultura, 
sport, turystyka ekologia oraz bezpieczeństwo.

Celem wizyty przedstawicieli Samorządu Powiatu Kolbu-
szowskiego było uczestnictwo w obchodach Dni Romanowa. Były 
występy dzieci, młodzieży oraz ukraińskiego Chóru „Dla Duszy”. 

Wizyta przedstawicieli Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego 
w Rejonowej Administracji Obwodu Romanowskiego.
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Wszędzie powiewały niebiesko – żółte flagi, w powietrzu unosiły 
się niebiesko – żółte baloniki, a ze sceny rozbrzmiewały patriotycz-
ne pieśni. Podczas trwającej uroczystości w niedzielę (tj. 9 lipca) 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś powiedział: - Mam ogromny 
zaszczyt i wielką przyjemność być osobiście u Państwa, wraz z de-
legacją Powiatu Kolbuszowskiego, podczas corocznych uroczysto-
ści z okazji obchodów Dni Romanowa. W tym niezwykle ważnym 
dniu chcę podkreślić, że my, Polacy, doskonale rozumiemy naród 
ukraiński, jego radość z odzyskania niepodległości oraz to, jak 
mocno docenia swoją wolność i buduje razem z sąsiadami europej-
ską przyszłość. Szczególnie w tak trudnym dla Was czasie - dodał. 

Podczas trwających uroczystości odsłonięto pomnik poświę-
cony „Walczącym za wolność Ukrainy”. Uczczono minutą ciszy 
pamięć tych, którzy polegli w walkach toczących się na wscho-
dzie Ukrainy. Przecięcie wstęgi ubogacono koncertami chóralnymi, 
a następnie poszczególne delegacje złożyły symboliczne wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem. Przedstawiciele naszego powiatu złożyli 
kwiaty biało-czerwone od Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego. 

Delegacja Powiatu Kolbuszowskiego miała przyjemność spo-
tkać się i rozmawiać o ewentualnej przyszłej współpracy z przeby-
wającą w tym samym czasie na Ukrainie delegacją z Litwy, z Mia-
sta Moletai. 

Ponadto, w czasie swojego pobytu, delegaci odwiedzili przed-
siębiorstwa, funkcjonujące w Powiecie Romanowskim, gości-
li również w Rejonowej Administracji Obwodu Romanowskie-
go. Będący w składzie delegacji Komendanci Powiatowi: Policji 
i Straży Pożarnej zapoznali tamtejsze służby mundurowe jak pra-
cują ich jednostki i jak czuwają nad bezpieczeństwem w naszym 
powiecie. Natomiast Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa 
przedstawił swoje Nadleśnictwo i chętnie odpowiadał na pytania 
zadawane przez pracowników romanowskiego Leśnictwa.

Podczas wspólnych spotkań poruszane były problemy, z jaki-
mi obecnie zmaga się Ukraina, oraz perspektywy, jakie daje wstą-
pienie do Unii Europejskiej. Mowa była również o plusach i minu-
sach tego rozwiązania oraz prawach i obowiązkach narzucanych 
przez unijne dyrektywy. Sporo miejsca we wspólnych rozmowach 
poświęcone zostało także aktualnym problemom, z jakimi zmagają 
się obydwa Powiaty. Rozmawiano m.in. o niżu demograficznym, 
sytuacji w oświacie i służbie zdrowia. Przedstawiane były różne 
formy i sposoby ich rozwiązań. 

Delegacja uczestniczyła również we Mszy Św. w kościele, 
w którym pracuje kolbuszowianin, ks. Ryszard Dziuba, inicjator 
nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Powiatem Romanow-
skim.

Pamiątkowe zdjęcie delegacji Powiatu Kolbuszowskiego wraz z przedstawicielami Rejonowej Administracji Obwodu Romanowskiego, delegacji 
z Litwy z Miasta Moletai i kolbuszowianinem, ks. Ryszardem Dziubą, inicjatorem nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Powiatem 
Romanowskim.

WITAMY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W NASZYCH 
SZKOŁACH!

Gratulujemy wszystkim gimnazjalistom przyjętym do klas pierwszych! Cieszymy się, że z  bogatej oferty 
edukacyjnej wybraliście właśnie nasze szkoły ponadgimnazjalne. 

W wyniku rekrutacji do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej zakwalifikowa-
no 71 uczniów, którzy w roku szkolnym 
2017/2018 rozpoczną naukę w 3 klasach: 
Politechniczno – medycznej; Przyrod-
niczo – turystycznej oraz Humanistycz-
nej. Dnia 4 września br. uczniowie kol-
buszowskiego liceum rozpoczną naukę 
w wyremontowanym budynku dydaktycz-
nym. Znacznie poprawi się estetyka szko-
ły i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. 

Nauczyciele i młodzież będą korzystać 
w 12 klasopracowniach z zestawów tablic 
interaktywnych, projektorów krótkoogni-
skowych i laptopów. Pozostałe kilkanaście 
klasopracowni zostanie wyposażonych 
w projektory i laptopy. Do dyspozycji 
uczniów będą nowe komputery w pracow-
ni komputerowej i w bibliotece szkolnej. 
W roku szkolnym 2017/2018 w liceum 
będzie realizowanych 7 innowacji peda-
gogicznych: bezpieczeństwo wewnętrz-
ne i zagrożenia terrorystyczne, elementy 

wiedzy o prawie, ję-
zyk angielski w me-
dycynie, licealno – 
akademicka chmura 
edukacyjna, Mate-
matyka z GeoGebrą, 
warsztaty dzienni-
karskie i warsztaty 

teatralne. Szkoła aktywnie współpracuje 
z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem 
Rzeszowskim – zajęcia laboratoryjne na 
wydziale Biotechnologii, WSPiA w Rze-
szowie – Podkarpacka Młodzieżowa Aka-
demia Prawa i Bezpieczeństwa, WSIiZ 
w Rzeszowie – klasa patronacka – moduł 
dziennikarski. Dyrektor LO Dariusz Fus: 

„Jestem przekonany, że poprawa warun-
ków nauki, doposażenie szkoły w pomoce 
dydaktyczne, rozbudowa bazy sportowej 
(planowana budowa Orlika 200m i prze-
budowa strzelnicy sportowej), zaangażo-
wanie nauczycieli i uczniów w osiąganiu 
jak najlepszych wyników w nauce i sporcie, 
stwarzanie warunków do rozwijania pasji 
i zainteresowań uczniów będzie sprzyjać 
osiąganiu wysokich wyników na egzami-
nie maturalnym, olimpiadach i w rywali-
zacji sportowej”.
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W wyniku rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018 w Zespole Szkół Technicz-
nych im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Kolbuszowej zostało przyjętych 167 
uczniów do klas I. Młodzież kształcić się 
będzie na poziomie Technikum w zawo-
dach: technik budownictwa, technik infor-
matyk, technik logistyk, technik mechanik, 
technik mechatronik, technik hotelarstwa, 
technik usług fryzjerskich oraz technik 
geodeta oraz na poziomie szkoły Branżo-
wej I stopnia w zawodach: operator obra-
biarek skrawających, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych, mechanik po-
jazdów samochodowych i sprzedawca. Jak 
informuje Dyrektor ZST Ryszard Zieliń-
ski: „Do tej pory wykonana została win-
da przystosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, odnowiono i dostosowano 
łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, 
jak również zamontowano panele fotowol-
taiczne. Montaż tego typu instalacji po-
zwoli na oszczędności oraz poprawę wy-
dajności energetycznej. Instalacja służyć 
będzie również młodzieży z klasy o profi-
lu „technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej” do celów dydaktycznych. 
W planie jest także montaż klimatyzacji 
w ośmiu salach lekcyjnych, m.in. w sali 

komputerowej oraz pracowni fryzjerskiej. 
Następnym krokiem będzie zakup materia-
łów dydaktycznych, wśród których wymie-
nić można: obrabiarkę do drewna, 16 ta-
blic interaktywnych, wyposażenie do pra-
cowni logistycznej i geodezyjnej, drukarkę 
3D oraz plotery”.

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018 w Zespole Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Weryni w kla-
sach pierwszych uczyć będzie się w czte-
roletnim technikum w dwóch klasach 
pierwszych 51 uczniów, natomiast w szko-
le branżowej I stopnia 14 uczniów. Naj-
większą popularnością wśród gimnazjali-
stów cieszył się zawód: technik ekonomi-
sta. Wszystkich, którzy jeszcze zwlekają 
z decyzją wyboru szkoły, zapraszamy na 
nabór dodatkowy. Do wyboru jest Techni-
kum w zawodach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista, 
technik architektury krajobrazu; Szkoła 
Branżowa I stopnia, która kształci w za-
wodach: kucharz, monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych. Dyrektor ZSA-E 
w Weryni Stanisław Olszówka: „Już dzi-
siaj wiadomo, że w nowym roku szkolnym 
będzie wiele możliwości na doskonalenie 

swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. 
Na wakacjach zatwierdzony do realizacji 
został wniosek Aktywni w Europie z listy 
Programu Erasmus+ sektora Kształcenie 
i szkolenia zawodowe. Otrzymał on dofi-
nansowanie z projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego” finanso-
wanego z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Oznacza to, że do końca 
2019 r. kolejne grupy młodzieży będą wy-
jeżdżały do Wielkiej Brytanii”. Już wkrót-
ce w ZSA-E w Weryni odbywać się będą 
roboty polegające na przystosowaniu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych budynku 
dawnego internatu. W ramach tego zada-
nia powstanie podjazd wewnętrzny oraz 
łazienki dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Ponadto prowa-
dzone będą prace zmierzające do powsta-
nia w tym budynku Szkolnego Centrum 
Informacji i Biblioteki, które docelowo zo-
stanie wyposażone w nowy sprzęt kompu-
terowy. Nowy sprzęt dydaktyczny pojawi 
się również w pracowniach szkoły.

Życzymy udanych i bezpiecznych 
wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

TERENY INWESTYCYJNE W POWIECIE
Oprócz znajdujących się w Kolbuszowej terenów uzbrojonych włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro – Park Mielec, znajdują się również tereny inwestycyjne, będące własnością Powiatu Kolbuszowskiego. 
Aktualnie tereny te zostały uzbrojone i przygotowywane dla przyszłych inwestorów. 

Prace przy uzbrajaniu terenów inwe-
stycyjnych rozpoczęły się w 2015 roku. 
W sumie, w ramach tego zadania, uzbro-
jonych zostało 7,39 hektara terenów inwe-
stycyjnych stanowiących własność Powia-
tu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Realizacja inwestycji możliwa była dzię-
ki dofinansowaniu pochodzącemu z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007 

– 2013, realizowanemu w ramach Indy-
katywnego wykazu indywidualnych pro-
jektów kluczowych, wsparciu finanso-
wemu gminy Kolbuszowa oraz środkom
własnym Powiatu Kolbuszowskiego. Do-
finansowanie z RPO WP na lata 2007 –
2013 wyniosło 85 procent.

Zakres zadań 
Prace, jakie zostały wykonane na te-

renach inwestycyjnych, polegały m.in. na: 
dalszej budowie ulicy Żytniej, ulicy Le-
śnej, wykonaniu: sieci wodociągowej, ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej oraz bu-
dowie oświetlania i hydroforowni strefo-
wej.

Powierzchnia terenów inwestycyj-
nych ostatecznie podzielona została na 7 

odrębnych działek z czego dwie przezna-
czone zostały na wykonanie dróg dojazdo-
wych do terenów, a pięć przeznaczono dla 
potencjalnych inwestorów. Trzy działki 
inwestycyjne już w 2016 r. zostały przez 
Powiat w drodze przetargu zbyte na rzecz 
inwestorów. Dwie ostanie działki inwesty-
cyjne zostały sprzedane w miesiącu lipcu 
br. również w drodze przetargu. Tym sa-
mym wszystkie działki, umiejscowione na 
terenach inwestycyjnych, stanowiących 
własność Powiatu znalazły swoich nabyw-

ców. Są nimi przedsiębiorcy z terenu Po-
wiatu.

Aktywność gospodarcza
Uzbrojenie przy kolbuszowskiej pod-

strefie SEE ma przede wszystkim wpłynąć 
na rozwój przedsiębiorczości i zwiększe-
nie aktywności gospodarczej w powie-
cie kolbuszowskim. Ma również zachę-
cić przedsiębiorców do rozwijania swojej 
działalności w naszym regionie oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy.
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Osoba do kontaktu: 
Barbara Żarkowska

Wydział Promocji 
i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego 

tel. (17) 74 45 730
b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Pani

Aleksandrze 
NIEZGODZIE

Dyrektorowi PSM I st. w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Kolbuszowej 

Panu

Bronisławowi 
NIEZGODZIE

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

TATY
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Kolbuszowej 

Z OBRAD SESJI RADY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
W  czwartek (29 czerwca), w  Starostwie Powiatowym w  Kolbuszowej odbyła się XXX sesja Rady Powiatu 

w Kolbuszowej. Podczas tego posiedzenia radni podjęli kilka uchwał oraz wysłuchali informacji dotyczących stanu 
środowiska na terenie naszego powiatu. 

Informację o stanie środowiska na te-
renie powiatu kolbuszowskiego przedsta-
wił Andrzej Adamski – kierownik Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska Delegatura w Tarnobrzegu. Omówił 
on dość szczegółowo temat dotyczący ja-
kości powietrza atmosferycznego w na-
szym powiecie, stanu wód powierzchnio-
wych i podziemnych. Przedstawił również 
zagadnienie dotyczące monitoringu pól 
elektromagnetycznych na terenie powiatu. 

Ochrona środowiska 
Informację z zakresu funkcjonowania 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody za 2016 rok 
przedstawiła kierowniczka tego Wydzia-
łu Monika Wójcik-Nieznalska. Omówiła 
ona zadania wynikające z zakresu: ustawy 
o lasach, ustawy o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia, ustawy prawo ło-
wieckie, ustawy o odpadach, ustawy o ry-
bactwie śródlądowym, ustawy o ochronie
przyrody, ustawy prawo geologiczne i gór-

nicze, ustawy Prawo wodne oraz ustawy 
Prawo ochrony środowiska. 

Uchwały 
Podczas sesji radni podjęli uchwałę 

w sprawie określenia zadań powiatu, na 

które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Przyjęli również raport o sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 
rok z prognozą na lata 2017-2019 SP ZOZ 
w Kolbuszowej. 

Informację z zakresu funkcjonowania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody za 2016 rok przedstawiła kierowniczka tego 
Wydziału Monika Wójcik-Nieznalska.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bez-

przetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony również na stro-
nie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kol-

buszowski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przezna-
czonej do oddania w dzierżawę można uzyskać w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 202, 
tel. (17) 744 57 52.
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Kulinaria

ZIOŁA W KUCHNI LASOWIACKIEJ
Lato to czas, kiedy nasi przodkowie z troską myśleli o zimie. Gospodarne 

praprababcie zapobiegliwie przygotowywały zapasy żywnościowe na czas, 
kiedy ziemia spoczywała i przestawała obdarowywać swoimi bogactwami.

Stąd po zbiorach zbóż – podstawy 
naszego wyżywienia, a także paszy dla 

„żywizny” (zwierząt hodowlanych) od-
bywają się uroczystości dożynkowe, kie-
dy to rolnicy cieszą się plonami swojej 
znojnej pracy i składają w ofierze wień-
ce dożynkowe, zazwyczaj w święto Mat-
ki Bożej Zielnej. W to święto tradycyj-
nie święcone są również owoce, kwiaty, 
a przede wszystkim zioła. Zioła, bowiem 
są nieodłączne w naszym życiu, żywieniu, 
leczeniu. W średniowieczu w Polsce bez 
ziół nie mogły się obejść ani obrzędy 
kościelne, ani zabiegi medyczne, czy też 
magia, chociaż kuchnia polska w owych 
czasach niezbyt ceniła ich walory smako-
we i zdrowotne. Raczej sięgała po modne 
wówczas drogie importowane korzenie. 
W staropolskiej kuchni było „pieprzno 
i szafranno”, zresztą jest tak do dziś, sporo 
bowiem wiemy o stosowaniu takich przy-
praw jak imbir, kardamon, cynamon, goź-
dziki, liście laurowe, liście laurowe, pieprz, 
kurkuma czy szafran i wiele innych tu nie-
wymienionych. Zapominamy niestety, że 
nasze pola, łąki, lasy pełne są dziko rosną-
cych roślin, które urozmaicały smak po-
traw naszych przodków, zarazem czyniąc 
je łatwiej strawnymi. 

Szereg rodzimych ziół posiada wła-
ściwości lecznicze. W Piśmie Świętym 
napisano: „Pan stworzył z ziemi lekarstwa, 
a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.” 
(Syr 38, 4). A 400 lat przed naszą erą po-
wiedział Hipokrates – ojciec nowożytnej 
medycyny – „Niech posiłek będzie twoim 
lekarstwem, a lekarstwo twoim posiłkiem.” 
Wiele gatunków roślin, tych zielnych też, 
na przestrzeni wieków wyginęło, ale te, 
które przetrwały do dziś, stanowią cenny 
surowiec do przygotowania różnorodnych 
leków, wykorzystywanych w ziołolecz-
nictwie i nie tylko. Zaś nasze prababcie 
uprawiały wiele ziół przyprawowych, któ-
re równocześnie mały właściwości leczni-
cze. Ogrody z uprawą ziół nazywano „wi-
rydarzami”, „ogrodami zdrowia”. Dziś ta-
kimi ogrodami są łąki, miedze, pastwiska, 
leśne polany. Natura daje nam wspaniałe, 
najzdrowsze i najtańsze rośliny lecznicze 
i zioła spożywczo-przyprawowe.

Tak jak przed wiekami, tak i obecnie, 
podział ziół na lecznicze i przyprawowe 
jest właściwie niemożliwy, bowiem wielu 
leczniczych ziół używa się jako przypraw, 
na przykład tymianek, mięta, szałwia, zaś 
typowo przyprawowe, jak: kminek, czar-

nuszka, kozieradka, używane są również 
w lecznictwie.

Przyprawy kuchenne stanowią różne 
części roślin zielno-przyprawowych: ko-
rzenie, pędy, liście, kwiaty, nasiona, owo-
ce, kłącza. Pamiętać należy, że do siekania, 
krajania ziół używać powinno się wyłącz-
nie ostrych noży, siekaczy, tarek ze stali 
nierdzewnej. Kroić, siekać powinno się na 
płytce szklanej lub porcelanowej, nie na 
desce, która wchłania najcenniejsze soki. 
Świeże zioła należy kroić, siekać, ścierać 
tuż przed użyciem. Wcześniej rozdrobnio-
ne tracą większość swoich wartości od-
żywczych i zapachowych. Zioła suszone 
należy przechowywać w szczelnie zamy-
kanych pojemnikach, najlepiej szklanych, 
w ciemnych miejscach.

Znakomite efekty smakowe daje połą-
czenie kilku ziół w jednej potrawie. Taką 
popularną mieszanką ziół są zioła pro-
wansalskie, które pochodzą z francuskiej 
Prowansji. W jej skład wchodzą; orega-
no, bazylia, rozmaryn, tymianek, hyzop, 
liście pietruszki, majeranek. Ta mieszan-
ka wzbogaca smakowo i zapachowo zupy, 
sosy ziołowe, sałatki, twarogi, mięsa, po-
trawy z grilla, ryb i drobiu.

Chili – bardzo pikantna mieszanka 
suszonych papryk chili, kminku, oregano, 
kolendry, czosnku i goździków. Nadaje pi-
kantnej ostrości zupom, sosom, gulaszom, 
ryżowi, fasoli.

Mieszanka przyprawowa Czubry-
ca zielona to stara przyprawa bułgarska 
o niepowtarzalnym aromacie, podstawo-
wym jej składnikiem jest cząber, kozierad-
ka, czosnek, cebula, natka pietruszki.

Należy pamiętać, że przyprawy po-
winno się dodawać pod koniec przyrzą-
dzania potraw, zbyt długie gotowanie 
powoduje gorzknienie potrawy i utratę 
właściwego aromatu. Do takich właśnie 
przypraw należy cząber. Mieszanka czu-
bryca ma silne działanie przeciwbakteryj-
ne, przeciwzapalne i odkażające. Pobudza 
pracę układu pokarmowego, a przy tym 
działa osłonowo na wątrobę.

Zupa z kolendry i cukinii
1 litr rosołu z drobiu, 50 dag cukinii, 2 
łyżki posiekanych liści kolendry, 1 łyżecz-
ka utartego czosnku, pół łyżeczki tartego 
świeżego imbiru, pieprz, sól, cukier do 
smaku, ¼ szklanki śmietany 30%.
Do garnka wlać bulion, dodać pokrojoną 
cukinię, (jeśli jest wyrośnięta usunąć ko-

morę nasienną i leciutko obrać ze skórki). 
Dodać roztarty czosnek, imbir i pół łyżecz-
ki zmielonego pieprzu. Zupę doprowadzić 
do wrzenia, po czym zmniejszyć tempera-
turę, gotować pod przykryciem, aż cuki-
nia będzie miękka. Zdjąć garnek z ognia 
odstawić do lekkiego ostudzenia, dorzu-
cić liście kolendry, zmiksować. Przypra-
wić solą, cukrem, ewentualnie pieprzem. 
Podawać w bulionówkach, dodając łyżkę 
ubitej śmietany oraz grzanki czosnkowe 
lub bagietki.

Znakomity krupnik z miętą
2 łyżeczki kaszy jęczmiennej, 3 szklanki 
rosołu z drobiu, 1 szklanka maślanki, 1 
łyżka śmietanki, 2 łyżeczki masła, 4 łyżki 
drobniutko posiekanych listków mięty, sól, 
pieprz, 1 cebula (duża).
Przepłukać kaszę na perlonowym sitku, 
odcedzić i zalać szklanką zimnego bulio-
nu. Odstawić kaszę na 3-4 godziny, po tym 
czasie wlać pozostały rosół i gotować 10 
minut. Cebulę obrać drobniutko posiekać 
i zeszklić na maśle, po czym gotować na 
małym ogniu około 20 minut. Doprawić 
pieprzem. Maślankę wymieszać z 1 łyżką 
śmietanki, posolić, zahartować gorącym 
wywarem z zupy, wlać do krupniku, wy-
mieszać. Krupnik można podawać z do-
datkiem gotowanego ziemniaka dodanego 
do zupy na talerzu.

Zupa fasolowa z rozmarynem
1½ litra wywaru z warzyw, pół kg białej 
fasoli, warzywa do zupy (1 seler, 3 łyżeczki 
oleju, 2 marchewki, 2 pietruszki, 3 łyżeczki 
oleju, 3 ząbki czosnku), 4 gałązki rozma-
rynu, 2 szklanki maślanki, 2 łyżki śmieta-
ny 30%, pieprz, sól, 1 łyżka posiekanego 
koperku.
Fasolę wypukać, zalać wrzącą wodą i od-
stawić na 2 godziny, po czym odcedzić 
i zalać wywarem z warzyw, gotować. Su-
rowe warzywa obrać, zetrzeć na tarce na 
dużych oczkach lub pokroić w słupki, ce-
bulę i czosnek drobno posiekać.
Olej rozgrzać i przysmażyć na nim roz-
drobnione warzywa, doprawić pieprzem, 
po czym przełożyć do garnka z gotującą 
się fasolą. Maślankę połączyć ze śmietaną, 
dodać sól, wymieszać, zahartować wrzą-

Janina Olszowy
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cymi warzywami, wlać do zupy i gotować 
jeszcze 2 minuty. Listki rozmarynu drob-
no posiekać, rozłożyć na dno talerzy i za-
lać gorącą zupą.

Kalafiorowa zupa. Krem z cząbrem
1 kalafior, 1,5 l rosołu z kurczaka (skrzydeł-
ka, udka), 15 dag twarogu, 1 łyżka suszo-
nego cząbru lub 2 łyżki świeżego pieprzu, 
sól, cukier do smaku, 1 łyżka posiekanego 
szczypiorku, pół szklanki mleka.
Kalafior podzielić na różyczki i ugotować 
w bulionie z dodatkiem mleka, po czym 
zmiksować razem z twarogiem, dodać 
cząber, wymieszać i podgrzewać, ale nie 
gotować. Doprawić do smaku solą, pie-
przem i cukrem. Posypać na talerzu posie-
kanym szczypiorkiem. Podawać z grzan-
kami z bułki.

Zielona sałata z jabłkiem i cząbrem
1 główka sałaty, 3 listki cząbru, 2 ząbki 
czosnku, 1 kwaskowe jabłko, sok z 1 cytry-
ny, 2-3 łyżki oleju z pestek winogron, sól, 
cukier.
Sałatę starannie opukać, liście porwać 
na kawałki i wymieszać z posiekanym 
cząbrem oraz startym na tarce o dużych 
oczkach jabłkiem, wymieszać. Czosnek 
rozetrzeć z solą i cukrem, wymieszać 
z olejem i polać sałatę. Zostawić na 15-20 
min. Podawać do mięs z drobiu, ryb, cielę-
ciny, baraniny.

Fasolka szparagowa z cząbrem
1 kg fasolki szparagowej, 4-5 dużych pomi-
dorów, 2-3 łyżki oleju (lub rozpuszczone-
go klarowanego masła), 1 łyżka suszonego 
cząbru lub 1 łyżka posiekanych drobno 
listków cząbru, sok z 1 cytryny, sól, cukier 
do smaku.
Fasolkę starannie umyć, oczyścić z włó-
kien, odciąć końcówki i pokroić na 3 cm 
kawałki, które wrzucić do wrzątku, dodać 
1 łyżeczkę cukru i gotować do miękkości. 
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokro-
ić w kostkę. Ugotowaną fasolkę odcedzić, 
skropić olejem wymieszanym z sokiem 
z cytryny, po czym wymieszać z pomido-
rami, doprawić solą, pieprzem i odrobiną 
cukru, posypać cząbrem. Świetne do mię-
sa podawanego z ziemniakami.

Cząber – świetnie reguluje układ pokar-
mowy, przy tym poprawia apetyt, wzmac-
nia układ nerwowy. Jest też znakomitym 
środkiem łagodzącym katar, kaszel.

Lubczykowa zupa-krem
2 łyżki posiekanych zielonych liści lubczy-
ku, 4 szklanki rosołu z kurczaka, 2 cebule, 
1 łyżka masła, pół szklanki śmietany 12%, 
2 żółtka, 1 łyżeczka soku z cytryny, pieprz, 
sól, cukier do smaku, 2 łyżki drobniutko 
posiekanego szczypiorku, grzanki z bułki.

Cebulę obrać, drobniutko posiekać i ze-
szklić na maśle, dodać posiekane liście lub-
czyku i jeszcze chwilę smażyć. Przełożyć 
do gorącego rosołu ze skrzydełek kurcza-
ka (50 dag) i gotować 10-15 minut, następ-
nie zmiksować (zblendować), ewentualnie 
przetrzeć przez perlonowe sito. Po czym 
zupę doprowadzić do wrzenia. Śmietanę 
wymieszać z rozbełtanymi żółtkami, solą, 
sokiem z cytryny i pieprzem, wlać do zupy 
intensywnie mieszając, podgrzewać (nie 
gotować). Doprawić wg uznania cukrem. 
Przed podaniem posypać szczypiorkiem. 
Podawać z grzankami z bułki.

Znakomita sałatka ziemniaczana 
z lubczykiem i innymi ziołami

5 ziemniaków ugotowanych w mundur-
kach, 2 mięsiste pomidory, po jednym strą-
ku żółtej i zielonej papryki, po łyżeczce 
posiekanych zielonych liści lubczyku, na-
tki pietruszki, koperku i szczypiorku, po 
łyżeczce posiekanych liści szałwii i mięty, 
pieprz, sól, cukier do smaku, 1 łyżeczka 
naturalnego jogurtu, 2-3 łyżeczki majone-
zu, 1 łyżeczka soku z cytryny.
Majonez wymieszać z jogurtem, solą, pie-
przem, cukrem oraz szałwią i miętą, odsta-
wić do chłodnego miejsca na pół godziny.
Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze 
skórki, pokroić w kostkę. Paprykę prze-
kroić, oczyścić z gniazd nasiennych, umy-
te i osuszone papryki pokroić w maka-
ronik. Ugotowane, oziębione ziemniaki 
obrać i pokroić w kostkę, pokropić sokiem 
z cytryny, lekko oprószyć solą i pieprzem, 
połączyć z pomidorami, papryką i pokro-
joną zielenią. Po czym polać oziębionym 
sosem, delikatnie wymieszać i sałatkę lek-
ko schłodzić. Podawać z serami, wędlina-
mi lub jako samodzielne danie na kolację.

Kotlety z tymiankiem – danie jarskie
3 gałązki tymianku, 1 łyżeczka oleju, 2 ko-
piate łyżki masła, 3 kopiate łyżki mąki, 1,5 
szklanki mleka, 1 jajko, 1 szklanka tar-
tej bułki, gałka muszkatołowa, pieprz, sól, 
olej do smażenia.
Olej rozgrzać na patelni, dodać masło 
i rozpuścić na małym ogniu. Wsypać 
mąkę, podlać mlekiem i szybko, starannie 
wymieszać drewnianą łyżką. Kiedy masa 
zrobi się gładka zdjąć patelnię z ognia, 
masę przyprawić solą, pieprzem oraz star-
tą gałką muszkatołową. Dodać posiekany 
tymianek, wymieszać i odstawić w chłod-
ne miejsce na 2 godziny. Po tym czasie for-
mować kulki wielkości piłeczki pingpon-
gowej, panierować w rozbełtanym jajku 
i bułce tartej. Smażyć na oleju (widelcem 
rozpłaszczać kulki) na złoty kolor. Poda-
wać z ulubionymi surówkami lub z sosami 
pomidorowym, grzybowym.

Tymianek koi system nerwowy, łagodzi 
bóle reumatyczne i poprawia krążenie 
krwi. Działa przeciwbakteryjnie, przeciw-
zapalnie. Łagodzi suchy kaszel i chrypkę.

Roladki z fileta indyka lub kurczaka 
z szałwią

60 dag piersi indyka lub kurczaka, 6 pla-
strów wędzonej szynki, 1 duża cebula, 3 
ząbki czosnku, 2 łyżki koncentratu pomi-
dorowego, 12 listków szałwii, 3 łyżki oleju 
do smażenia, sól, pieprz.
Filet umyć, osuszyć i pokroić w poprzek 
włókien na plastry, lekko posolić, na każ-
dym plastrze rozłożyć plasterek szynki 
wędzonej oraz po dwa liście szałwii. Ufor-
mować roladki, obwiązać lnianą lub ba-
wełniana nicią lub spiąć wykałaczkami. 
Na patelni rozgrzać olej i obsmażyć rolad-
ki z każdej strony po 3 minuty, oprószyć 
pieprzem. Cebulę obrać, pokroić w drob-
ną kostkę, czosnek zetrzeć na tarce lub 
przecisnąć przez praskę, wymieszać pod-
smażoną cebulę, czosnek z przecierem po-
midorowym i dodać do mięsa na 5 minut 
przed końcem smażenia, podlać niewielką 
ilością wody (3/4 szklanki), razem zago-
tować. Wyłożyć na podgrzany półmisek 
i polać wytworzonym sosem. Podawać 
z ryżem, makaronem, kaszami lub ziem-
niakami z dodatkiem surówek.

Szałwia obniża poziom cukru we krwi, ła-
godzi infekcje gardła oraz skóry. Ponadto 
oddziałuje kojąco na nerwy, zmniejszając 
uczucie zmęczenia i wyczerpania. Napar 
z szałwii stosowany w kąpieli łagodzi bóle 
w chorobach reumatycznych.

Indyk z cząbrem w śmietanie
Pół kg fileta z indyka lub kurczaka, 1 
szklanka śmietany 18%, 1 łyżeczka mąki, 2 
łyżeczki cząbru, pół szklanki oleju, pieprz, 
sól do smaku.
Mięso umyć, osuszyć, pokroić w kost-
kę, przełożyć do miski, dodać olej, czą-
ber, po pół łyżeczki pieprzu i soli, po czym 
wszystkie składniki dokładnie wymieszać 
i odstawić na ok. 10-15 min. Doprawio-
ne mięso przełożyć na rozgrzaną patelnię 
i smażyć ok. 15 minut, co jakiś czas mie-
szając. Śmietanę wymieszać z mąką, za-
lać mięso i smażyć jeszcze 5 minut aż sos 
zgęstnieje. Doprawić do smaku solą i pie-
przem. Podawać z gotowanym ryżem lub 
kaszą jaglaną i sałatą.

Zdrowotna nalewka z czarnuszką
6 kopiastych łyżek nasion czarnuszki wsy-
pać do wyparzonego słoja i zalać pół litra 
czystej wódki 40%. Szczelnie zamknąć 
słój i odstawić go na 2 tygodnie w ciemne 
miejsce. Po tym czasie nalewkę odcedzić, 
przefiltrować przez filtr do kawy.
Kieliszek tej nalewki świetnie wpływa na 
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poprawę nastroju, przy problemach z żo-
łądkiem. Natomiast zewnętrznie do nacie-
rania miejsc zaatakowanych przez grzy-
bicę, skóry trądzikowej, ropnych wypry-
sków. Wcierana w skórę głowy nalewka 
skutecznie zwalcza łupież.

Nalewka lawendowa
Pół litra spirytusu 70%, szklanka miodu li-
powego ewentualnie wielokwiatowego, 4 
łyżki suszonych kwiatków lawendy, 1 cała 
gałązka lawendy z listkami, skórka otarta 
z 1 pomarańczy.
Kwiaty, gałązkę lawendy i otartą z po-
marańczy skórkę włożyć do wyparzone-
go słoja, zalać alkoholem wymieszanym 

z miodem, dobrze wstrząsnąć, szczelnie 
zamknąć i odstawić w ciemne miejsce na 
10 dni. Po tym czasie nalewkę przecedzić, 
przefiltrować przez filtr do kawy, przelać 
do butelek i już można ją pić, ale lepiej zo-
stawić ją na kilka miesięcy, żeby dalej doj-
rzewała. 
Nalewka lawendowa jest dobra na bezsen-
ność (1 kieliszek przed snem).

Las

„PRZEDSZKOLNE DYLEMATY”
Drewno - to słowo budzi wiele skojarzeń. Pierwsza myśl, jaka nam przychodzi do głowy to deski, jakie widzimy 

w tartaku. Ale przecież drewno nie jedno ma imię...

Połowa wakacji już za nami, a w skle-
pach zaczynają się pojawiać wszelkie nie-
zbędne dla ucznia przybory szkolne. Po-
cząwszy od plecaków, toreb, tornistrów, aż 
po zeszyty i długopisy. Tutaj wymieniać 
możemy bez liku. Zastanawialiście się 
nad tym, które są najlepsze dla waszych 
pociech? Jeszcze parę lat temu modne 
były duże, rozkładane i kolorowe piórni-
ki, w których mogliśmy znaleźć flamastry, 
kredki, ołówki, długopisy i wiele innych 
różności. Dziś wraca moda na małe, kom-
paktowe piórniki, mieszczące jedynie nie-
zbędne dla nas przybory do pisania i ryso-
wania.

Wśród ogromu artykułów szkolnych, 
które zasypują nas ze sklepowych półek, 

znajdziemy między innymi te naturalne, 
wykonane z drewna. Wielu z nas pamięta 
czasy, kiedy to drewniane piórniki i linijki 

„budziły postrach” wśród uczniów, ponie-
waż służyły jako przedmiot pomagający 
nauczycielowi utrzymać dyscyplinę. Dziś, 
na szczęście, są to już tylko artykuły 
biurowe, bez których nie wyobrażamy 
sobie lekcji matematyki, czy plastyki. 
Rzecz jasna kredki, ołówki, a i coraz czę-
ściej długopisy są wykonywane z tego 
wdzięcznego surowca. Na porządku 
dziennym są drewniane linijki, kątomie-
rze, cyrkle, a nawet uchwyty do nożyczek. 
Przyborniki pełne drewnianych artykułów 
coraz częściej goszczą na naszych biur-
kach, nie tylko tych szkolnych, ale i w nie-

jednym biurze. Bez nich nie wyobrażamy 
sobie naszej codziennej pracy.

Kinga Mazur

OGIEŃ TRAWI WSZYSTKO, CO NAPOTKA
Las rośnie wolno, a  płonie bardzo szybko. A wraz z  drzewostanem, ogień pochłania inne rośliny, grzyby, 

zwierzęta, a i dla nas stanowi ogromne zagrożenie.

Wakacje, ciepło i brak deszczu – cze-
go chcieć więcej przy wypoczynku? Zda-
wałoby się, że nic ponad to do szczęścia 
nie potrzeba, ale upały i brak opadów, któ-
rych codziennie błagalnym okiem wypa-
trujemy z nieba, już dają nam się we zna-
ki. Najlepiej w taką pogodę zamknąć się 
w klimatyzowanym pomieszczeniu i nie 
wystawiać nosa za drzwi. Można też wy-
brać się na spacer do lasu. Tam znajdziemy 
więcej cienia i trochę chłodu, bo niestety, 
ze względu na suszę, nie ma za bardzo co 
liczyć na okazałe prawdziwki, a i późne 
przymrozki zrobiły swoje i nie znajdzie-
my również zbyt wielu owoców borówek. 

Podczas suszy cierpimy jednak nie 
tylko my, ale i zwierzęta i rośliny w lesie 
nie mają lekko. Korzystajmy z leśnych 
ścieżek, ale pamiętajmy, że wystarczy 
chwila nieostrożności, niedopałek papie-
rosa, szklana butelka i nieszczęście goto-
we. Pożar rozprzestrzenia się bardzo szyb-
ko, a w lesie łatwo przenosi się na sąsied-
nie drzewostany, zabierając kolejne rośli-
ny zielne, krzewy i drzewa…

Nadleśnictwo Kolbuszowa apeluje za-
tem o zachowanie szczególnej ostrożności. 
Lasy, które sadzili nasi dziadkowie, przez 
chwilę nieuwagi mogą w ciągu paru go-
dzin zostać doszczętnie zniszczone. 

Jeśli zauważyłeś pożar – alarmuj. 
W tym przypadku przysłowie „Czas to pie-
niądz” jest jak najbardziej trafne.

Kinga Mazur
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BÓL KOLANA
Najczęstszymi objawami są ból lub ból i obrzęk przedniej części kolana.  

Ból przedniej części kolana może być spowodowany wieloma przyczynami.

Chondromalacja rzepki, zwany też: 
„idiopatyczny zespół bólowy przedniej 

części kolana”.
Dotyczy szczególnie młodych kobiet 

i żołnierzy. Pacjenci odczuwają tępy ból 
po dłuższym siedzeniu. Podczas przypie-
rania rzepki, po stronie przyśrodkowej 
występuje tkliwość i ból za rzepką. Roz-
poznanie jest kliniczne, jednak jeśli wy-
konywana jest artroskopia, widoczne jest 
rozmiękanie i/lub włóknienie chrząstki 
stawowej rzepki. Znaczenia nie ma rów-
nież MRI.

Leczenie
Za pomocą ćwiczeń wzmacniających 

mięsień obszerny przyśrodkowy. Leżąc 
na plecach ze zrotowaną zewnętrznie sto-
pą; należy unieść piętę 10cm nad podłogę 
500x/24h, rozluźniając mięśnie pomiędzy 
powtórzeniami – ćwiczenia są nużące, ale 
łagodzą ból w 80%. Zadowalające wyniki 
odnotowuje się również po zastosowaniu 
stymulatorów elektrycznych. 

Jeśli objawy trwają ponad rok, moż-
na spróbować uwolnić artroskopowo tro-
czek boczny. Jeśli ból nadal się utrzymuje, 
w rzadkich przypadkach rozważa się usu-
nięcie rzepki. Shaving tylnej powierzchni 
rzepki daje niepewne wyniki.

Zespół przyparcia bocznego rzepki.
Tkliwość/ból za rzepką są odczuwa-

ne po stronie bocznej. Wysiłek fizyczny 
wywołuje ból. Jest mniej prawdopodobne, 
aby pomogły ćwiczenia mięśnia obszer-
nego przyśrodkowego, ponieważ rzepka 
jest prawidłowa. Pomóc może uwolnienie 
troczka bocznego.

Rzepka dwudzielna.
Jest to zwykle przypadkowe „znale-

zisko” radiologiczne, jednak może spra-
wiać ból, jeśli fragment górnoboczny jest 
ruchomy, z tkliwością nad miejscem połą-
czenia odłamów. Wycięcie dodatkowego 
fragmentu łagodzi ból.

Nawracające podwichnięcia rzepki.
Napięty troczek boczny powoduje 

podwichanie boczne rzepki, dając ból po 
stronie przyśrodkowej. Może występo-
wać uciekanie kolana. Częściej występu-
je u dziewcząt oraz w przypadku koślawo-
ści kolan. Schorzenie może mieć podłoże 
rodzinne lub być związane z wiotkością 
stawów, wysokim ustawieniem rzepki lub 
hipotroficznym kłykciem bocznym ko-
ści udowej. Objawy: zwiększona boczna 

ruchomość rzepki, np. z towarzyszącym 
bólem i odruchowym skurczem mięśnia 
czworogłowego (tj. dodatnim objawem 
obawy). Istnieją różne metody leczenia 
(potrzebne są randomizowane badania 
kliniczne). Jeśli nie pomagają ćwiczenia 
wzmacniające mięsień obszerny przyśrod-
kowy, efekt terapeutyczny można uzyskać 
uwalniając troczek boczny. Rzadko ko-
nieczny jest transfer więzadła rzepki.

Entezopatia więzadła rzepki (kolano 
skoczka).

Zwykle rozpoczyna się w wyniku mi-
kro- lub makrouszkodzeń więzadła rzep-
ki, np. związanych z gwałtownymi obcią-
żeniami sportowymi. Może występować 
w każdym miejscu więzadła rzepki. Ustę-
puje dzięki odpoczynkowi +/- NLPZ. 
U pacjentów niebędących w stanie odpo-
czynku, pomóc mogą iniekcje steroidowe 
w okolicę więzadła (nie do więzadła). 

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego.
Błona maziowa, znajdująca się głębo-

ko pod pasmem biodrowo-piszczelowym, 
ulega stanowi zapalnemu, gdy ociera się 
ono o boczny kłykieć kości udowej (który 
jest tkliwy). Powszechny u biegaczy. Ustę-
puje po odpoczynku, NLPZ lub iniekcjach 
steroidowych.

Zespół fałdu błony maziowej.
Fałd błony maziowej nad łąkotką 

przyśrodkową ulega stanowi zapalnemu. 
Ból występuje w okolicy górnoprzyśrod-
kowej. Może mieć miejsce krótkie zablo-
kowanie kolana (imitujące rozerwanie 
łąkotki). Rozpoznanie: Artroskopia. Le-
czenie: odpoczynek, NLPZ, miejscowe 
iniekcje steroidowe, lub artroskopowe 
przecięcie fałdu błony maziowej.

Zespół ciała tłuszczowego Hoffy.
Pomyśl o nim, gdy masz do czynienia 

z objawami typu łąkotkowego lub więza-
dłowego, jeśli badania dodatkowe poka-
żą, że struktury te nie są uszkodzone. MRI 
może uwidocznić przerośnięte ciało Hoffy 
rzutujące się pomiędzy powierzchnie sta-
wowe. Powoduje to ból pod rzepką. Może 
występować wysięk lub krwawienie do 
stawu (z uszkodzonej tętniczki). Wypro-
stowanie zgiętego kolana z jednoczesnym 
uciskiem brzegów więzadła rzepki wywo-
łuje silny ból i reakcję obronną.

Wyniki metaanaliz w chorobie 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego, 
która jest najczęstszą chorobą stawu 

w Europie.
Pomocne są paracetamol i ćwiczenia 

wzmacniające mięsień czworogłowy.
Zmniejszenie masy ciała u kobiet mini-

malizuje ryzyko wystąpienia objawów cho-
roby zwyrodnieniowej.

Badania porównujące NLPZ są często 
mało wiarygodne, ponieważ istnieje ten-
dencja do niestosowania porównywalnych 
leków w porównywalnych dawkach, wy-
rażonych jako ułamek maksymalnej dawki 
dobowej.

Wydaje się, że małe korzyści płyną 
z iniekcji dostawowych steroidów, poza 
efektem placebo (jest on istotny i dość dłu-
gotrwały). W niektórych badaniach odnoto-
wano korzyści trwające około tygodnia. 

Elektryczna przezskórna stymulacja 
nerwowa (TENS) w przypadku choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego jest 
rodzajem nieinwazyjnej fizjoterapii. Różne 
warianty ustawienia TENS (tryb z wysoką 
częstotliwością i wysokim natężeniem im-
pulsów) ukazały znaczącą przewagę nad 
placebo w łagodzeniu bólu i sztywności.

Często leczeniem z wyboru jest allo-
plastyka stawu kolanowego, jednak 21% 
pacjentów powyżej roku od operacji na-
dal odczuwa ból kolana. Istotne powikłania 
obejmują objętą profilaktyką chorobę za-
krzepowo-zatorową. Heparyny drobnoczą-
steczkowe oraz urządzenia wykorzystujące 
przerywany ucisk pneumatyczny znacznie 
lepiej zapobiegają zakrzepicy żył głębokich 
niż warfaryna i aspiryna. Występowanie 
bezobjawowej zatorowości płucnej: 11,7% 
dla aspiryny, 8,2% dla warfaryny i 6,3% 
po zastosowaniu ucisku pneumatycznego. 
Liczba objawowych zatorowości płucnych 
jest zbyt mała, aby przedstawić wiarygodne 
statystki.

Pooperacyjne obluzowanie aseptyczne 
i inne powikłania wymagające rewizji sta-
nowią problem u 9% pacjentów powyżej 
5 lat od operacji dla protez jednoprzedzia-
łowych (7% powyżej 4 lat dla protez dwu-
przedziałowych). Poważne infekcje mogą 
występować rzadziej w ośrodkach wyko-
nujących wiele takich zabiegów. 

Zdrowie

Dr n. med. Jarosław Ragan
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ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
Sierpień, drugi miesiąc wakacji, nazywany jest miesiącem wielkich 

wydarzeń patriotycznych: „Cud nad Wisłą” w 1920 r., Powstanie Warszawskie 
w 1944 r., wielki zryw narodowy i powstanie Solidarności w 1980 r. Jest to 
także miesiąc, w którym czcimy św. Maksymiliana Marię Kolbego - „Rycerza 
Niepokalanej”. Warto o nim wspomnieć, gdyż nasza parafia od dawna jest 
z nim związana. 

Po pierwsze - przez szczególne przy-
wiązanie do Niepokalanej. Już w czasach 
staropolskich w ołtarzu głównym za-
szczytne miejsce zajmował obraz NMP 
Niepokalanej, ukoronowany koronami 
i cieszący się czcią wiernych. Niestety, 
wraz z ołtarzem spłonął on w połowie XIX 
w. Dzisiaj cieszymy się obecnością wize-
runku, który, namalowany we Wiedniu
przez Tadeusza Rybkowskiego, przybył
do Kolbuszowej pod koniec XIX wieku.

W 1902 roku pani Natalia z Tarnow-
skich, żona Janusza hrabiego Tyszkiewi-
cza sprowadziła na ziemię kolbuszowską 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Po-
czątkowo siostry mieszkały w Weryni, 
a po kilku latach, na prośbę proboszcza 
Miklasińskiego, przeniosły się do Kol-
buszowej, prowadząc tutaj Ochronkę dla 
dzieci. Między innymi siostry te w szcze-
gólny sposób propagują cześć do Niepoka-
lanej. Pełna nazwa ich Zgromadzenia to: 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Po-
czętej.

Po drugie - poprzez Niemiecki obóz 
koncentracyjny w Auschwitz, w którym 
dokonała się ofiara z życia świętego Mak-
symiliana, ale w którym także zginęło wie-
lu Kolbuszowskich Żydów i Polaków.

Po trzecie - w przedsionku kościoła 
znajduje się piękna, bardzo udana figura 
św. Maksymiliana autorstwa krakowskie-
go rzeźbiarza Mieczysława Stobierskiego, 
który wykonał ją na prośbę niemieckiej 
rodziny Steigerwald, pochodzącej z Ba-
warii, jako wotum dziękczynne i przebła-
galne za posługę kapłańską ówczesnego 
proboszcza ks. Dunajeckiego. Okazuje się, 
że w czasie okupacji Albin Steigerwald, 
pochodzący z Marktheidenfeld (Bawaria), 
jeden z żandarmów w Kolbuszowej, re-
gularnie uczęszczał do spowiedzi i przyj-
mował Komunię Świętą, wiedząc, że za 
wejście do kościoła groziła jemu i księdzu 
kara więzienia w obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz. Ów Niemiec przychodził na 
plebanię od strony cmentarza i spowiadał 
się, a ks. Dunajecki, ówczesny proboszcz, 
przynosił mu Komunię Św. na plebanię.

Po czwarte - o. Wojciech Kulig OFM-
Conv., rodak nasz kolbuszowski, pomaga 
nam w staraniach o pozyskanie relikwii 
pierwszego stopnia, z brody Św. Maksy-

miliana Marii Kolbego, gdyż, jak wiemy, 
jego ciało prawdopodobnie zostało spalo-
ne w piecach krematorium w Auschwitz, 
a prochy zostały zmieszane z prochami 
wszystkich ofiar. 

Postać św. Maksymiliana Kolbe-
go, którą przywołujemy, jest dla nas wo-
łaniem o miłość, która staje się źródłem 
uświęcenia. Tej miłości powinniśmy 
uczyć się ciągle na nowo. W naszym ze-
świecczonym świecie tak często odchodzi-
my od przykazania miłości, która bywa je-
dynie doznaniem i przyjemnością, bez po-
noszenia odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, bez ofiary, a przede wszystkim 
bez odniesienia do Chrystusa. Bez ofiarnej 
miłości trudno jest żyć w państwie, w na-
rodzie czy w rodzinie. Każdego dnia spo-
tykamy ludzi spragnionych naszej miłości, 
która jest skutecznym narzędziem w apo-
stolstwie i przekonującym świadectwem. 
Trzeba więc na nowo odkrywać właściwe 
znaczenie miłości, wpatrując się nie tylko 
w męczeńską śmierć, ale w całe życie Św. 
Maksymiliana. 

Sił dodawała mu Matka Boża Niepo-

kalana, którą nie tylko umiłował, ale któ-
ra była dla niego wzorem bezgranicznego 
i pełnego oddania swojej woli Bogu. 

W jednej ze swoich konferencji asce-
tycznych tak pisał: „Im kto bardziej oddał 
się Niepokalanej, tym śmielej może iść do 
Pana Jezusa, do Jego Przenajświętszego 
Serca; (...). Przy pomocy Niepokalanej 
Wszystko zrobicie”. 

Oddanie i miłość do Niepokalanej 
były dla Św. Maksymiliana najprostszą, 
ale zarazem najskuteczniejszą drogą do 
uświęcenia. Ta miłość nie była powierz-
chownym uczuciem, ale wielkodusznym 
zaangażowaniem i oddaniem całej swojej 
osoby aż do męczeńskiej śmierci. 

Bez tej miłości nie byłyby możliwe 
wszystkie dokonania Św. Maksymilia-
na. Jego działalność w dziedzinie środ-
ków przekazu, praca apostolska i społecz-
na w kraju i za granicą, to wszystko było 
inspirowane miłością i oddaniem swojej 

Religia

Ks. Lucjan Szumierz

Wiedeń 1892 r. malarzTadeusz 
Rybkowski wg. Mulirra

Postać św. Maksymiliana Kolbego 
w przedsionku kościoła
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woli Jezusowi przez Niepokalaną. 
Takie zaufanie Bogu to przykład dla 

nas, współczesnych, którzy tak często 
sprzeciwiamy się woli Bożej, nie rozu-
miemy jej i nie staramy się zrozumieć, 
a wiele inicjatyw i decyzji podejmujemy 
z pobudek dalekich od motywacji nad-
przyrodzonej. 

Świat rozwija się coraz szybciej, ale 
niestety rozwój duchowy nie idzie często 
w parze z rozwojem technicznym. Powin-
niśmy naśladować duchowość Świętego 
Maksymiliana, który nie bał się podejmo-
wać nowatorskich, jak na ówczesne czasy, 
inicjatyw, przemierzając różne kraje i kon-
tynenty.

Wszystko jednak co robił wypływało: 
- z miłości do Boga, szukania jego woli,-
z miłości do człowieka, a więc szukania
jego dobra, pragnienia, by stworzyć mu
warunki do prawdziwego rozwoju i - z mi-
łości do siebie, aby wypełnić swoje powo-
łanie.

Kochać Boga - to szukać go nie po 
omacku, ale wprost, środkami które pozo-
stawił nam Chrystus. 

Jak wygląda moja modlitwa, uczest-
nictwo we Mszy Św., moje otwarcie na sa-
krament pojednania? 

Moglibyśmy powtórzyć za św. Paw-
łem z Rz 8, 31b „Jeśli Bóg z nami któż 
przeciwko nam”, czy przywołując Ps 23 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła 
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Ale 
czy Bóg jest z nami? Czy my go prawdzi-
wie szukamy, otwieramy przed nim nasze 
serca? 

Na kolędzie, w jednej z parafii, py-
tałem w każdym domu o rocznicę ślubu 

- a tu większość mężczyzn nie wie, czy
nie pamięta tej jakże ważnej daty. Kochaj
bliźniego to kochaj na pierwszym miejscu
tych, którzy są przy tobie 24 godziny na
dobę. Czy to tak trudno co roku, w rocz-
nicę ślubu, przyjść na Mszę św. – dodat-
kowo, nie tylko by przypomnieć sobie ten

dzień, ale by dać świadectwo, że tę nową 
drogę mojego życia, którą jest małżeństwo, 
rodzina, ja przeżywam w bliskości miłości 
wcielonej, w bliskości Boga. 

Skarżyła mi się jedna mama „proszę 
ks., jak przepisałam dom na syna to jego 
żona zaczęła mnie lekceważyć, wyrzuciła 
mnie do piwnicy – wolałabym iść do domu 
starców.”

Mam nadzieję, że kolejne relikwie 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, które 
w niedalekiej przyszłości mają przybyć do 
naszej parafii, pomogą nam kształtować 
naszą osobowość, byśmy stawali się Ry-
cerzami Niepokalanej, a wiec tymi, którzy 
w życiu codziennym uczą się kochać na 
miarę miłości, którą od Boga otrzymuje-
my. 

Święty Maksymilianie, patronie 
trudnych czasów i męczenniku miłości 

- módl się za nami.

Panu Bronisławowi NIEZGODZIE
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani Aleksandrze NIEZGODZIE
Dyrektorowi PSM I st. w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani Janinie AUGUSTYN
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Rodzinie zmarłego

Władysława Zielińskiego
emerytowanego nauczyciela ZS nr2 w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu Bronisławowi NIEZGODZIE
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składają:

Dyrektor i pracownicy Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

Pani Aleksandrze NIEZGODZIE
Dyrektorowi PSM I st. w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają:

Dyrektor i pracownicy Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
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Ogród

SEZON NA SZKODNIKI.
Łagodna w tym roku zima sprzyjała przezimowaniu i rozwojowi populacji większości szkodników atakujących 

obecnie rośliny ozdobne.

Na jałowcu rozesłanym pospoli-
cie występuje szpeciel - rozetkowiec 
jałowcowy. Żeruje on przy podstawie 
igieł na pędach wierzchołkowych po-
wodując zamieranie pąka wierzchoł-
kowego, silne skrócenie międzywęźli, 
w wyniku czego tworzą się zbite roze-
ty, a także na igłach - tworząc wyrostki 
o długości do 2 mm. W celu jego zwal-
czenia krzewy należy opryskać dwu-
krotnie co 7-10 dni preparatem Talstar
100 EC (0,05%).

Wzdymacz bukszpanowy powo-
duje w okresie wiosennym zniekształ-
cenie i drobnienie blaszek liściowych 
na młodych przyrostach. Z początkiem 
lata, w celu wykształcenia nowego po-
kolenia, szkodniki przechodzą do no-
wych pąków liściowych, powodując ich 
powiększenie i zmianę barwy z zielonej 
na brunatną. Te szkodniki bukszpanu 
są bardzo małe i gołym okiem ich nie 
widać, więc musimy je rozpoznawać na 
podstawie widocznych uszkodzeń liści 
i pąków liściowych. Oprysk przeciwko 
wzdymaczowi bukszpanowemu wyko-
nujemy wiosną, stosując preparat Ka-
rate Zeon 050 CS lub inny środek roz-
toczobójczy. Po około tygodniu oprysk 
trzeba powtórzyć.

Na początku lata na iglakach duże 
szkody wyrządza przędziorek sosno-
wiec. Nie zwalczany prowadzi do ma-
sowego opadania igieł i bardzo oszpeca 
rośliny.

Przędziorek sosnowiec jest małym 
roztoczem, który atakuje iglaki. Jego 
szkodliwość jest szczególnie widoczna 
na świerku białym, ale też na świerku 
pospolitym, cyprysach, jodle koreań-
skiej, jałowcach i żywotnikach. Szkod-
nik wysysa soki z igieł drzew iglastych, 
które żółkną, a następnie brązowie-
ją i opadają. Przędziorek szczególnie 
upodobał sobie świerka białego ‚Coni-
ca’. Odmiana ta posiada gęsty, stożko-
waty pokrój i jest bardzo chętnie upra-
wiany w ogrodach. Masowe występo-
wanie przędziorka powoduje tworzenie 
się gołożerów w tej odmianie. Obec-
ność roztocza objawia się poprzez żół-
te przebarwienia na iglakach i widocz-
nej pajęczyny. Przędziorek sosnowiec 
w ciągu roku potrafi wydać od 4-5 po-
koleń i przy słonecznej, letniej pogo-
dzie jest bardzo aktywny. Jaja szkod-

nika zimują na pędach iglaków. Późną 
wiosną i na początku lata, szczególnie 
przy słonecznej i suchej pogodzie, wi-
dać pierwsze objawy jego żerowania. 
Zanim spowodują nieodwracalne goło-
żery należy rozpocząć jego zwalczanie. 
Do zwalczania szkodnika można zasto-
sować preparaty selektywne, np. Magus 
200 SC. 

Pospolitym gatunkiem jest również 
misecznik cisowiec, atakujący wszyst-
kie gatunki cisa uprawiane w ogro-
dach. Ciało samic jest owalne, wypukłe, 
o długości do 3,5 mm i szerokości do 2,2
mm. Larwy pierwszego pokolenia są ja-
snożółte lub kremowe, młodsze samice
mają kolor żółto-brązowy, a starsze są
ciemnobrązowe i błyszczące. Misecznik
cisowiec ma jedno pokolenie rocznie.
Zimują larwy drugiego stadium. Pod
koniec kwietnia pojawiają się pierwsze
samice, które od końca maja do poło-
wy czerwca składają jaja pod tarczkę.
Larwy wylęgają się w czerwcu i lip-
cu. W wyniku żerowania larw docho-
dzi do żółknięcia, brązowienia i opada-
nia igieł. Dodatkowo żerujące osobniki
obficie wydzielają błyszczącą się i kle-
jącą rosę miodową na której rozwija-
ją się grzyby sadzakowe, co powoduje
zmniejszenie wartości ozdobnej krze-
wów. Misecznik tujowiec prowadzi do
powstania widocznych na pędach wy-
pukłych tarczek, które są nieruchomy-
mi samicami tego szkodnika. Samice po
okresie dojrzewania składają liczne jaja
pod swoje ciało, w tzw. komorze lęgo-
wej. Po upływie od 5 do 6 tygodni wy-
lęgają się larwy, które wychodzą spod
martwego ciała samicy. Larwy wędrują
przez 3 dni po igłach, a następnie osia-
dają w wybranym miejscu i intensyw-
nie żerują do połowy września, wysy-
sając sok z roślin. Po linieniu, już jako
larwy II stadium, szukają miejsca na zi-
mowanie. W trakcie żerowania wydala-
ją obficie rosę miodową, na której roz-
wijają się grzyby sadzakowe, przez co
pędy wewnątrz krzewów pokrywają się
ciemnym nalotem. Larwy zimują wśród
pędów i od wczesnej wiosny wznawia-
ją aktywność, intensywnie żerując, aby
przekształcić się w samice. Najlepszym
terminem zwalczania miseczników jest
okres wylęgania się larw z jaj i okres
wędrowania młodych larw po krzewach,
co ma miejsce w lipcu. Pierwszy oprysk

przeprowadzamy około połowy lipca. 
Oprysk powtarzamy po 14 dniach (pod 
koniec lipca). Jeżeli liczebność szkod-
ników była bardzo duża, oprysk prze-
prowadza się po raz trzeci około poło-
wy sierpnia (po kolejnych 14 dniach). 
Opryskujemy preparatem Confidor 200 
SL lub Mospilan 20 SP.

Prześwietlik borówkowiec - plu-
skwiak ten został znaleziony po raz 
pierwszy w Polsce w 1995 roku na ró-
żaneczniku. Obecnie występuje także 
na innych gatunkach z rodzaju Rhodo-
dendron. 

Zarówno larwy, jak i osobniki do-
rosłe prześwietlika borówkowca, że-
rują na dolnej stronie liści wysysając 
zawartość komórek. W obrębie miejsc 
żerowania, ale na górnej stronie liści, 
pojawiają się, początkowo pojedyncze, 
żółte plamki, które z czasem łączą się 
ze sobą i pokrywają całą powierzchnię 
blaszki liściowej. O obecności szkod-
nika świadczą także, widoczne na dol-
nej stronie liści, ciemnobrązowe od-
chody przypominające wyglądem kro-
ple smoły. Silnie uszkodzone liście 
brunatnieją i zasychają. W ciągu roku 
rozwija się jedno pokolenie szkodnika. 
Zimują jaja złożone od dolnej strony, 
wzdłuż nerwu głównego, w tkankę liści. 
Larwy wylęgają się w maju i czerwcu 
następnego roku. Larwy I oraz II 
stadium rozwojowego żerują na dolnej 
stronie liści w zwartych grupach, 
starsze natomiast rozchodzą się po 
roślinie. Osobniki dorosłe pojawiają się 
w lipcu i bytują na różanecznikach aż do 
października. W lipcu samice składają 
pierwsze zimujące jaja. Wystające na 
zewnątrz liścia wieczka jaja pokrywa-
ją zasychającą na powietrzu wydzieli-
ną. W okresie wylęgania się larw rośli-
ny należy opryskać jednym ze środków 
o działaniu kontaktowym.

Tylko regularne zwalczanie szkod-
ników pozwoli uniknąć ich ekspansji 
zarówno w tym sezonie jak i w przy-
szłości.

Dorota i Robert Markusiewicz
Szkółka Drzew i Krzewów
Kolbuszowa, ul. Zielona 27
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Sport

SUKCESY SPORTOWE KOLBUSZOWIAN
Kolejny etap zawodów Pucharu Polski Nordic Walking 2017 odbył się 8 lipca w Polanicy Zdrój. Uczestniczyła 

w nich ekipa Kolbuszowskiego Klubu NW reprezentowana przez zawodników w różnym wieku – od nastolatka do 
emeryta. 

Trasa zawodów wiodła malowniczy-
mi ścieżkami i alejkami Parku Zdrojowe-
go. Nie była łatwa – zawodnicy zmagali 
się z trudnymi przewyższeniami terenu 
i upałem. Wakacyjny termin zawodów 
zgromadził 420 startujących na różnych 
dystansach – 21,9 km, 10 km i 5 km . Ry-
walizacja na trasie była zaciekła, a kibicu-
jący wczasowicze i kuracjusze dodawali 
animuszu wspierając zawodników. Kol-
buszowianie uzyskali dobre czasy i rezul-
taty. Na podium stanęli Krystyna Styga – 
I miejsce, Helena Rozenbajgier – II miej-
sce i Bronisława Prokopiec – III miejsce. 

Upały w trakcie zawodów przyniosły 
ciemne chmury, ale deszcz „poczekał” na 
zakończenie wręczania statuetek i nagra-
dzania najlepszych. Dodało to lekkiego 
dramatyzmu spotkaniu, a na koniec wy-
zwoliło dodatkową energię w zmęczonych 
zawodnikach, którzy z niebywałą prędko-

ścią i co najistotniejsze skutecznością, po-
szukiwali schronienia przed deszczem.

Po raz kolejny zachęcamy do treno-
wania i udziału w zajęciach oraz wyjaz-
dach na zawody. Zawsze jest to czas mile 

spędzony, przynoszący korzyści zdrowiu 
fizycznemu i psychicznemu.

 Kolbuszowski Klub Nordic Walking

STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE
Młodzi sportowcy z terenu gmi-

ny otrzymali nagrody i stypendia. Bur-
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba przyznał 
je w oparciu o wysokie wyniki w krajo-
wym lub międzynarodowym współza-
wodnictwie sportowym. Doceniono rów-
nież trenerów. 

Spotkanie ze sportowcami obyło się 
14 czerwca w Urzędzie Miejskim. Przy-
znano 9 stypendiów i 8 nagród. Wysokość 
stypendium jest uzależniona od osiągnię-
cia sportowego i wynosi od 150 do 250 
złotych miesięcznie. Kwota jednorazowej 
nagrody wynosi od  300 do 450 zł. 

Stypendia otrzymali: 
• Tomasz Maziarz (lekkoatletyka),
• Radosław Maciąg (lekkoatletyka),
• Rafał Popielarz (lekkoatletyka),
• Szymon Zięba (lekkoatletyka),
• Monika Zielińska (karate),
• Katarzyna Kutacha (badminton),
• Konrad Płoch (badminton),
• Aleksander Białek (badminton),
• Paweł Kopański (badminton),

Nagrody otrzymali:
• Julia Ozimek (lekkoatletyka),
• Monika Węgrzyn (lekkoatletyka),

• Karolina Czachor (lekkoatletyka),
• Wiktoria Wrońska (lekkoatletyka),
• Adrian Gul (lekkoatletyka),
• Kamil Woźniak (pływanie),
• Aleksander Augustyn (pływanie)
• Szymon Maciąg (badminton).

Uprawnionymi do zgłaszania wnio-
sków o stypendia są: przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji realizujących zadania 
w zakresie kultury fizycznej, Rada Sportu, 
działająca przy Burmistrzu Kolbuszowej, 
oraz Burmistrz Kolbuszowej.

Gratulacje!

Uhonorowani stypendiami i nagrodami sportowscy i trenerzy na pamiątkowym zdjęciu z Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Kolbuszowej (PSZOK)

Od kilku lat  na terenie  Gminy Kolbuszowa istnieje Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się na terenie

siedziby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.

w  Kolbuszowej,  przy  ul.  Piłsudskiego  111A.  PSZOK jest  dostępny  dla

wszystkich mieszkańców gminy w dniach pon. i śr. w godz. 9.00-17.00,

wt. czw. i pt. w godz. 7.00-15.00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca

w godz. 8.00-14.00, natomiast trzeci poniedziałek miesiąca PSZOK jest

nieczynny. Do punktu mieszkańcy mogą przywieźć we własnym zakresie

wyłącznie  segregowane  odpady  komunalne  m.in.  papier  i  tekturę,

plastik, folia oraz tworzywa sztuczne użytku domowego, zużyte opony od

samochodów  osobowych,  szkło  butelkowe,  szkło  okienne,  odpady

wielkogabarytowe  typu  meble,  łóżka,  materace,  dywany,  zużyte

urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane lekarstwa, gruz

i innych zgodnie z Regulaminem  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

www.srodowisko.kolbuszowa.pl w zakładce "Gospodarka odpadami" oraz

na  stronie  Naszego  Zakładu  www.zgkim.kolbuszowa.pl w  zakładce

"PSZOK". Wszystkie wymienione w regulaminie odpady są przyjmowane

nieodpłatnie w ramach opłaty za śmieci uiszczanej w Urzędzie Miejskim.

Każdy odwiedzający PSZOK powinien mieć przy sobie potwierdzenie w/w

opłaty.  Wychodząc  naprzeciw  osobom  w  podeszłym  wieku

i  niepełnosprawnym  mieszkających  samotnie  informujemy,  że  odpady

wielkogabarytowe  od  tych  mieszkańców  gminy  odbierzemy  własnym

transportem. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 2275

227 wew. 39 lub 42 od pon-pt w godz. 7.00-15.00. aby uzgodnić szczegóły

odbioru.

 Zakład  Gospodarki

  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2275 227
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ZGKiM  Sp.  z  o.o.  w  Kolbuszowej  informuje,  że  działając

w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Kolbuszowa – Referat ochrony

środowiska, oraz zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

zostały  określone  rodzaje  odpadów  jakie  są  zaliczane  do  odpadów

wielkogabarytowych. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie

inne  odpady,  które  będa  wystawiane  w  dniu  odbioru  odpadów

wielkogabarytowych zgodnie z obowiązujacym harmonogramem wywozu

odpadówod mieszkańców Gminy Kolbuszowa, nie będą zabierane.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

- meble (pozbawione przeszkleń lub luster),

- tapczany,

- łóżka,

- fotele,

- dywany,

- materace,

- pierzyny,

- rowery,

- meble ogrodowe,

- zabawki dużych rozmiarów,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach,

Pozostałe odpady nie wymienione wyżej można oddać do Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się

przy  ul.  Piłsudskiego  111a  w  Kolbuszowej  zgodnie  z  regulaminem

dostępnym  pod  adresem  www.srodowisko.kolbuszowa.pl lub

www.zgkim.kolbuszowa.pl w zakładce "PSZOK".

 Zakład  Gospodarki

  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2275 227
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„Mądrość jest córką doświadczenia; życie ludzkie jest nieustanną szkołą». 
(Leonardo da Vinci)

Podziękowanie dla Pana Dyrektora Dariusza Fusa

za uświetnienie naszego Jubileuszu 50-lecia Matury oraz 
wyrażenie zgody na organizację spotkania w kolbuszowskim 

Liceum Ogólnokształcącym (nam nie było dane uczyć się w tym 
pięknym obiekcie - uczyliśmy się w obecnej SP nr 1 i Technikum, 

po dwa lata w każdej).

Dziękujemy za przypomnienie historii naszej szkoły oraz informację o aktualnych wydarzeniach.
Niezmiernie cieszy nas, że LO nadal kształci młodzież w duchu najwyższych wartości i wierności 

ideałom oraz cieszy się uznaniem lokalnej społeczności, a także wspaniałymi osiągnięciami 
profesorów i uczniów.

Życzymy dalszych sukcesów i radości z tego, co przyniesie przyszłość. 
Ponadto bardzo gorąco dziękujemy 

pp. profesorkom - p. Joannie Zioło i p. Barbarze Piłat
 za uświetnienie naszej uroczystości i przywołanie wspomnień ze szkolnych lat.

Z WYRAZAMI UZNANIA I SZACUNKU – ABSOLWENCI, ROCZNIK 1967

36 par świętowało złote i diamentowe gody. Relacja na stronie 3.


