KWESTA NA CMENTARZU
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KOLBUSZOWA ŚWIĘTOWAŁA
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Uroczysta akademia, bale, marsz nordic walking i wspólne śpiewanie hymnu – mieszkańcy uczcili setną rocznicę
odzyskania niepodległości. W dniach 9-11 listopada nie zabrakło wydarzeń kulturalnych i sportowych.
W piątek, 9 listopada, w Szkole Podstawowej Nr 1, odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy program słowno-muzyczny. Po przedstawieniu wręczono nagrody zwycięzcom „Powiatowego
Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”
oraz konkursu „Niepodległa w obiektywie - rekonstrukcja fotografii międzywojennej”. Następnie wystąpili laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej.
Rocznicę odzyskania niepodległości
świętowano również na sportowo. W sobotę, 10 listopada, zorganizowano Międzynarodowy Turniej Oldbojów. W zawodach
wzięło udział 8 drużyn z kraju i zagranicy.
W hali LO zagrali oldboje: z Tiszaújváros
(Węgry), Romanowa (Ukraina), Nowojaworowska (Ukraina), Humennego (Słowacja), Sniny (Słowacja), a także Oldboje Kolbuszowa, Kaziki Kolbuszowa i Gol
Team Oldboys Sędziszów Małopolski.
Wieczorem, w Miejskim Domu Kultury, odbył się Bal Niepodległości. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Bal rozpoczęto śpiewaniem pieśni patriotycznych. Zabawę taneczną poprzedził
wspólny polonez. Dla gości przygotowano poczęstunek oraz biało-czerwony tort.
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Każdy otrzymał pamiątkowy kotylion.
Rano, 11 listopada, na ulicach miasta
zagrała Orkiestra Dęta Miejskiego Domu
Kultury.
O godz. 10.15 delegacje złożyły kwiaty na grobach Powstańców Listopadowych, Styczniowych oraz ks. L. Ruczki –
Ojca Sybiraków i Legionistów.
Pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym i Poległym za Wolność i Suwerenność Ojczyzny”

władze powiatu i gminy, przedstawiciele
służb mundurowych oraz harcerze złożyli kwiaty. Zapalono również znicze. Następnie, przy akompaniamencie orkiestry,
mieszkańcy wspólnie zaśpiewali hymn.
Po południu Kolbuszowski Klub Nordic Walking zorganizował Marsz Niepodległości. Przez miasto przeszło ponad stu
uczestników. Trasa prowadziła od ulicy 11
Listopada, przez Rynek, ul. Piłsudskiego
na stadion.

W tym dniu świętowali również najmłodsi. W hali LO przygotowano dla
przedszkolaków Bal Niepodległości. Program obejmował m.in.: odśpiewanie hymnu, teatrzyk dla dzieci, wspólne ułożenie
flagi biało-czerwonej. Organizatorem imprezy były Zarządy Osiedli nr 1, 2, 3, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu,
a odbyła się pod patronatem Burmistrza
Kolbuszowej.

100 KILOMETRÓW NA STULECIE
Już po raz szósty Kolbuszowski Klub Nordic Walking włączył się w obchody Święta Niepodległości. W związku
z piękną, 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości KKNW zorganizował w dniu 11 listopada 2018 r.
Marsz Niepodległości.
Maszerujący mieli specjalne wyzwanie - zrobić 100 kilometrów na 100-lecie
wolności, idąc ulicami od Kościuszki do
Piłsudskiego. Zadanie zostało wykonane członkowie Klubu, sympatycy chodzenia
z kijkami i mieszkańcy miasta utworzyli
ponad 100 osobową kolumnę i pokonali
kilometrowy odcinek z parkingu przy ulicy 11 Listopada do Stadionu.
Po spotkaniu na parkingu i wspólnym
odśpiewaniu hymnu utworzyliśmy biało-czerwoną kolumnę, by we wspólnym marszu, do wtóru werbla przemaszerować ulicami miasta. Przed wyruszeniem każdy otrzymał odblaskową opaskę w barwach narodowych z napisem Niepodległa, ufundowaną
przez Starostwo Kolbuszowskie. Maszerującym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, poprawiając i tak wyśmienite nastroje.
Ważnym akcentem był udział harcerzy
oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Biało-czerwona kolumna szła ulicą 11 Listopada, Kościuszki, wokół ronda, następnie na Rynku zatrzymaliśmy się
by zrobić wspólne zdjęcie na tle pomnika
i studni. Po sesji zdjęciowej ruszyliśmy
dalej tak, aby ulicą Piłsudskiego dojść
na stadion. Tu, tradycyjnie już, zrobiono
kolejne wspólne pamiątkowe zdjęcie. Tu
również na każdego uczestnika czekała niespodzianka, ufundowana przez Zarządy Osiedli wraz z Zarządem Fundacji,
piękne okolicznościowe medale jako pamiątkę wspólnego maszerowania. Po ich
wręczeniu - krótka sesja zdjęciowa z medalami i można było zasiąść do stołu by
wspólne świętować.
Nad bezpieczeństwem maszerujących
czuwały służby porządkowe Policja oraz
Straż Miejska, którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
Marszu za przybycie i wspólne świętowanie Niepodległości. Zapraszamy do udziału w kolejnych Marszach i imprezach organizowanych przez Kolbuszowski Klub
Nordic Walking.
KKNW

Białoczerwona kolumna wyruszyła z parkingu na ulicy 11 Listopada

Pamiątkowe zdjęcie przy zabytkowej studni

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymali piekne pamiątkowe medale
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ
19 listopada w Miejskim Domu Kultury, odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
Porządek sesji przewidywał złożenie
ślubowania przez Burmistrza Kolbuszowej oraz Radnych Rady Miejskiej wybranych 21 października 2018 roku, wybór
przewodniczącego i wiceprzewodniczących, a także przewodniczących i członków komisji stałych.
Radni Rady Miejskiej (2018-2023)
1. Bochniarz Barbara
2. Dragan Julian
3. Dworak Stanisław
4. Draus Barbara
5. Fryc Józef
6. Halat Grażyna
7. Kaczanowski Adam
8. Kaczmarczyk Mirosław
9. Karkut Michał
10. Kluza Krzysztof
11. Maziarz Grażyna
12. Michno Paweł
13. Panek Piotr
14. Pytlak Zbigniew
15. Pik Dorian
16. Rumak Stanisław
17. Szafraniec Barbara
18. Wójcicki Krzysztof
19. Wiktor Bronisław
20. Wilk Krzysztof
21. Ząbczyk Roman
Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Kolbuszowej wybrano Krzysztofa
Wilka, a wiceprzewodniczącymi zostali
Krzysztof Kluza oraz Krzysztof Wójcicki.
Komisje Stałe Rady Miejskiej
w Kolbuszowej:
Komisja Rewizyjna
1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący
Komisji
2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Julian Dragan
4. Stanisław Dworak

I sesja Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Ślubowanie burmistrza Jana Zuby

5. Józef Fryc
6. Paweł Michno
7. Zbigniew Pytlak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komisja Finansów i Gospodarki
Komunalnej
Stanisław Rumak - Przewodniczący
Komisji
Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
Barbara Bochniarz
Julian Dragan
Stanisław Dworak
Adam Kaczanowski
Mirosław Kaczmarczyk
Krzysztof Kluza
Roman Ząbczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia
1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Szafraniec - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Józef Fryc
4. Krzysztof Kluza
5. Piotr Panek
6. Dorian Pik
7. Krzysztof Wójcicki
Komisja Mandatowo - Regulaminowo Samorządowa
1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji

2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Draus
4. Grażyna Halat
5. Adam Kaczanowski
6. Barbara Szafraniec
7. Krzysztof Wójcicki
Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji
Mienia
1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący
Komisji
2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Dworak
4. Michał Karkut
5. Grażyna Maziarz
6. Zbigniew Pytlak
7. Roman Ząbczyk
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego
Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Michał Karkut
5. Dorian Pik
6. Stanisław Rumak
7. Roman Ząbczyk

1.
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Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję
za udział w wyborach
samorządowych.
Szczególnie dziękuję
tym Państwu, którzy
okazali mi swoje zaufanie i obdarzyli mnie
poparciem.
Dołożę wszelkich
starań, aby nie zawieść
Państwa zaufania.
Z wyrazami szacunku
Jan Zuba

TERENY WOKÓŁ STAWÓW W WERYNI
Zagospodarowano tereny wokół
stawów w Weryni. W ramach zadania
powstała infrastruktura dla wędkarzy
oraz uczestników lekcji przyrodniczych.
Koszt przedsięwzięcia to około 350
tys. zł, z czego 200 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Wybudowano parking, budynek wiaty
służącej celom rekreacyjnym oraz budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem
gospodarczym. Wytyczono chodniki. Stanęły również stojaki na rowery. Podkreślono walory przyrodnicze tego miejsca.
Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zamontowano tablice informujące o występującej na
tym terenie florze i faunie.
J. Mazur

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

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

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

ZOSTAŁ WYWIESZONY

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r., poz.
2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości,
własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r., poz.
2147 ze zm.) wykaz nieruchomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w najem.

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz.
121 ze zm.), wykaz nieruchomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

7

Nr 11 (266) - listopad 2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Pracownicy gminnej oświaty obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W czwartek, 11 października, odbyło się
spotkanie władz samorządowych z nauczycielami oraz pracownikami szkół. Głównym punktem uroczystości było
wręczenie wyróżnień najlepszym pedagogom.
W tym roku Nagrodę Burmistrza
otrzymało 27 osób. Spotkanie zorganizowano w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Uroczystość rozpoczęła się
częścią artystyczną przygotowaną przez
Szkołę Podstawową w Zarębkach. Burmistrz Jan Zuba, Zastępca Burmistrza Marek Gil, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Fryc, Inspektor Oświaty Ireneusz Kogut w uznaniu zasług edukacyjnych
wręczyli nagrody, które otrzymali:
• Małgorzata Mroczek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
• Izabela Syniec - Szkoła Podstawowa nr
1 w Kolbuszowej
• Urszula Szepieniec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
• Elżbieta Czachor - Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kolbuszowej
• Mirosław Kaczmarczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
• Jolanta Lasota - Szkoła Podstawowa nr
2 w Kolbuszowej
• Elżbieta Skowrońska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
• Ks. Stanisław Krasoń - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
• Krystyna Magda - ZSS w Kolbuszowej
Dolnej
• Agata Oleniacz - ZSS w Kolbuszowej
Dolnej
• Barbara Wiącek - Szkoła Podstawowa
w Przedborzu
• Joanna Sieraczyńska - Szkoła Podstawowa w Widełce
• Rafał Przywara - Szkoła Podstawowa
w Widełce
• Danuta Żądło - Szkoła Podstawowa
w Weryni

Niesamowity występ uczniów Szkoły Podstawowej w Zarębkach

• Bożena Janus - Szkoła Podstawowa
w Weryni
• Teresa Saj - Szkoła Podstawowa
w Przedborzu
• Beata Pyra - Szkoła Podstawowa w Zarębkach
• Kinga Frodyma-Stobierska - Szkoła
Podstawowa w Domatkowie
• Barbara Antosz - Szkoła Podstawowa
w Bukowcu
• Bożena Branach - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej
• Dorota Panek - Przedszkole Publiczne
w Kolbuszowej Dolnej
• Alina Fieluba - Publiczne Przedszkole
w Widełce
• Małgorzata Gniewek - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej
• Maria Biestek - Szkoła Podstawowa

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych Nauczycieli z władzami miasta

w Kupnie
• Czesław Łopata - Szkoła Podstawowa
w Kupnie
• Barbara Czachor - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej
• Małgorzata Hariasz - Publiczne Przedszkole w Widełce
Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymał
Mariusz Szamraj.
Gratulacje oraz życzenia dalszych
sukcesów pedagogicznych złożyli również: poseł Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz
przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Dariusz Bździkot.
J.Mazur
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INWESTYCJE DROGOWE
Ponad 1 mln zł wyniosła rozbudowa ul. Piaskowej oraz przebudowa ul. Krakowskiej. Zakres prac to: roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników oraz ułożenie
warstwy z betonu asfaltowego. Na ulicy Krakowskiej wyremontowany został odcinek o dł. 865 m. Na ul. Piaskowej
rozbudowa obejmuje odcinek o dł. 285 m. Prace dobiegają końca.
Przebudowano ul. Warzywną. Koszt
inwestycji to ponad 200 tys. zł. Asfalt został położony na odcinku 138 m. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację
w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Zakończyła się przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1501
km 0+008,75 – 0+134 w Kolbuszowej.
Koszt zadania wyniósł prawie 222 tys. zł.
W ramach inwestycji została przebudowana droga pomiędzy Domem Weselnym
Dworek a Galerią nad Nilem. Zadanie polegało na budowie kanalizacji deszczowej,
wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej i chodnika.
Do dyspozycji mieszkańców jest prawie 50 miejsc postojowych, w tym 34 na
parkingu przy Urzędzie Miejskim oraz dodatkowe 15 na placu obok budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł.
W ramach budowy parkingu przeprowadzone zostały roboty ziemne, wykonane
odwodnienie, podbudowa miejsc parkingowych oraz wykonana jezdnia manewrowa. Na realizację zadania gmina otrzy-

Parking przy Urzędzie Miejskim.

ul. Warzywna

ul. Piaskowa

ul. Krakowska

mała promesę na usuwanie skutków klęsk na długości 285 m. Koszt zadania to pożywiołowych.
nad 170 tys. zł.
Podpisano umowę na wykonanie odcinka drogi gminnej Widełka - Majdan.
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi

„FOLKLOR RZESZOWIAKÓW” ZRECENZOWANY
Zapowiadana kilka miesięcy temu publikacja pt. „Folklor Rzeszowiaków”,
podsumowująca badania przeprowadzone w regionie rzeszowskim, została
zrecenzowana.
branych areałów kulturowych, wskazanie
tych, których korzenie tkwią w lokalnej
tradycji, i tych, które są nowymi praktykami w naturalnym procesie rozwoju kultury.
Postawmy zatem pytanie: czy takie
opracowanie jest potrzebne? Nie mam
najmniejszej wątpliwości, że tak. Z jedW recenzji prof. dra hab. Jana Świę- nej strony będzie ono dokumentem współcha z Instytutu Etnologii i Antropologii czesnego obrazu kulturowego RzeszowiaKulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ków, z drugiej zaś dopełnieniem wcale
niemałego dorobku publikowanego etnomożna przeczytać:
grafów i regionalistów, koncentrujących
„Przedstawione do recenzji artykuły się w przeszłości na opisie zjawisk, któsą efektem badań terenowych, zorganizo- re umownie określamy tradycyjną kulturą
wanych przez Muzeum Kultury Ludowej ludową”.
w Kolbuszowej, prowadzonych w latach
2014 – 2016. Zasięg przestrzenny badań
Z kolei prof. dr hab. Piotr Dahlig
objął obszar, który w literaturze przed- z Uniwersytetu Warszawskiego napisał:
miotu przypisany jest grupie etnograficz„Wywiady […] emanują prawdą życia
nej Rzeszowiaków. W zamyśle końcowym
efektem ma być opracowanie w formie w społecznościach lokalnych. Chociaż odmonografii, przedstawiające współczesny noszą się głównie do domeny etnografii,
obraz kulturowy interesującego nas tere- mieszczą się i zasilają refleksję uprawianu oraz określenie tempa przemian wy- ną w naukach społecznych. Lektura całoPoniżej widoczne są fragmenty recenzji książki, która jest w przygotowaniu.
Pomagają one uświadomić sobie, czemu
konkretnie będzie poświęcona, jakie dziedziny są w niej opisane i jakie ma znaczenie dla znajomości kultury regionu.

ści […] uderza różnorodnością i całkowicie
przeczy miejskiemu mniemaniu o homogeniczności wsi. W świetle omawianych badań mogłoby się wydawać akurat odwrotnie – że to w miastach wyrastają ludzie bez
właściwości, zacierają rodowody, ulegają
standaryzacji myślenia, emocji, języka.”
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Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uni- tylko dla społeczności lokalnej Podkarwersytetu Rzeszowskiego zauważył:
pacia, szczególnie dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, ale i dla nauki (humanisty„Z największym zainteresowaniem ki) polskiej.”
studiuję najnowsze materiały zebrane […]
Książki można spodziewać się już na
w czasie kolejnych wielkich badań tereno- Gwiazdkę.
wych […] przez pracowników kolbuszowskiego Muzeum Kultury Ludowej. […] .Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
Badania te potwierdzają wysoką meryto- kontakt: Jolanta Dragan
ryczną, metodologiczną, edukacyjną (po- tel. 17 227 12 96, wew. 37
pularyzatorską) rangę tej placówki muze- e-mail: zbiory@muzeumkolbuszowa.pl
alnej i jej ważność – także naukową – nie

Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Od września już ponad 13 tys. trzylatków z całej Polski otrzymało Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka
– wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania
z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysięcy bibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej
książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli
zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła
Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książ-

ką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka”, która przypomina o korzyściach
wynikających z czytania, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Wyprawki Czytelnicze czekają na
trzylatki w 3 tysiącach bibliotek publicznych w całej Polsce. Od początku trwania
akcji, udało się rozdać 13 tys. Wyprawek
dla trzylatków, dzięki czemu biblioteki po-

zyskały ponad 10 tys. nowych użytkowników. Mamy nadzieję, że ich liczba będzie
stale rosnąć, i zarówno dzieci, jak również
ich rodzice staną się stałymi bywalcami
bibliotek!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej również bierze
udział w tym projekcie. Do tej pory udało
się nam wydać ponad 30 Wyprawek Czytelniczych. Akcja potrwa do końca grudnia
2018 r. Zainteresowane osoby serdecznie
zapraszamy do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Kolbuszowej.

XVI GMINNY FESTIWAL PAPIESKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KUPNIE
Z okazji obchodów Dnia Papieskiego, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie, w dniu 14.10.2018 r., został
zorganizowany XVI Gminny Festiwal Papieski. Główne cele festiwalu to pogłębienie znajomości osoby i twórczości
Jana Pawła II i upowszechnienie jej w środowisku oraz promowanie młodych talentów. Festiwal przeprowadzono
w następujących kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne, list. Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 8
października 2018 r., a udział w nich wzięło 204 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz
nadesłano 196 pięknych prac plastycznych.
W niedzielę, 14 października - Dzień
Papieski, odbył się uroczysty finał, podczas którego wystąpili laureaci w poszczególnych kategoriach. Nagrody za zajęcie
I miejsc wręczali zaproszeni goście: Ks.
Dziekan Prałat Kazimierz Osak, Poseł na
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Radna
Sejmiku woj. podkarpackiego Ewa Draus,
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Wilk, Prezes Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu Grzegorz Romaniuk,
Radny z Kupna Julian Kłoda, osoby zasłużone dla Kupna: Pan Józef Jakubczyk
i Pan Adam Przybyło oraz zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli. Po uroczystym koncercie można było podziwiać wystawę prac plastycznych oraz skosztować
„kremówek papieskich”.
Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom festiwalu,

ich opiekunom dydaktycznym oraz rodzicom za wspaniałe przygotowanie i udział
w Festiwalu, który co roku odbija się szerokim echem w środowisku lokalnym.
Cieszy nas, że Festiwal jest miejscem kuźni talentów indywidualnych i zbiorowych,
jednoczy i scala rodziny, które tak licznie

angażują się i współtworzą tę uroczystość.
To do Was wszystkich odnoszą się słowa
naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana
Pawła II „Wy jesteście moją nadzieją, Wy
jesteście nadzieją świata”.
Elżbieta Chmielowiec
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REMONT KWATERY ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z 1939 R.
Na ukończeniu jest remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.
Prace obejmowały demontaż zużytych elementów pomnika, odgrzybianie, dezynfekcję oraz czyszczenie.
Zamontowane zostały nowe płyty
granitowe na murku otaczającym kwatery oraz wymieniono krzyże. Odnowiono
również pomnik pomiędzy nimi. Elementy
metalowe pomnika oczyszczono oraz zabezpieczono przed powstawaniem patyny.
Pomiędzy nasadzeniami wysypany został
grys granitowy.
Zarówno kwatery jak i pomnik wymagały gruntownego remontu. Ostatnie prace
wykonano na przełomie lat 60. i 70.
Na remont pomnika i kwater gmina
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości prawie 53 tys. zł oraz z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie
20 tys. zł. Koszt wszystkich prac wyniósł
prawie 120 tys. zł.
J.Mazur

POCZĄTEK JEST NAJWAŻNIEJSZĄ CZĘŚCIĄ PRACY
Inauguracyjna sesja MRM X kadencji odbyła się 16.10.2018 r. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej p. Krzysztof Wilk. Zwracając się do młodzieży pogratulował im odwagi i zaangażowania w działalność
społeczną. Zaznaczył przy tym, że nie jest to praca lekka, ale może być źródłem satysfakcji, bo młodzi radni mogą
realizować swoje potrzeby i pomysły, które przyczynią się do rozwoju naszego miasta i gminy. Następnie młodzi
radni, powtarzając za Przewodniczącym RM. Krzysztofem Wilkiem słowa przysięgi, złożyli uroczyste ślubowanie
i otrzymali chusty.
Kolejnym punktem naszego posiedzenia był wybór Komisji Skrutacyjnej w celu
przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego MRM. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
A. Grabiec przedstawiła wyniki. Przewodniczącym MRM został Hubert Chodorowski z SP Nr 2 w Kolbuszowej, zastępcami
wybrano Wiktorię Wilk i Maksymiliana
Wilk z SP Nr 1 w Kolbuszowej.
Następnie ukonstytuowały cztery komisje stałe i przystąpiły do opracowania
planów pracy. Na tym posiedzenie zakończono.
Lucyna Urban

Nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej

WYGRANE DUETY
W sobotę, 17.11.2018 r., uczestnicy projektu „Jednym dźwiękiem wyłamuję drzwi”, działającym przy
Stowarzyszeniu „Lolek” w Kupnie i Szkole Podstawowej w Kupnie, odebrali nagrody wojewódzkim konkursie pt.
„Jesienią góry są najszczersze” w kategorii „piosenka”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 w Rzeszowie,
pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody podkarpackiego i Rektora Politechniki Rzeszowskiej.
Laureatami zostali:
Antos za piosenkę „Noc w Bacówce”
• I miejsce – Amelia Kuna i Karolina
Komisja konkursowa podkreśliła barDziuba za piosenkę „Pocztówka z Be- dzo wysoki poziom artystyczny naszych
skidu”
uczestników.
• II miejsce – Karolina Niezgoda i Krystian
Opiekunami Projektu w ramach Pro-

gramu Równać Szanse 2017 byli: Urszula Puzio-Szewc, Ewa Siembida i Mariusz
Szamraj, a laureaci konkursu są uczniami
i absolwentami w Gimnazjum w Kupnie.
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„JEDNYM DŹWIĘKIEM WYŁAMUJĘ DRZWI”
W RAMACH PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2017

W dniu 16 listopada 2018 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie, odbyło się uroczyste podsumowanie
16 miesięcy realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „LOLEK” w Kupnie.
Nasze początki zaczęły się od wspólnego ogniska, na którym poznaliśmy się
na nowo, a to pociągnęło za sobą nowe
wydarzenia. Podczas projektu uczestniczyliśmy w spotkaniach, które odbywały
się z panem A. Łęgą i panem P. Waleckim,
ale również spotykaliśmy się we wspólnym gronie, a naszym celem było nagranie
płyty i przezwyciężenie swoich słabości.
Bieszczady - piękna, a zarazem malownicza kraina. Tam odbyła się nasza
pierwsza, wspólna wycieczka. Wsparcie
i siły, a przede wszystkim chęci, to przepis na wejście na najwyższy szczyt Bieszczad - Tarnicę. Było ciężko, ale daliśmy
radę. Wyciągnęliśmy z niej dużo dobrego,
zmotywowało nas to do dalszych działań.
Podróże to nie tylko to, co robiliśmy
w projekcie. Braliśmy udział również
w konkursach m.in. w Przeglądzie Piosenki Turystycznej, gdzie zajęliśmy I miejsce.
Ostatnia nasza wspólna podróż była
połączona z nagrywaniem płyty. Zwiedziliśmy Beskid Niski - interesujące i, jak
się później okazało, zaskakujące miejsce,
które było pełne niespodzianek i zwro-

Piosenki i wspomnienia pozostaną na długo

tów akcji. Zwieńczeniem naszego pobytu
były niekiedy męczące i wyczerpujące godziny spędzone w studiu. Dzięki p. Ewie
Siembiedzie i panu Grzesiowi, którzy nas
wspierali był to niezapomniany czas i na
pewno zmienił on nas.
Nasz projekt się kończy, ale piosenki i wspomnienia pozostaną w naszej pamięci na długo. Nauczyliśmy się tutaj

dużo, poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi
i zwiedziliśmy niezwykłe miejsca. Choć
trudno nam się pożegnać, możemy powiedzieć: „Do zobaczenia na szlaku...”
Koordynator projektu: mgr Urszula
Puzio-Szewc
Uczestnik projektu: Ania Mazan

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zakończyły się prace przy rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej na
ul. Piłsudskiego 111. Inwestycja wyniosła 1,2 mln zł.
Przebudowano budynek byłej betoniarni - dostosowano pomieszczenia magazynowe betoniarni pod działalność
PSZOK. Do użytku jest szesnaście wiat
garażowych na potrzeby selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. W ramach
zadania wyremontowana została również
droga i plac przywagowy oraz wybudowana waga samochodowa.
Na wykonanie inwestycji pozyskano
dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys.
zł z Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona
Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa
Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami.
Punkt jest czynny: w poniedziałki i środy w godz. 9.00-17.00, we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.00-15.00,
w 3-cią sobotę każdego miesiąca w godz.
8.00-14.00. W 3-ci poniedziałek każdego
miesiąca PSZOK będzie nieczynny.

W PSZOK-u mieszkańcy mogą oddać problemowe odpady komunalne, m.in.
przeterminowane lekarstwa, opakowania
po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
Szczegóły oraz zasady odbioru odpadów w PSZOK-u na ulotce informacyjnej.
J. Mazur
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„HISTORYCZNE” SPOTKANIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, w dniu 19 października 2018 r., miała przyjemność
gościć w swych murach Elżbietę Cherezińską, pisarkę mieszkającą na co dzień w Kołobrzegu.
Osoba ta, będąca z wykształcenia teatrologiem, w dość krótkim czasie zawładnęła polskim rynkiem literackim dzięki
swojej pasji, którą jest pisanie powieści
historycznych. Wraz z mężem, archeologiem, podróżują po kraju uczestnicząc
w wielu spotkaniach autorskich. Łączy
ich zamiłowanie do odkrywania tajemnic
przeszłości – wspólne hobby, które ma
duży wpływ na pisane książki. Jak podkreślała autorka, bardzo chętnie szuka informacji o najnowszych odkryciach archeologicznych. Podstawą są jednak źródła
historyczne, przeglądanie dokumentów,
pism, ale i szukanie kolejnych, tych jeszcze nieodkrytych. Pisząc książki o czasach
sprzed tysięcy lat, zestawia bardzo nielicznie zachowane dokumenty pisane, wspomnienia świadków z odległych wydarzeń
z naniesionymi przez siebie warstwami
opisywanych postaci. Bohaterami jej powieści są dawni władcy, a zwłaszcza kobiety u ich boku, i to na nich autorka skupia większość uwagi.
W rolę moderatora wcielił się dyrektor biblioteki, Andrzej Jagodziński. Informacja o spotkaniu z tak lubianą przez wiele kobiet autorką przyciągnęła do biblioteki spore tłumy czytelniczek i czytelników, nie tylko z powiatu kolbuszowskiego.
Była to dobra okazja do przypomnienia sobie nieznanych wielu osobom szczegółów
z historii naszej ojczyzny, a także usłyszenia opowieści o sagach skandynawskich.
Autorka chętnie odpowiadała na pytania
z widowni. Wiele osób kupowało jej książki, aby na zakończenie pełnej pasji podróży w przeszłość porozmawiać i zdobyć
upragniony autograf.
Książki Cherezińskiej ukazują się od
2005 roku. Wśród wielu powieści należy wymienić takie tytuły, jak: Gra w kości

Autorkę przywitał dyrektor biblioteki A. D. Jagodziński

Na spotkanie przybyło wielu czytelników powieści E. Cherezińskiej

(2010), Legion (2013), Turniej cieni (2015),
Harda (2016), Królowa (2016) czy zawarte w serii Odrodzone Królestwo: Korona
śniegu i krwi (2012), Niewidzialna korona
(2014) oraz Płomienna korona (2017). Jej
książki to prawdziwe lekcje historii. Każda
z nich oparta jest na jakimś rzeczywistym
wydarzeniu z życia bohaterów. Dają niesamowitą przyjemność i lekkość czytania
o sprawach, wydarzeniach ważących na losach osób, narodów i dziejów.

Spotkanie zostało zorganizowane
w ramach projektu Instytutu Książki „Tu
czytamy !” Dyskusyjne Kluby książki.
Dziękujemy wszystkim przybyłym, a także samej pisarce za mile spędzony czas
i jednocześnie zapraszamy wszystkich
chętnych do śledzenia informacji na temat
ciekawych imprez na portalach społecznościowych oraz do odwiedzania strony internetowej naszej biblioteki.
MJ

POŻEGNANIE JANA DRYJI
31 października 2018 r. zmarł Jan Dryja, długoletni uczestnik działań artystycznych zespołu ludowego
„GÓRNIACY” z Kolbuszowej Górnej. W sobotę, 3 listopada 2018 r., został pochowany na cmentarzu parafialnym
parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. proboszcz
parafii Stanisław Krasoń.
Duchowny w ciepłych słowach przypomniał działalność artystyczną zmarłego, którą wzbogacał życie miejscowości
i tym samym przyczyniał się do kultywowania naszego rdzennego dziedzictwa kulturowego Lasowiaków. Zmarły, z zawodu
kierowca, stał się na przestrzeni lat niezastąpionym królem Herodem i poszukiwaczem coraz to nowych piosenek. Ludowy
humorysta, niezastąpiony w skeczach, uta-

lentowany opowiadacz dowcipów. Świetny tancerz, krewki, porywczy, autentyczny
lasowiacki charakter.
W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale kiedy tylko mógł wspomagał swoich kolegów i koleżanki z zespołu
w artystycznej doli i niedoli. Oni z kolei,
jak tylko mogli, pomagali mu, otaczali go
opieką i przyjaźnią. W licznym gronie żałobników w dniu pogrzebu pożegnali go

tradycyjną pieśnią żałobną. Podobnie jak
w ich, tak w pamięci publiczności i społeczności Miejskiego Domu Kultury w
Kolbuszowej, pozostanie on zapamiętany.
Zasmucona stratą społeczność Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
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WIZYTA MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO
W dniu 17 października 2018 r., Kolbuszowa gościła Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. W godzinach
przedpołudniowych odwiedził Zespół Szkół Technicznych, gdzie spotkał się z przedstawicielami szkoły oraz
uczniami. Następnie około godziny 13-tej w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa z udziałem
przedstawicieli lokalnych mediów i TVP Rzeszów.
Marszałkowi, zarówno podczas spotkania w szkole jak i na konferencji, towarzyszyli przedstawiciele lokalnego samorządu: Krystyna Wróblewska - Posłanka RP, Zbigniew Chmielowiec - Poseł RP,
Ewa Draus - Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Józef Kardyś
- Starosta Kolbuszowski. Marszałek, nawiązując do wizyty w ZST, mówił o celu,
jakim jest potrzeba podniesienia znaczenia szkolnictwa zawodowego w związku z wprowadzoną reformą i organizacją
szkolnictwa.
- „W Sejmie trwają prace nad nowym
etapem reformy edukacji. Reforma edukacji
organizacyjna - wprowadzenie szkół podstawowych ośmioletnich i liceów oraz podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego już jest za nami, w tej chwili przystąpiliśmy
do wielkiej reformy programowej i do zmiany prawa oświatowego, m.in. dotyczącego
szkolnictwa zawodowego. Cel jest jeden:

podnieść znaczenie szkolnictwa zawodowego, w przypadku powiatu kolbuszowskiego
m.in. Zespołu Szkół Technicznych, żeby absolwenci tych szkół zawodowych w całym
kraju, na Podkarpaciu szczególnie, a także
może głównie w powiecie kolbuszowskim,
byli najlepiej przygotowani, mogli prowadzić przedsiębiorstwa, bądź być zatrudniani głównie w swoich małych Ojczyznach,
ale także gdziekolwiek będą chcieli” – powiedział Marszałek.
W dalszej części przemowy przypomniał o pracach nad budową trasy S-9
z Rzeszowa do Radomia w ramach samorządowej „piątki” premiera Morawieckiego.
- „Jeden z pięciu punktów dla Podkarpacia, ogłoszony przez Premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczy także powiatu kolbuszowskiego. To jest budowa drogi
ekspresowej szybkiego ruchu z Rzeszowa
do Radomia, drogi, która łączy Radom
z Warszawą. Do tego przygotowujemy się,

by jak najszybciej to wdrożyć. Przyjechałem, żeby zorientować się, jak sytuacja wygląda, jakie jest nastawienie mieszkańców
i przedstawicieli władz lokalnych, i będziemy w tej mierze działać” – zaznaczył.
Wśród wielu ustaw, nad którymi pracuje obecnie Sejm, znajdują się także propozycje na wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich. Premier Morawiecki
obiecał tym grupom, których są tysiące
w Polsce - po 3 tys. zł z budżetu.
- „W Sejmie kończą się prace nad szeregiem ustaw, m.in. jeszcze w listopadzie
planujemy, żeby weszła w życie ustawa
o wspieraniu kół gospodyń wiejskich z budżetu państwa. To jest ważna rzecz dla całego Podkarpacia, to są setki kół gospodyń wiejskich, one będą mogły mieć możliwość otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 tys. zł, dla dużych kół
5 tys. zł.”
MJ

VI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNEJ
20 października br., w Centrum Caritas w Budach Głogowskich, odbył się VI Wojewódzki Festiwal Pieśni
Religijnej pod hasłem: „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu o Najwyższy”, zorganizowany przez
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich.
Celem Festiwalu jest popularyzowanie pieśni religijnej,
rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania
swojego talentu. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba, Marszałek
Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Burmistrz
Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Patronat medialny sprawowało Radio Via Ziemia Głogowska.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych
województwa podkarpackiego między innymi z Rzeszowa, Majdanu Królewskiego, Cmolasu. Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Widełce reprezentowały uczennice: Kornelia
Plis z kl. VII i Wiktoria Sączawa z kl. VIII. W kategorii „zespoły” zajęły wysokie II miejsce, zaś w kategorii solistów miejsce III zajęła Kornelia Plis. Dziewczęta wykazały się dużymi
umiejętnościami wokalnymi, potrafiły pokonać stres i zwyciężyć
w rywalizacji z wieloma uczestnikami. Odniosły ogromny sukces.
Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.
Edyta Wiącek

Laureatki konkursu

Szanowni Państwo
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali radną Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
Obiecuję, że swoje kompetencje zawodowe i społeczne w pełni wykorzystam w pracy na
rzecz funkcjonowania i rozwoju naszego Miasta i Gminy.
Barbara Szafraniec
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OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.
BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R. W KOLBUSZOWEJ
13 listopada 2018 r. wszystkie serca bijące w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku
przepełnione były dumą narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodzono setną
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły
i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu
narodowego. Dyrektor szkoły, Pani Grażyna Pełka, przypomniała zebranym dzieje walk o niepodległość i jej znaczenie
w życiu narodu. Następnie przedstawiono
program artystyczny, który ukazywał drogę Polski do niepodległości. W pantomimie „Pisk białego Orła” zebrani przenieśli
się w czasy zaborów. W wierszach i pieśniach patriotycznych przypomnieliśmy
niezłomność Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji walczyli i ślubowali wierność
Ojczyźnie. Wreszcie na scenie pojawiła
się Wolna, Niepodległa Polska, która przy
dźwiękach piosenki „Wzbiera wiatr, niebo
grzmi, Polska zmartwychwstaje dziś” odtańczyła radosny taniec. Następnie wyraziliśmy nasze uczucia patriotyczne w słowach: My mamy dziś szczęście dorastać
w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym,
że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.
Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską
Po tych chwilach patriotycznych
uniesień, Pani Dyrektor oraz nasi Goście
w osobach Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardyśa oraz proboszcza Kolegiaty
Kolbuszowskiej ks. Lucjana Szumierza
rozdali nagrody laureatom konkursów, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „I wyrosła nam Niepodległa”.
Celem konkursów było krzewienie wśród
młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W dniu 21 marca 2018 r. odbył się
konkurs plastyczny, w ramach którego
młodzież wykonywała plakaty na temat
„I wyrosła nam Niepodległa”.
•
•
•
•

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Zięba Anna kl. I A
I miejsce Ex aequo Krystel Izabela kl. II E
II miejsce Patrycja Mierzejewska kl. I D
III miejsce Maksymilian Rudny kl. I C

Wyróżnienia otrzymali:
• Pas Artur kl. II A
• Pachucka Klaudia kl. II e
• Wilk Wiktoria kl. I E

We w n ą t r z s z k o l n y
konkurs wiedzy na temat
dróg odzyskania niepodległości w kraju i w regionie został przeprowadzony w dniu 1 października 2018 r. Obowiązkiem
uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej
ilości punktów po części
pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu

Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce Dorota Tęcza kl. III D
• II miejsce Szymon Partyka kl. II C
• III miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C
W dniu 30 października 2018 r. odbył
się konkurs piosenki i poezji patriotycznej.
Ocenie podlegały: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem
konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania
(znajomość tekstu i melodii, postawa).
Laureaci konkursu:
W kategorii piosenka patriotyczna:
• I miejsce Serafin Agata
• II miejsce Natalia Skowron
• II miejsce Dominika Czaja
W kategorii poezja patriotyczna:
• I miejsce Depa Gabriela
• II miejsce Augustyn Michał
• III miejsce Węgrzyn Monika .
Zarówno nagrody dla zwycięzców, jak
i piękne suknie do Poloneza, ufundowała
Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”,
której składamy serdeczne podziękowania.
Następnie na scenie
wystąpiły zwyciężczynie
Powiatowego
Konkursu Interdyscyplinarnego
z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr 1 w Kolbuszowej, które dla spo-

łeczności szkolnej wykonały nagrodzone
piosenki. Laureatka Grand Prix Agata Serafin zaśpiewała utwór pt. Niezłomni, a po
niej wystąpiła Dominika Czaja, która zajęła I miejsce w tym konkursie wykonaniem
piosenki pt. Cisza.
Po tej uczcie artystycznej głos zabrali Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
i ksiądz Proboszcz Lucjan Szumierz, którzy podkreślali znaczenie kultywowania
rocznic patriotycznych i życzyli wszystkim, abyśmy nadal mogli żyć w wolnej,
niepodległej i suwerennej Ojczyźnie.
Na zakończenie uroczystości wszystkich zachwycił, odtańczony przez szkolny
zespół, tradycyjny narodowy taniec Polonez. Młodzież i dorośli oddali hołd swojej
Ojczyźnie, a galowe stroje, biało-czerwone kotyliony i piękne dekoracje, nie tylko
sali gimnastycznej, ale całej szkoły, podkreślały wyjątkowość tej uroczystości.
Program artystyczny oraz poloneza
w wykonaniu uczniów ZST można było
zobaczyć również w Kolbuszowskiej Kolegiacie w niedzielę, w dniu 18 listopada 2018 r., po Mszy Św. o godz. 15. Po
występie młodzież zebrała rzęsiste brawa licznie zebranej publiczności. Z kolei
Ksiądz Kanonik Lucjan Szumierz pogratu-

Piękne wykonanie poloneza
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lował pani dyrektor szkoły Grażynie Pełce
i nauczycielom, którzy przygotowali występ - Halinie Bajor, Barbarze Szafraniec
i Agnieszce Majce. My ze swej strony bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi za
zaproszenie, wszelką pomoc i duże zaangażowanie w organizację występu, a nade
wszystko za to, że mogliśmy pokazać zebranej publiczności różnorodne talenty
naszej zdolnej młodzieży.

UCZNIOWIE ZST W BERLINIE
Uczniowie Zespołu Szkół Techniocznych w Kolbuszowej uczestniczyli w projekcie „Europejska mobilność
kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego” finansowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+
w zawodzie: technik budownictwa i technik informatyk. 14.10.2018 r. wyjechali do Berlina na 4- tygodniowe praktyki
z opiekunami: Dariuszem Zwolskim i Robertem Serafinem.
Wspomnienia uczestników projektu
w zawodzie technik budownictwa:
„Berlin przywitał nas piękną pogodą
i stukotem S-Bhanów. Sprawnie dotarliśmy do Metropol Hostel Berlin, gdzie
przywitano nas pyszną kolacją. Hostel
znajduje się w centrum Berlina, mamy
stąd blisko do różnych sklepów i komunikacji miejskiej. Obok Hostelu znajduje się
słynny kebab Mustafa, na który długo czeka się w kolejce (obowiązkowy punkt pobytu w Berlinie). W drugim dniu udaliśmy
się do biura Berlink (agencja szkoleniowa
w Berlinie wspierająca projekty Erasmus),
gdzie serdecznie nas przywitano. Po spotkaniu pracownice biura pani Marta Buffon i Sylvia Dudek pokazały nam najważniejsze zabytki Berlina takie jak Brama
Brandenburska czy Bundestag. Wielokulturowość Berlina bardzo nas zaskoczyła.
W tym samym dniu udaliśmy się z panią
Martą Laube do firmy Beck Trockenbau
GmbH, gdzie rozmawialiśmy z szefem
o naszych obowiązkach.
W pierwszy weekend (20-21.10) byliśmy w ZOO oraz zwiedzaliśmy miejsce zamachu z grudnia 2016 r. w dzielnicy Charlottenburg. Widzieliśmy również
Checkpoint Charlie i Mur Berliński, który rozdzielał miasto na część zachodnią
i wschodnią. Podczas tygodnia pani Marta
Buffon organizowała dla nas activities takie jak gry nocne, bilard, piłkarzyki i kręgle. W następny weekend (27-28.10) zwiedzaliśmy Muzeum Wansee oraz Hauptbahnhof. Po dwóch tygodniach nastąpiła
wymiana opiekunów. Przyjechały pani
Dyrektor Grażyna Pełka oraz pani Jolanta Zwolska. W ostatni weekend zwiedzaliśmy Pergamon Muzeum. Miejsca, które
zobaczyliśmy bardzo nam się podobały

Zadowoleni z pobytu w Berlinie uczniowie ZST

i na długo zostaną w naszej pamięci.
Nasz pobyt w Berlinie to nie tylko oglądanie znanych miejsc, ale przede
wszystkim zdobywanie nowych umiejętności zawodowych i doskonalenie językowych. W pierwszy dzień pracy nasz brygadzista Pan Scholz przywitał nas bardzo
miło i zapoznał z pracownikami. Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00. Porozumiewaliśmy
się językiem niemieckim w zakresie podstawowym. Przez cały okres praktyk byliśmy podzieleni na grupy 2-3 osobowe
i wykonywaliśmy takie prace jak: układanie izolacji akustycznej na ścianach,
noszenie na piętra płyt kartonowo-gipsowych, desek i sprzętów koniecznych do
wykonania pracy. Przykręcaliśmy płyty
kartonowo-gipsowe do profili, szpachlowaliśmy pierwszą warstwę, a następnie
przykręcaliśmy drugą warstwę. Podczas
pracy niektórzy z nas wyjeżdżali na inne
budowy, gdzie demontowali podwieszane sufity. Ostatni dzień pracy minął nam
bardzo szybko. Pan Scholz pochwalił nas
i podziękował za bardzo dobrze wykonaną
pracę. Pożegnał nas z łezką w oku i chciał,

abyśmy go odwiedzili w przyszłości.
09.11.2018 podsumowaliśmy pobyt
w stolicy Niemiec na spotkaniu w agencji Berlink. Zwiedziliśmy Muzeum figur
woskowych i pożegnaliśmy się z miastem.
10.11.2018 wróciliśmy do Kolbuszowej.
Wrażenia uczestników projektu w zawodzie technik informatyk:
Natan: „Hostel bardzo mi się podobał,
szczególnie jego lokalizacja.”
Tomek: „Byłem zachwycony, bo zobaczyłem Niemcy po raz pierwszy.”
Konrad: „Wszystko mi się bardzo podoba. Jest super.”
Marek: „Bardzo podoba mi się Berlin,
są w nim piękne muzea.”
Po krótkim zwiedzaniu miasta mieliśmy spotkanie w biurze Berlink dotyczące
organizacji naszych praktyk. Pierwszy tydzień w Berlinie był dla nas pełen wrażeń.
Zapoznaliśmy się z naszymi pracodawcami
i obowiązkami. Każdy z nas dostał przydział do różnych firm, gdzie na początku
mieliśmy spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji oraz godzin naszej pracy.
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Wrażenia z miejsc pracy:
Tomek: „Moje wrażenia po pierwszym tygodniu pracy były bardzo pozytywne. Mój szef przyjął mnie bardzo gościnnie i zapoznał z miejscem pracy oraz
obowiązkami”.
Konrad: „Szef miło mnie przyjął, jest
dobra atmosfera i mili współpracownicy”.
Szymon: „Na początku miałem obawy przed pójściem do pracy, gdyż dojeżdżałem tam sam. Jednak ludzie okazali się
sympatyczni, a bariera językowa nie była
żadną przeszkodą”.
W pierwszym tygodniu odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Jednym
z nich było ZOO Berlińskie. Widzieliśmy
tam wiele gatunków zwierząt. Następnego dnia zobaczyliśmy Checkpoint Charlie
i wyruszyliśmy śladami muru Berlińskiego. Drugi i trzeci tydzień minął nam szybko i przyjemnie. W pracy nie było żadnych
problemów.

Lekcja historii

tym, co zobaczyłem, utwierdziło mnie to
Szymon: „Podczas mojego pobytu
w przekonaniu, że wojna jest okrutna”.
w Berlinie zdobyłem nowe doświadczenia
Krystian: „Stwierdziliśmy, że każdy w swojej kwalifikacji, zwiedziłem ciekaPolak powinien pamiętać o tragicznej hi- we miejsca”.
storii naszego kraju”.
Artur: „Berlin bardzo mi się podobał,
dobrze się czułem w wielokulturowym
W trzeci weekend naszego pobytu mieście. Jestem bardzo zadowolony z tego
w Berlinie odwiedziliśmy Pergamon Mu- wyjazdu”.
zeum. Poznaliśmy zbiory starożytnej arTomek: „Przebywając w Berlinie poArtur: „Moi współpracownicy są dla chitektury oraz hellenistycznej rzeźby.
znałem zróżnicowanie kulturowe Europy,
mnie wyrozumiali i realizują każdą prośbę
doskonaliłem język angielski i niemiecki,
Podsumowanie naszego pobytu na
o pomoc”.
doskonaliłem umiejętności z zakresu kwapraktykach w Berlinie:
lifikacji zawodowych. Będę miło wspomiW drugim tygodniu naszego pobytu
W pracy zyskaliśmy wiele cennych nał ten czas”.
w Berlinie odwiedziliśmy Muzeum Histo- wskazówek dotyczących naszego przyrii Naturalnej oraz Wansee.
szłego zawodu. Udoskonaliliśmy umiejętUczestnicy projektu
ności językowe i poznaliśmy wielu intereNasze wrażenia:
sujących ludzi. Podczas weekendowego
Adrian: „Byłem bardzo poruszony zwiedzania poznaliśmy inną kulturę.

HUBERTUS W OSTROWACH TUSZOWSKICH

Hubertus to święto patrona myśliwych św. Huberta. Mieleccy i Kolbuszowscy myśliwi, w dniu 4 listopada 2018
r., spotkali się u stóp Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, aby uczcić jego cześć.
Mszę świętą koncelebrował Kustosz
sanktuarium ks. Ryszard Madej i ks. Waldemar Krzeszowski, który skierował słowa do zebranych. Poruszył w nim nowe
wyzwania, jakie stoją przed myśliwymi, odniósł się do 100 rocznicy odzyskania niepodległości i znaczenia lasu jakie
w nim odgrywał, zwrócił uwagę na jubileusz 95- lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz wspomniał o tych co już odeszli.
Uroczystość
uświetniły
poczty
sztandarowe Kół Łowieckich „Knieja”
w Mielcu, „Łoś” w Mielcu, „Darz Bór”
w Świerczowie, „Borek” w Kolbuszowej.
W wspólnej modlitwie uczestniczył Poseł
na Sejm Zbigniew Chmielowiec, Starosta
i V-ce Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pani Wójt, Burmistrz Kolbuszowej
i Wójtowie okolicznych gmin, leśnicy, myśliwi wraz z rodzinami i sympatykami łowiectwa. Odgrywane sygnały przez Grzegorza Gazdę nadawały powagę uroczystości i miejsca, a wizerunek św. Huberta
w okazałym witrażu przybliżał wszystkim

postać i pamiętną scenę z polowania.
Podczas Mszy św. miało miejsce złożenie ślubowania przed wizerunkiem Madonny z Puszczy nowych myśliwych - Sylwestra Czachora, Stanisław Jamroza i Stanisław Sobowskiego, którzy w ostatnim
okresie zostali myśliwymi. Ta zakorzeniona i długotrwała tradycja, opisana także

w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza,
zawsze sezon polowań zbiorowych rozpoczyna od spotkania na Mszy Świętej. Po
niej wszyscy myśliwi i sympatycy udali
się do kniej na tradycyjne polowanie hubertowskie.
Bartłomiej Peret
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GÓRNIACY W DOBREJ FORMIE NA ZAKOŃCZENIE JESIENI
W zeszłym roku Zespół Ludowy Górniacy obchodził swój jubileusz. Wydawałoby się, że trzy i pół dziesiątki
lat działalności to okres czasu, w którym mogą już skończyć się pomysły i chęć do artystycznej pracy. Artyści
„Górnieńskimi śpasami”, przedstawianymi podczas Lasowiackich Zimioków 2018, udowodnili, że może być zgoła
inaczej. Ze sceny powiało radością, energią i humorem dosadnym, mówionym gwarą, który świetnie bawił
publiczność. Zespół miał kilka oczekiwanych przez publiczność wejść scenicznych.
Imprezę plenerową Lasowiackie Zimioki 2018 należy zaliczyć do udanych.
Widzów było sporo, wszyscy, od małego do dziadka, świetnie się bawili. Panie
z MDK przygotowały potrawy ogniskowe, a Zespól Górniacy najlepszą kapustę
,,zimioczną”. Ziemniaki z ogniska, różnorodne kociołki, placki z blachy, lyjoski
i talarki cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Z równym smakiem spożywane
przez dzieci, młodzież i dorosłych, niezależnie od zajmowanych stanowisk lub ich
braku.
Wśród konsumentów ludowej kultury i kuchni byli przedstawiciele różnych
szczebli: poseł Zbigniew Chmielowiec,
wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radna
sejmiku Ewa Draus, starosta, burmistrz
i radni gminni. W związku z nadchodzącymi wyborami odbyła się „zimiocana’’
debata pomiędzy sołtysem, burmistrzem
a starostą. Wcześniej wszyscy wymienieni
poddani zostali zabiegom integracyjnym
przy pomocy chusty, bawiąc się z dziećmi.
Następnie trzej panowie podwinęli rękawy
niedzielnych koszul i zaczęli debatować.
Nie strzępili, jak to jest modne w mediach,
języka (a to, kim to ja nie jestem i co to ja
nie zrobię!), lecz obierali i tarli ziemniaki.
Bezapelacyjnie konkurencję, zarówno pod
względem szybkości jak i jakości pracy,
wygrał burmistrz Jan Zuba, czując na plecach oddech starosty Józefa Kardysia, na
końcu uplasował się sołtys Michał Karkut.
Następnie na scenie zagrała Orkiestra
Dęta z Kolbuszowej. Muzycy zaprezento-

wali repertuar rozrywkowy, nagradzając
za starania o jej funkcjonowanie burmistrza Kolbuszowej i dyrektora domu kultury, oprócz niezłego wykonawstwa również pięknymi dyplomami. W imieniu muzyków wręczał je prezes orkiestry Witold
Wojdyło, który od trzech lat wspiera zespół swoim społecznym zaangażowaniem
i entuzjazmem do muzyki. Ten miłośnik
orkiestrowych brzmień rozpoczął też naukę gry na saksofonie, w której robi coraz
większe postępy. Od społeczności domu
kultury, zarówno burmistrz jak i prezes
oraz kapelmistrz Krzysztof Kłoda, otrzymali okolicznościowe podziękowania

z życzeniami dalszych sukcesów w pracy
na swoich stanowiskach.
Na scenie pojawiła się też Ziemia Podkarpacka, która od blisko roku w obiekcie
w Górnej ma próby. Młodzi duchem emeryci zaśpiewali i żywiołowo zatańczyli. Ta
emerycka grupa ma spory potencjał i dynamicznie się rozwija dzięki staraniom
członków zespołu i szefowej Zenonie
Chodorowskiej.
Potem poszło jak z bicza strzelił. Do
tańca bawiła Kapela Łola, Lasowiaccy
Hulacy, zespół Medium i Dj Disco Duck.
Liderem debiutującej Kapeli Łola jest Janusz Radwański, na wokalu zaś zupełnie
dobrze sobie radzi Magdalena Hałdaś.
Grają i śpiewają prosto i po ludowemu,
naturalnie. Śpiewaczka od kilku miesięcy
rozwija swój talent pod okiem Katarzyny Liszcz-Starzec czyniąc wyraźne postępy. Hulacy i Medium to zespoły, które ku
uciesze licznych fanów towarzyszyły miłośnikom dobrej biesiady w różnych miejscach przez całe lato.
Mimo, że wkoło szalały huragany,
obok Centrum Kultury w Kolbuszowej
Górnej było przyjemnie i dominował klimat zabawy. „Zimioki’’, jak co roku, obrodziły dobrą kulturą, w dniu 23 września,
przywitaliśmy też, wesoło miejmy nadzieję, złotą polską jesień.
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PLENER W WYMARZONYCH BIESZCZADACH
Od piętnastu lat dla plastyków i fotografików organizowane są przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
plenery w różnorodne atrakcyjne miejsca naszego pięknego kraju. W tym roku, 6 i 7 października, padło na
Bieszczady. Liczna grupa fascynatów pędzla i obiektywu udała się w okolicę Wetliny, do miejscowości Przysłup.
Tam, przez jedno popołudnie i poranek, plenerowicze szukali natchnienia do realizacji swoich pomysłów twórczych.
W plenerowych wyjazdach uczestniczą twórcy z Kolbuszowej, Głogowa, Sokołowa i Rzeszowa. Tak było i tym razem.
W sumie ponad pięćdziesiąt osób realizowało swoje artystyczne pasje w pięknych
bieszczadzkich plenerach. Przyroda sprawiła ,,psikusa” i obdarzyła malarzy i fotografików letnim ciepłem i pięknym słońcem na jesiennym niebie. O tej porze roku
Bieszczady są najpiękniejsze, co znajdzie
na pewno odbicie w pracach plastycznych
i fotograficznych wrażliwców, jakimi są
pasjonaci pędzla i obiektywu. Na integracyjnym grillu czas wszystkim, do późnych
godzin wieczornych, umilali Lasowiaccy
Hulacy w podstawowym składzie. Zagrali na początek przy ognisku pod niebem
z gwiazdami na wyciągnięcie ręki. Następnie koncert pod biesiadną wiatą, w którym
nie zabrakło dobrej folkowej i klubowej
muzyki, wykonanej przez świetnych instrumentalistów. Zespół prowadził klarnet
Jerzego Wrony, za nim podążał akordeon

Ryszarda Wrony i kontrabas Franciszka
Materny. Lider zespołu, Roman Dublański, śpiewał i przygrywał na gitarze. Zabawa była przednia, wszyscy docenili kunszt
muzyków i zintegrowali się świetnie.

Efekty pracy artystycznej można było
obejrzeć na wystawie poplenerowej, której wernisaż odbył się 27 października
2018 roku w Galerii pod Trąbami i Bębnem w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

BARWY BIESZCZAD PĘDZLEM I OBIEKTYWEM
W dniu 27 października 2018 r., w Galerii pod „Trąbami i Bębnem” Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, odbył
się wernisaż wystawy po plenerowej „Wetlina 2018”. W plenerach, organizowanych (od 15 lat) przez kolbuszowską
instytucję kultury, uczestniczą artyści amatorzy i profesjonalni z Kolbuszowej, Sokołowa i Głogowa Małopolskiego.
Twórcy to miłośnicy artystycznego podejścia do rzeczywistości, którego wyrazem są prace plastyczne i fotografie.
Efekty pleneru to wykonanych 21 prac malarskich i rysunkowych i 51 fotografii. Bieszczadzki plener był bardzo
oczekiwany przez grupę i zrealizowany 5 - 6 października przy pięknej jesiennej pogodzie w okolicach Wetliny.
Bazę dla twórców stanowiły pensjonaty w Przysłupiu.
W sobotni wieczór na wystawie pojawiła się bardzo duża grupa zainteresowanych sztukami plastycznymi i fotografiami.
Sporą część publiczności stanowili artyści,
twórcy oraz ich rodziny i znajomi. Była
też spora grupa bywalców różnych wydarzeń artystycznych. Wszyscy zebrani obejrzeli bardzo interesujące prace - wykonane
w różnych technikach plastycznych obrazy i rysunki oraz bardzo dobre fotografie.
Zwiedzających wystawę ciężko było oderwać od ekspozycji, w końcu to się udało. Wszyscy zasiedli na sali widowiskowej,
by obejrzeć tradycyjną prezentację poplenerową Tomasza Koczura (jak zwykle
ciekawą i dowcipną) i wysłuchać klimatycznego koncertu „Tria Bożeny Mazur”.
Muzycy przenieśli nas w świat muzyki
Martyny Jakubowicz, doskonale łączącej
się z bieszczadzkimi pejzażami. W każdy
dźwięk, każdy utwór widzowie wysłuchiwali się z dużą wrażliwością, wokalistkę
Bożenę Mazur, gitarzystę Stanisława Grelę i harmonijkarza Roberta Lenerta nagra-

dzając gromkimi brawami. Na zakończenie była pyszna kawa i świetne ciastka
z kolbuszowskich piekarni, których sława
ze względu na smak wyrobów sięga coraz dalej poza okolicę. Z kolei przekąski
w stylu bieszczadzkim w dużym wyborze

przygotowały artystki kuchni z MDK.
Organizatorzy są zadowoleni, że ciekawa forma, łącząca różne dziedziny sztuki, spotkała się znów z zainteresowaniem
publiczności.
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PREZYDENT RP ODWIEDZIŁ KOLBUSZOWĄ!
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, w poniedziałek (29 października), gościł w powiecie
kolbuszowskim. Przywitały go setki mieszkańców, dzieci oraz licznie zebrana młodzież. Prezydent przybył do
naszego Powiatu, aby uczestniczyć w Powiatowych Obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Powiatowe Obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą Św., której przewodniczył
ks. bp Jan Wątroba. Msza sprawowana
była w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego.
Przywitanie Prezydenta
- Serdecznie witam Pana na naszej Ziemi Kolbuszowskiej. Bardzo cieszymy się
z Pana obecności w powiecie kolbuszowskim. To dla nas prawdziwy zaszczyt gościć w naszej małej ojczyźnie tak dostojnego gościa – tymi słowami przywitał Prezydenta RP Andrzeja Dudę Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. - Nie tak dawno,
bo w 2015 roku, przyjmowaliśmy Pana
w tym miejscu, na kolbuszowskim Rynku, jako kandydata na głowę Państwa Polskiego. Wizyta ta zapadła nam w pamięci
i wspominamy ją z ogromną przyjemnością – wspomniał szef Powiatu, jednocześnie życząc Panu Prezydentowi miłego pobytu na Ziemi Kolbuszowskiej.
Uczestnicy obchodów
Następnie Starosta Kolbuszowski
przywitał wszystkich zebranych na kolbuszowskim Rynku, wśród których znaleźli
się: Pan minister, parlamentarzyści, Pani
Wojewoda Podkarpacka, Pan Marszałek

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.

Uroczysta Msza Św. sprawowana była w intencji Ojczyzny.

Prezydent RP przywitany został na Ziemi Kolbuszowskiej
chlebem i kwiatami.

Przywitanie Prezydenta RP.
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Województwa Podkarpackiego, Pan Profesor Sędzia Trybunału Stanu, Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Wątroba, przedstawiciele Wojska Polskiego, włodarze
samorządów gminnych, służby mundurowe, poczty sztandarowe, księża z powiatu kolbuszowskiego, młodzież, dzieci oraz
licznie zebrani mieszkańcy Powiatu Kolbuszowskiego oraz okolic. Wszyscy, na
czele z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą, uczestniczyli w Powiatowych
Obchodach 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. - Obchody te są wspaniałą okazją do manifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do wartości narodowych – zaznaczył
Starosta Kolbuszowski. - Przez wieki polscy bohaterowie oddawali życie, walcząc
o polską sprawę. Walkę tę prowadzili nie
tylko z bronią w ręku, ale także piórem wierszem i pieśnią, a słowa „Wstań Polsko
Moja” było marzeniem wielu pokoleń pod
różnymi zaborcami – dodał Starosta Józef
Kardyś.
Ku pamięci…
Starosta Kolbuszowski podkreślił, że
mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego
dbają o pamięć poległych, walczących
o wolną Polskę oraz pielęgnują pamięć
o tych, którzy wnieśli ogromny wkład
w kształt naszej ojczyzny. - Ku pamięci
tych osób na froncie Zespołu Szkół Tech-
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Prezydent Andrzej Duda na kolbuszowskim Rynku.

Wbicie do Tarczy Niepodległościowej honorowego gwoździa.

Wpis do księgi pamiątkowej.

Przemówienie Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

Na Rynku powiewały biało-czerwone chorągiewki.

Złożenie Prezydentowi RP meldunku przez Dowódcę 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich.
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Prezydent RP Andrzej Duda w Kolbuszowej.

nicznych w Kolbuszowej wmurowane zostały trzy tablice upamiętniające: żołnierzy
Armii Kraków-Karpaty, poległych w bohaterskim boju z najeźdźcą hitlerowskim
pod Kolbuszową 9 września 1939 r.; druga tablica upamiętnia żołnierzy z powiatu
kolbuszowskiego poległych w 1944 r. w II
Korpusie Polskim podczas bitwy o Monte
Cassino; trzecia tablica natomiast poświęcona jest Prezydentowi Polski Lechowi
Kaczyńskiemu, jego małżonce, gen. Bronisławowi Kwiatkowskiemu - naszemu
rodakowi, osobom związanym z Podkarpackiem oraz wszystkim, którzy zginęli
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r. – wymienił szef Powiatu. - Dzisiaj będziemy świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Setnej Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Niech ta tablica za
każdym razem przypomina nam o wszystkich, którzy w tamtym czasie przyczynili
się do tego, że dzisiaj żyjemy w wolnym
kraju – dodał.
Walczyli…
Prezydent RP Andrzej Duda, podczas
swojego przemówienia zaznaczył, że Kolbuszowa to miasto, które szczególnie tęskniło do wolnej i niepodległej Polski, jako
że czekało na nią bardzo długo. Dużo dłużej niż wiele innych polskich miast i miasteczek. - Tutaj zabory rozpoczęły się 23

Pamiątkowe zdjęcie.

Uroczystość poprowadził pan Mirosław Karkut.

Złożenie kwiatów przed pomnikiem, poświęconym „Żołnierzom
i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność
Ojczyzny”.

W imieniu Samorządu Powiatowego kwiaty złożyli: Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech
Cebula oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego
Mieczysław Burek.
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lata wcześniej niż w innych miejscach.
W 1772 r. Państwa miasto już znalazło się
zaborze austriackim - wskazał. - Przez cały
ten czas kolbuszowianie, ludzie tej ziemi, marzyli o Polsce i walczyli o Polskę.
We wszystkich powstaniach, które przez
te 146 lat miały miejsce na tych ziemiach,
na których żyli ludzie, którzy chcieli odzyskać swoją Ojczyznę. Chcieli odzyskać
Polskę. W każdym z tych powstań mieszkańcy Kolbuszowej, mieszkańcy tego powiatu brali udział, walczyli, ginęli. To jest
wasza wielka historia – wskazywał w swoim wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda.
Wspomniał urodzonego w Kolbuszowej,
słynnego żołnierza Armii Krajowej i harcerza - Janka Bytnara „Rudego”, bohatera
„Kamieni na szaniec”. Tego, który nie uległ,
który nie sypnął, który zachował hart ducha do samego końca. I zmarł zakatowany przez Niemców. - To na tej ziemi walczył, a potem zginął zamordowany z kolei
przez komunistów mjr Józef Batory, Żołnierz Niezłomny, zamordowany wraz z IV
Komendą WiN w 1951 roku w więzieniu
w Warszawie – wskazał Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu.
Odsłonięcie tablicy
Po wystąpieniu Prezydenta nastąpiło
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po tym
akcie wszyscy zebrani odśpiewali hymn
państwowy. Kolejnym punktem Powiatowych Obchodów było wbicie pamiątkowych gwoździ do Tarczy Niepodległościowej, zaprojektowanej na okoliczność jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości, wykonaną na wzór Tarczy
Legionów przez rzeźbiarza pochodzącego
z Mazurów Benedykta Popka i ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Pamiątkowe gwoździe wbijali: Prezydent RP Andrzej Duda, Poseł na
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Senator
RP Zdzisław Pupa, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa

Zdjęcie z harcerzami.

Oddanie salwy honorowej.

Podkarpackiego Władysław Ortyl, Biskup wieńców przed pomnikiem, poświęconym
Rzeszowski Jan Wątroba, Starosta Kolbu- „Żołnierzom i bohaterom walczącym i poleszowski Józef Kardyś i Burmistrz Kolbu- głym za wolność i suwerenność Ojczyzny”.
szowej Jan Zuba. Po wbiciu gwoździ naBarbara Żarkowska
stąpiło odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej.
Powiatowe Obchody, upamiętniająZdjęcia: B. Żarkowska,
M. Rząsa-Rusin,
ce 100. Rocznicę Odzyskania przez PolKancelaria Prezydenta
skę Niepodległości, zakończyło złożenie

RADA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
VI KADENCJI (2018-2023)
Przewodniczący Rady Powiatu –
Mieczysław Burek
Zastępcy Przewodniczącego Rady
Powiatu – Emil Wilk, Zbigniew Ofiara
1.
2.
3.
4.
5.

Radni Powiatu Kolbuszowskiego:
Wojciech Cebula
Marian Hopek
Józef Kardyś
Stanisław Kopeć
Marek Kuna

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jerzy Magda
Roman Petejko
Ewa Posłuszny
Józef Prymon
Grzegorz Romaniuk
Lucjan Wilk
Henryk Wojdyło
Barbara Wojnas
Grażyna Wyka
Maria Zawada

Wydział Promocji
i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego
Barbara Żarkowska
tel. (17) 74 45 730
b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Kulinaria

NOWE SMAKI ZAPOMNIANYCH
STARYCH WARZYW

Pasternak był już znany w starożytności i szeroko uprawiany w Europie,
Azji, Australii, Ameryce Południowej, potem prawie wszędzie wyparły go
ziemniaki. W Polsce również uprawiano to warzywo już w średniowieczu
i stanowiło ono podstawę wyżywienia obok kasz, kiedy nie były znane
jeszcze ziemniaki, które po rozpowszechnieniu – niestety – wyparły
pasternak także z kuchni polskiej.
Pasternak obecnie uważany jest u nas
za roślinę pastewną, a przecież jest to znakomite warzywo korzeniowe, które posiada cenne właściwości. Jego zalety odżywcze i zdrowotne, odkrywane na nowo,
przywracają do łask pasternak, który znów
staje się warzywem coraz bardziej rozpowszechnionym w naszej kuchni, bowiem
korzenie tego warzywa bogate są w sole
mineralne, witaminy, cukry, błonnik, przy
tym pasternak jest zasadotwórczy, pobudza apetyt, reguluje trawienie.
Korzeń tego warzywa przypomina
okazały korzeń białej pietruszki, zaś smak
jest pośredni między pietruszką a selerem, ale jest łagodniejszy od selera. Specyficzny smak i zapach całej roślinie nadają olejki eteryczne, które mają również
znaczenie dietetyczne. Korzenie pasternaku można spożywać na surowo, przyrządzając surówki, są świetnym składnikiem
sałatek. Ugotowany lub uduszony z masłem czy smażony to doskonały zamiennik
ziemniaków.
Pasternak jest o wiele wygodniejszy
w uprawie niż ziemniaki. Nie potrzebuje prawie żadnej pielęgnacji, bo zagłusza
wszystkie chwasty, a przy tym, co ważne, rzadko atakowany jest przez szkodniki i choroby. Poza tym jest mrozoodporny,
można go zbierać późną jesienią, a nawet
w zimie, kiedy ziemia nie jest zamarznięta.
Korzenie tego warzywa świetnie znoszą
transport, a zakopcowane bardzo dobrze
się przechowują nawet do kwietnia, nie
tracąc swoich wartości odżywczych.

dodać do mąki i przygotować zasmażkę,
którą rozprowadzić zimnym mlekiem wymieszanym z osoloną śmietaną. W 1 litrze
wrzącej wody ugotować pokrojone drobno
ziemniaki i pory. Wszystkie jarzyny przełożyć do jednego garnka, zmiksować lub
zblendować, zaciągnąć przygotowaną zasmażką. Jeżeli zupa krem jest zbyt gęsta,
dodać wrzącą wodę. Doprawić solą, cukrem, pieprzem, posypać posiekaną zieleniną i podawać z grzankami zasmażonymi
z żółtym serem posypanym ostrą papryką.
Aromatyczna zupa z pasternaku

70 dag obranego i pokrojonego w kostkę
korzenia pasternaku, 3 pokrojone łodygi
selera naciowego, kawałek świeżego korzenia imbiru oczyszczonego ze skórki, 2
średnie cebule, 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka
nasion kminku, pół łyżeczki ostrej papryki,
pół łyżeczki tymianku, szczypta mielonych
goździków, 1 listek laurowy, świeżo mielony pieprz do smaku, 1 szklanka mleka, 2
łyżki masła, 1 łyżeczka jasnego miodu, 1,5
l wrzącej wody, 1 łyżka posiekanej natki
pietruszki lub świeżej kolendry, sok z połowy cytryny do smaku.
Kminek uprażyć na suchej patelni, kiedy ziarnka zaczną delikatnie pękać dodać
masło, wsypać posiekaną cebulę, czosnek,
pokrojony seler, starty na tarce korzeń imbiru i pozostałe przyprawy, po czym dusić
na małym ogniu około 10 minut. Następnie dodać pokrojony w kostkę pasternak
oraz mleko i zalać gorącą wodą. Wszystkie składniki zupy gotować około 40 miZupa krem z pasternaku
nut, aż pasternak będzie zupełnie miękki.
z ziemniakami i porami
Jeżeli zupa jest zbyt gęsta, to dodać trochę wrzącej wody (ewentualnie mleka).
1 kg pasternaku (korzeń), 2 cebule czer- Wrzucić listek laurowy, doprawić sokiem
wone, 2 łyżki masła, 2 łyżki oleju, 1 łyż- z cytryny, miodem, solą, pieprzem. Posyka mąki pszennej, 40 dag ziemniaków, 40 pać zieleniną i podawać z grzankami lub
dag porów, 1 szklanka mleka, pół szklan- groszkiem ptysiowym.
ki śmietany 18%, sól, pieprz, miód lub cukier do smaku, 2 łyżki posiekanej natki piePurée z pasternaku
truszki lub koperku.
Pasternak oczyścić, oskrobać i ugotować 1 kg pasternaku, półtorej łyżki masła, pół
w posolonej wodzie. Następnie pokroić szklanki mleka, 1 łyżka soli, 1 żółtko, natka
w plastry, posolić, dodać część masła i du- pietruszki lub koperku (2 łyżki).
sić do miękkości. Cebulę obrać, posiekać Korzenie pasternaku umyć, obrać, opłui zasmażyć na pozostałym tłuszczu (zo- kać, pokroić wzdłuż na cząstki i ugotostawić pół łyżki masła). Pół łyżki masła wać do miękkości. Odcedzić, dodać ma-

Janina Olszowy
sło i gorące mleko wymieszane z żółtkiem.
Utłuc tłuczkiem do ziemniaków lub przecisnąć przez praskę. Podgrzać mieszając
w rondlu ustawionym na małym ogniu
lub na parze. Wymieszać z posiekaną zieleniną. Wyłożyć na ogrzaną salaterkę. Podawać jako dodatek do potraw mięsnych
– zamiast ziemniaków.
Pasternak z wody
Można go przyrządzać tak jak szparagi,
tzn. ugotować w osolonej wodzie, odcedzić i podawać z tartą bułeczką przyrumienioną na maśle.
Pasternakowe placki
1 kg korzeni pasternaku, 1 duża cebula, 1-2
jajka, 1 łyżka pszennej mąki, sól, tłuszcz do
smażenia.
Oczyszczony i obrany pasternak zetrzeć
na tarce o średnich oczkach, cebulę obrać
i zetrzeć na tarce, wymieszać z miazgą
pasternakową, dodać jajka, mąkę, sól do
smaku i starannie wymieszać. Kłaść masę
łyżką na rozgrzanym na patelni tłuszczu
i smażyć z obu stron na rumiano. Podawać
wprost z patelni, wówczas placki są najsmaczniejsze.
Pasternak panierowany
1 kg pasternaku, 3 łyżki maki pszennej, 3
jajka, 1 szklanka bułki tartej, sól do smaku.
Oczyszczony i obrany pasternak ugotować na półmiękko w osolonej wodzie, odcedzić, po lekkim przestudzeniu pokroić
w grubsze plastry (1 cm), otaczać plastry
w mące, rozbełtanych jajkach, następnie w tartej bułce lub pszennych otrębach.
Smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu
stron. Podawać do dań mięsnych lub zamiast ziemniaków z ostrymi sosami.
Zapiekanka z pasternaku
1 kg pasternaku, 20 dag cebuli, pół kg parówek lub resztki pieczeni, mięso z gulaszu itp., albo 4 jajka ugotowane na twardo,
2 szklanki mleka, 2 surowe jajka, 10 dag
utartego żółtego sera, sól, imbir, 2 łyżki
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Korzenie pasternaku wyszorować, opłukać, oskrobać i zetrzeć na tarce o drobnych
oczkach. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce
o dużych oczkach. Chrzan oczyścić, obrać
i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach.
Wszystkie rozdrobnione składniki surówki
wymieszać, dodać śmietanę wymieszaną
z solą, cukrem i pieprzem. Starannie wymieszaną surówkę przełożyć do salaterki,
podawać do wędlin, ryb i mięsa z drobiu.

kroić w drobne słupki tzw. „zapałkę”. Pory
oczyścić, przekroić wzdłuż i umyć bardzo
dokładnie. Pokroić w cieniutką słomkę,
oprószyć cukrem i skropić sokiem z cytryny. Jabłka obrać i pokroić w drobną kostkę, skropić sokiem z cytryny i wymieszać
z sosem. Umyte śliwki wydrylować, pokroić w paseczki. Wszystkie rozdrobnione składniki wymieszać z sosem, dodając
jednocześnie ryż, korniszony i zieleninę.
Przyprawić do smaku solą, cukrem i pieSałatka z pasternaku
przem. Gotową sałatkę wyłożyć do salaterki, posypać posiekanymi uprzednio
1 kg pasternaku, 4 kiszone ogórki, 2 kwa- uprażonymi na patelni orzechami, ozdobić
skowate jabłka, pęczek szczypiorku, ¾ połówkami śliwek, listkami sałaty czy jarszklanki majonezu, 1 szklanka mleka.
mużu. Podawać tę wykwintną sałatkę do
Korzenie pasternaku oczyścić, oskrobać, wędlin, zimnych mięs, ryb itp.
opłukać i ugotować we wrzącej osolonej
wodzie z dodatkiem mleka. Po ugotowaKwaśna sałatka z pasternaku
niu odcedzić, schłodzić i pokroić w kostkę
lub słupki. Obrane ogórki i jabłka pokroić 70 dag pasternaku, 4-5 korniszonów, pół
w drobną kostkę, dodać do rozdrobnione- szklanki posiekanych marynowanych
go pasternaku, zalać majonezem, wymie- grzybków (mogą być pieczarki), 4 łyżki poszać, doprawić do smaku wg uznania pie- siekanej natki pietruszki i koperku, 4 łyżki
przem, solą i cukrem. W salaterce sałatkę oliwy lub oleju (słonecznikowy, sojowy lub
suto obsypać siekanym szczypiorkiem.
z pestek winogron), 2 łyżki soku z cytryny,
sól, pieprz, cukier do smaku.
Sałatka z pasternaku na bogato
Oczyszczony i umyty pasternak ugotować
w osolonym wrzątku, odcedzić, przelać
75 dag pasternaku, 20 dag porów (białe zimną wodą, osuszyć i pokroić w cienczęści), 1-2 jabłka, 10 dag śliwek węgierek kie słupki. Korniszony i grzyby posiekać
(świeże lub mrożone), 20 dag żółtego sera, i połączyć z rozdrobnionym pasternakiem.
4 łyżki posiekanych w kostkę korniszonów, Doprawić do smaku solą, pieprzem, cu4 łyżki posiekanych włoskich orzechów, po krem, skropić sokiem z cytryny i oliwą
2 łyżki posiekanych listków estragonu, ba- lub olejem. Posypać posiekaną zieleniną
zylii i pietruszki, pół szklanki ugotowane- (pietruszka, koperek). Wszystkie składniki
Surówka z pasternakiem
go na sypko ryżu, 1 szklanka sosu majone- wymieszać. Podawać sałatkę jako dodatek
zowego, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny do pieczeni, kotletów, pieczonego drobiu
40 dag korzenia pasternaku, 2 jabłka kwa- do smaku.
itp.
skowate (szara reneta), 1 łyżka startego Pasternak oczyścić, obrać, opłukać i ugoJanina Olszowy
chrzanu, pół szklanki gęstej śmietany, sól, tować we wrzącej osolonej wodzie. Odcecukier, pieprz do smaku.
dzić, ostudzić i pokroić w kostkę. Ser pomasła, 2 łyżki tartej bułki, pieprz, 1 łyżka
mąki pszennej.
Pasternak umyć, obrać, opłukać i ugotować we wrzącej osolonej wodzie wymieszanej z 1 szklanką mleka. Gotować 10
minut na półmiękko. Odcedzić, pokroić
w plastry. Cebulę obrać i pokroić w plasterki, poddusić na tłuszczu, żeby była
szklista, nie zrumieniona.
Mięso, wędlinę lub ugotowane na twardo
jaja pokroić w plastry. Żaroodporną formę
wysmarować masłem, oprószyć tartą bułką i układać warstwami plastry pasternaku,
cebulę, mięso, wędlinę lub jajka. Każdą
warstwę oprószyć solą, pieprzem, posypać
natką pietruszki. Pierwszą i ostatnią warstwę powinny stanowić plastry pasternaku.
Przygotować sos – masło roztopić, dodać
mąkę i wymieszać. Mieszając połączyć
z mlekiem, wlewając je powoli podczas
podgrzewania. Doprowadzić do wrzenia
i odstawić, dodać 2 łyżki śmietanki wymieszanej z żółtkami i ubijając podgrzewać, nie dopuszczając do zagotowania.
Gdy sos zgęstnieje, odstawić z ognia, dodać starty ser (pozostawić 2 łyżki sera),
wymieszać, przyprawić do smaku solą,
pieprzem, ewentualnie szczyptą startej
gałki muszkatołowej. Ułożony w formie
pasternak zalać przygotowanym sosem,
posypać pozostałym serem, wstawić do
nagrzanego piekarnika i zapiec rumieniąc
na jasnozłoty kolor. Podawać bezpośrednio po zapieczeniu jako gorącą przystawkę
lub kolacyjne gorące danie.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom Powiatu Kolbuszowskiego
za udział w wyborach samorządowych.
Dziękuję Wam za zaufanie i udzielone poparcie.
Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy oddali swój głos
na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS

Józef Kardyś
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Europejskimi szlakami

POCZTÓWKA
Z TALLINA – PERŁY BAŁTYKU

Piotr Bujak

Sobór św. Aleksandra Newskiego, na wzgórzu Toompera, jest największym
prawosławnym kościołem w Estonii. Dawny symbol potęgi Rosji

Miasto tętni życiem, jest ekomomicznym
i kulturalnym centrum kraju

Stare miasto otoczone jest średniowiecznymi murami obronnymi z 26
zachowanymi basztami

Najbardziej znany talliński kościół - św. Olafa
- w XVI wieku był najwyższą budowlą na
świecie. Miał wówczas 159 metrów wysokości

Widok na port i nowoczesne biurowce, w których tworzy się nowoczesne
technologie. Powstał tu między innymi komunikator Skype. Tallin często
jest nazywany Bałtycką Doliną Krzemową

Najwspanialsza jest starówka z wąskimi ulicami
i licznymi kościołami różnych wyznań. W 1997
roku wpisana została na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO

XVI wieczne kamienice bogatych
kupców stanowią dziś jedną
z najważniejszych atrakcji miasta

Rynek z gotyckim ratuszem
miejskim
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

BIOFEEDBACK – TRENING MÓZGU

Współcześnie znanych i stosowanych jest wiele różnorodnych metod usprawniających funkcjonowanie
poznawcze i emocjonalne człowieka. Jedną z najnowocześniejszych stanowi EEG Biofeedback. Metoda ta jest
niezwykła, bowiem w jej trakcie dziecko uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Brzmi jak bajka? Otóż
nie! Jej działanie oraz efekty mają solidne podstawy naukowe, a skuteczność i zakres możliwości terapeutycznych
są ciągle badane i poszerzane.
Zastosowanie terapii EEG Biofeedback
Jest to nieinwazyjny, profesjonalny
i bezpieczny trening usprawniający pracę
mózgu. Terapia może poprawić szybkość
uczenia się, przyczynić się do rozwiązania
problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii.
Może służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających
koncentracji (sport, muzyka). Pomaga nie
tylko wzmocnić potencjał intelektualny,
funkcjonowanie procesów poznawczych,
takich jak koncentracja, uwaga, pamięć,
ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć klienta relaksacji,
wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem
oraz niwelowaniem napięcia emocjonalnego.
Z racji szerokiego zastosowania mogą
korzystać z niego osoby zdrowe, którym
zależy na usprawnieniu swoich możliwości poznawczych. Korzystają z niego często uczniowie, studenci, przedsiębiorcy,
aktorzy, tancerze, sportowcy, dziennikarze, czyli ludzie kreatywni obciążeni stresem. Od kilkunastu lat Biofeedback regularnie stosują największe kluby piłkarskie,
np. AC Milan. W Polsce trenowali tak
m.in. Adam Małysz, Paweł Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce czy
Kamil Stoch. Ponadto trening skutecznie
pomaga w wielu zaburzeniach psychosomatycznych i chorobach neurologicznych,
przy których konwencjonalne metody są
mało skuteczne. Należą do nich: Syndrom
ADHD i ADD, nerwice, stres, zaburzenia
pamięci, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, obniżona samoocena i inne trudności
emocjonalne, czy też jąkanie.
Czym jest Biofeedback?
Jest to metoda terapii, polegająca na
podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego
jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane
świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry, napięcie mięśni itp.
Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach
swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktyw-

ności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale
delta w stanie głębokiego, regenerującego
snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu
występuje zarówno niedobór jak i nadmiar
fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają
problem ze skupieniem się na wykonaniu
konkretnego zadania lub kontrolowaniem
emocji).
Dzięki tej terapii pacjent w sposób
świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg
pracował wydajniej i szybciej. Sygnał
z jednego punktu na głowie pacjenta jest
przetwarzany na zrozumiałą dla niego postać graficzną (wykres, animację bądź grę
wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować.
Pozwala to nauczyć się reakcji własnego
mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby
funkcjonował efektywnie.

już po podłączeniu aparatury – przeprowadzana jest diagnoza wstępna. Rozpoczyna
się również wstępny trening zapoznający klienta z metodą. Terapeuta wcześniej
tłumaczy na czym będą polegały treningi.
Jest okazja do zadania pytań. Na pierwszym (ewentualnie drugim) spotkaniu terapeuta wstępnie określa czas trwania terapii i jej częstotliwość.
Czas trwania terapii jest indywidualny
dla każdej osoby. Zależy od stopnia trudności doświadczanych przez daną osobę,
od jej wieku, możliwości itp. Można wyróżnić terapie:
• krótkoterminowe (10-20 spotkań) – dla
osób zdrowych w celu poprawienia
funkcji poznawczych np. przed egzaminem,
• średnioterminowe (20-60 spotkań) –
dla osób z zaburzeniami uwagi, ADHD,
dysleksją, zburzeniami emocjonalnymi,
itp.
• długoterminowe (powyżej 60 spotkań)
– w przypadku porażenia mózgowego,
autyzmu, itp.

Jak wygląda terapia Biofeedback?
Osoba poddawana treningowi siada
w fotelu. Terapeuta przykleja mu do głowy i uszu elektrody aparatu EEG zapisującego przebieg fal mózgowych. Prowadzący na swoim monitorze widzi je w postaci
wykresu, podczas gdy na drugim ekranie
badany obserwuje emisję tych fal w postaci bardziej przystępnej gry wideo. Co
bardzo ważne – pacjent steruje grą jedynie siłą własnego umysłu, nie ma tu myszki ani klawiatury! Oto np. widzi samochód
jadący za innym pojazdem. Musi skoncentrować swoją uwagę na prowadzeniu tego
samochodu, czyli utrzymaniu go na właściwym torze i z odpowiednią prędkością,
tak by dystans między obu pojazdami się
zmniejszał. Jeśli robi to skutecznie, komputer sygnalizuje to dźwiękiem i nagradza
punktami. Do mózgu dociera informacja
zwrotna o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danym momencie. Mózg, czuły na pochwały, dostosowuje się do tych
wskazówek i uczy się optymalnej pracy.
Kilka lub kilkanaście treningów pozwala
utrwalić osiągnięte efekty, poprawić myślenie i pamięć.
Na pierwszym spotkaniu terapeuta
skupia się na poznaniu klienta. Następnie –

Spotkania powinny odbywać się minimum raz w tygodniu, a optymalnie jest,
jeśli są 2-3 razy w tygodniu.
Przebieg pojedynczego treningu
Pojedyncze spotkanie trwa około 50
minut. Zwykle rozpoczyna się rozmową z klientem (np. nawiązanie kontaktu
z dzieckiem), podczas której często terapeuta jednocześnie podłącza aparaturę (tzn.
elektrody). Następnie terapeuta włącza odpowiedni rodzaj treningu, dobiera animacje, dokonuje ustawień. Klient rozpoczyna
trening złożony z kilku części (zazwyczaj
10 – trzyminutowych gier) przedzielonych
momentami odpoczynku – w zależności
od potrzeb i możliwości klienta. Po skończonych ćwiczeniach terapeuta przekazuje informację zwrotną dotyczącą postępów
w terapii, udziela ewentualnych wskazówek do pracy w domu.
Biofeedback w Kolbuszowej
Z terapii EEG Biofeedback na terenie
Kolbuszowej można skorzystać w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. Prowadzona jest od 2010 roku przez trzech certyfikowanych terapeutów. Co ważne, treningi w naszej poradni są bezpłatne. Korzy-
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stać z nich mogą uczniowie szkół z terenu powiatu kolbuszowskiego. Aby uczeń
mógł wziąć udział w omawianych treningach, rodzic (lub pełnoletni uczeń) powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza
neurologa o braku przeciwwskazań do
terapii Biofeedback oraz złożyć pisemny
wniosek o objęcie terapią. Terminy wizyt

można umówić osobiście lub telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy i polecamy tę
Kontakt: PORADNIA PSYCHOLOGICZ- metodę treningu umysłu!
NO - PEDAGOGICZNA
ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
Rejestracja (17) 2271 -156 691920909
tel./fax. (17) 2271 -156
pppkolbuszowa@onet.pl

Mgr Justyna Pomykała
PPP w Kolbuszowej

Zdrowie

ZMIANY SKÓRNE, KTÓRYCH NIE MOŻNA
PRZEOCZYĆ
Czerniak złośliwy
1,5 kobiet chorych na 1 chorego mężczyznę, zachorowalność w Polsce wynosi
2000 osób na rok.
Czerniak złośliwy jest odpowiedzialny za 800 zgonów (>80% w ostatnich 20
latach). Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie słoneczne,
szczególnie we wczesnym okresie życia.
Rozpoznanie bywa trudne, ale u większości chorych stwierdza się ok. 1 cechę ze
skali oceny klinicznej Glasgow. Zmiany
mogą rozwinąć się w obrębie istniejącego
uprzednio znamienia.
Kryteria duże: zmiana rozmiaru,
kształtu lub/i koloru.
Kryteria małe: zapalenie, powstawanie strupów lub krwawienie, zaburzenia
czucia, średnica większa od 7 mm.
Kryteria mniej przydatne: asymetria,
nieregularny kolor, uniesienie, nieregularna granica.
W przebiegu czerniaka pojawiają się
zmiany „satelitarne”, zlokalizowane w sąsiedztwie. Jeśli zmiany mają gładką powierzchnię, są dobrze odgraniczone i regularne, prawdopodobieństwo czerniaka
złośliwego jest niewielkie.

Rak podstawno komórkowy (tzw.
wrzód drążący)
Ma postać perłowego guzka z charakterystycznym wałowatym brzegiem z teleangiektazjami. Zmiana najczęściej jest
umiejscowiona na twarzy. Przerzuty powstają niezwykle rzadko. Nowotwór ma
charakter raka o miejscowej złośliwości,
niszczącego sąsiadujące tkanki, jeżeli nie
jest leczony. Zmiany zlokalizowane na tułowiu mają postać czerwonych łuszczących blaszek z uniesionym gładkim brzegiem. Przyczyną najczęściej jest ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.
W leczeniu najlepszą metodą jest całkowite usunięcie zmiany. W przypadku dużych
zmian u osób starszych wykorzystuje się
radioterapię. Krioterapia plus minus wyłyżeczkowanie wgłębienia są stosowane
w przypadku niewielkich zmian.

Choroba Bowena
Są to czerwone, łuszczące blaszki
o powolnym wzroście, zlokalizowane zazwyczaj na kończynach dolnych. Badanie
histologiczne: dysplazja obejmująca pełną grubość skóry do błony podstawowej.
Rzadko dochodzi do progresji do raka kolczysto komórkowego. Choroba Bowena
Rak kolczysto komórkowy
zlokalizowana w obrębie błon śluzowych
Zmiany skórne mają zazwyczaj cha- narządów płciowych, najczęściej żołędzi
rakter owrzodzeń z twardym, uniesionym i napletka, określana jest mianem erytrobrzegiem. Choroba może rozwinąć się plazji Queyrata. Leczenie to krioterapia,
w ogniskach rogowacenia słonecznego miejscowe stosowanie 5-fluorouracylu, te(starczego), na wargach u osób palących rapia fotodynamiczna.
bądź w owrzodzeniach grawitacyjnych
kończyn. Przerzuty stwierdza się rzadko,
Rogowacenie słoneczne
ale destrukcja tkanek sąsiadujących jest
Są to zmiany pojawiające się w miejznacznie nasilona. Leczenie jedynie przez scach eksponowanych na promieniowanie
całkowite usunięcie zmiany.
słoneczne i przyjmujące postać kruchych,
Ogniska raka kolczysto komórkowe- żółto-białych nawarstwień hiperkeratogo należy różnicować z rogowiakiem kol- tycznych. Możliwa jest przemiana nowoczysto komórkowym, który jest szybko ro- tworowa.
snącym, łagodnym, samo ograniczającym
Leczenie to m.in. kauteryzacja, kriosię guzkiem z centralnym wgłębieniem terapia, 5% krem z 5-fluorouracylem dwa
wypełnionym keratyną.
razy dziennie. Sekwencja jest następująca: rumień → powstawanie pęcherzyków
→ nadżerka → owrzodzenie → martwica
→ zdrowienie z epitelizacją. Zdrowa skóra

Dr n. med. Jarosław Ragan
jest nieuszkodzona. Leczenie trwa zazwyczaj 4 tygodnie, ale może trwać dłużej. Nie
stwierdza się istotnego wchłaniania leku
do krążenia systemowego, jeśli leczona
powierzchnia ma mniej niż 500 cm².
Nowotwory wtórne
Przerzuty do skóry występują w przebiegu raka piersi, nerki i płuc. Zmiany
mają zazwyczaj charakter twardawych
guzków, najczęściej zlokalizowanych na
skórze głowy.
Ziarniniak grzybiasty
Jest postacią chłoniaka, który jest
ograniczony do skóry. Zmiany skórne
mają charakter czerwonych blaszek wywołujących świąd.
Rogowacenie białe (tj. leukoplakia)
Zmiany skórne mają charakter białych plam zgrubiałego naskórka, w którym mogą się tworzyć szczeliny, na błonie
śluzowe jamy ustnej lub narządów płciowych (może wywoływać świąd). Możliwa
jest progresja choroby do nowotworu złośliwego.
W bardzo szybkim tempie zwiększa
się ilość zmian skórnych zarówno o podłożu nowotworowym jak i nienowotworowym. Wszystkie zmiany skórne wymagają
w pierwszej kolejności konsultacji dermatologicznej, a w wypadku zalecenia wycięcia zmiany - zgłoszenia się do w Poradni
Chirurgicznej lub w Oddziale Chirurgii.
Nie warto z decyzją o wycięciu zbyt długo
czekać, gdyż zmiany skórne niekiedy rosną bardzo szybko i może się zdarzyć, że
gdy zmiana będzie zbyt duża jej wycięcie
może być skomplikowane i wymagać np.
przeszczepu skóry.
Dr n. med. Jarosław Ragan
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Religia

WARTO DZIELIĆ SIĘ DOBRYMI
PRAGNIENIAMI!
<Jakub i Jan, synowie Zebedeusza,
zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym
wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden
po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co
prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich,
który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest,
który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać
miejsce po mojej stronie prawej lub lewej,
ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus
przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między
wami chciał się stać wielki, niech będzie
sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.>
Mk 10,35-45
Wsłuchując się w słowa tej ewangelii
dostrzegamy oburzenie apostołów, którzy
jednoznacznie odczytali pragnienia dwóch
swoich współtowarzyszy Jana i Jakuba
i uznali, że chcą oni po cichu załatwić sobie pierwsze miejsca w chwale niebieskiej.
Zazwyczaj przy omawianiu tego fragmentu Ewangelii krytykuje się Jakuba i Jana
- ich pragnienie sławy, chęć wywyższenia
się nad towarzyszy, pychę i niezrozumienie słów Nauczyciela.
Dzisiaj spójrzmy jednak na tę scenę
inaczej - pod kątem ludzkich marzeń i ich
roli w życiu. W rozmowie Jezusa z uczniami dotykamy tego, co nazywamy wielkimi
pragnieniami. Moglibyśmy stwierdzić: jakie marzenia, takie życie. Realizacja pragnień wpływa na kształt rzeczywistości,
jaką dla siebie kreujemy.
Kto nie stawia sobie dalekosiężnych
celów i nie realizuje pragnień, ten nie żyje
na miarę swoich możliwości, a w ostatecznym rozrachunku usycha, czasem karłowacieje.

Człowiek jest przecież istotą pociąganą przez pragnienia. To one są motorem
dla naszych decyzji. Oczywiście czasem
trudno jest nam jednoznacznie ocenić ich
jakość - życie uczy nas, że złe pragnienia
prowadzą do złych decyzji, a dobre pragnienia do dobrych decyzji.
„Na marginesie przypomina mi się
opowiadana dla zastanowienia historia,
jak teściowa przychodzi do księdza by zamówić Mszę św., by jej synowej Bóg skrócił życie i zabrał z tego świata. Oczywiście
ów ksiądz tłumaczy owej kobiecie, że taka
intencja obraża Boga - to tylko „zły” chce
krzywdy dla drugiego. Ona jednak upiera
się przy swoim i nalega, aż w końcu ksiądz
zgadza się, ale zmienia jej intencję, mówi
to pomódlmy się niech Bóg skróci życie tej
gorszej.
Poznając swoje intencje teściowa
stwierdza, że tak to ona nie chce i niech
zostanie jak jest.”
Warto więc rozeznawać swoje pragnienia. Pytać się - Czy one czasem nie
obrażają Boga? – nie wypływają z zazdrości, pożądliwości, egoizmu, który moje
potrzeby stawia ponad potrzeby moich bliskich? Pytajmy siebie - Jakie są we mnie
pragnienia w odniesieniu do Jezusa? Na
czym polega moja bliskość z Jezusem?
Czy oparta jest tylko na słowach, które
codziennie wypowiadam w czasie modlitwy?, czy też na czynach, różnych gestach,
decyzjach, przede wszystkim w odniesieniu do drugiego człowieka?
Pamiętajmy, pragnienia zawsze można zmieniać i kształtować, ze złymi trzeba
walczyć, a dobre umacniać.

Ks. Lucjan Szumierz
sposób spełnić swoje marzenia. Może
więc Jakub i Jan wykazali się odwagą.
Wyrazili jako pierwsi to, co nosili w sercach. Jeśli nie powiesz, że coś cię raduje,
to drugi człowiek nie jest w stanie tego rozeznać.
Nazwanie swoich pragnień to pierwszy krok do ich rozeznania i do ich spełnienia.
Niekiedy zdarza się, że nie wiemy,
o co prosimy. Wydaje nam się, że czegoś
bardzo chcemy, ale nie myślimy o konsekwencjach. Kto wie, czy po jakimś, z reguły dłuższym czasie, nie podziękujemy
Bogu za to, że nie wszystko się zrealizowało w naszym życiu, że nie od razu spełniły się nasze marzenia.
Bo pragnienie i jego urzeczywistnienie mają odpowiedni dla siebie czas. Człowiek z natury jest niecierpliwy, a czasem
oczekiwanie jest potrzebne, byśmy w pełni docenili spełnione pragnienie.
Zauważmy, że Jakub i Jan nie siebie
widzą w centrum upragnionych wydarzeń,
ale Pana Jezusa. Chcieli siedzieć po prawej i lewej stronie Jezusa, czyli obok, bardzo blisko swego Nauczyciela.

Małe pragnienia dają małą radość.
Wielkie zaś wielką. Ta radość często
udziela się nawet świadkom ich spełnieWróćmy do ewangelii. Fakt, że Jakub nia. Przypomnĳmy sobie radość sąsiadów
i Jan szybciej od innych podzielili się z i krewnych Elżbiety i Zachariasza z poJezusem swoimi marzeniami, nie daje pra- wodu narodzin Jana Chrzciciela (por. Łk
wa do zaszufladkowania ich jako egoistów. 1,58).
Czy i my nie powinnismy radować
Wyprzedzili pozostałych uczniów w wyrażeniu tego, czego każdy pragnął: miejsca się, gdy ktoś bliski zrealizuje swoje ukryte
w chwale po prawicy Jezusa. Może więc pragnienie, o którym wiedzieliśmy?
apostołowie oburzyli się na synów ZebePomyślmy o wielkich pragnieniach
deusza, bo zazdrościli im, że mieli odwagę poprosić o coś, o czym każdy z nich Boga, które zrealizowały się w osobie
myślał? Przecież nie możemy zakładać, Syna Człowieczego, który nie przyszedł,
że pozostali uczniowie nie mieli żadnych aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu. Będzie to
pragnień.
nam potrzebne do podjęcia jeszcze jednej,
Warto dzielić się dobrymi pragnienia- trudnej do zrozumienia kwestii.
Mianowicie, prawdziwe Boże prami!
Jeśli np. znajdzie się kilka osób, któ- gnienia mają wpisany w siebie wymiar
re kochają góry, to zamiast oglądać widoki służebności.
Ich spełnienie ma służyć uszczęśliwiana ekranie telewizora można się zorganizować i razem udać się na szlak, aby w ten niu innych. Widać to w darach i charyzma-
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tach, którymi obdarowuje Duch Święty,
i o które można prosić. Św. Paweł jednoznacznie i z mocą pisze, że wszystkie one
są dla dobra wspólnoty, że jej mają służyć.
Jeżeli moje pragnienie rani bliźniego,
to ani ono wielkie, ani prawdziwe.

chaczy? Wszystko zależy od naszego wewnętrznego nastawienia, realizując swoje
pasje możemy pięknie służyć innym, jedno nie przekreśla drugiego.
Nie bójmy się więc rozeznawać i werbalizować nasze pragnienia. Poświęcajmy temu zadaniu odpowiednią ilość czasu,
Czy możemy służyć, realizując swo- pamiętając, że obiektywnie ocenić możeje pragnienia? Jeśli ktoś umie śpiewać, my je tylko pytając: Czy nie obrażają one
otrzymał ten dar i realizuje go, to czyż Chrystusa? Nie depczą Jego miłości do
nie może to być służba również dla słu- każdego człowieka? Nie rodzą się w nas

z chęci dominowania nad innymi, narzucania innym naszego puntu widzenia, szukania własnej chwały?
Pamiętajmy - by być świętym, a więc
być blisko Boga, doświadczać chwały niebieskiej - nie trzeba robić rzeczy wielkich
- wystarczy robić rzeczy małe ale z wielką
miłością.

Historia

JAN GUMIŃSKI, BOHATER WRZEŚNIA 1939 R.
Jestem rodowitą kolbuszowianką, moi przodkowie od XVIII wieku byli mieszkańcami Kolbuszowej. Los sprawił,
że nie mieszkam w Kolbuszowej (czego ogromnie żałuję), ale wracam tam w każde wakacje.
To wszystko sprawia, że miasto to jest
mi bardzo bliskie i pilnie obserwuję jego
rozkwit.
Byłam kilkakrotnie we Francji, także w mieście partnerskim Kolbuszowej –
Ploermel, objeżdżając miasta i miasteczka,
zauważyłam że w każdym z nich znajduje się pomnik z nazwiskami wszystkich
mieszkańców danego miasta, którzy zginęli w czasie I i II Wojny Światowej. Uważam, że pamięć o tych poległych – wychowuje w patriotyzmie następne pokolenia.
Dla Kolbuszowian, którzy stracili swoich bliskich, byłoby to niezmiernie
wzruszające.
Mój wujek, Jan Tadeusz Gumiński,
urodzony 26 lutego 1919 r. w Kolbuszowej, jako syn Stanisława Gumińskiego
i Eleonory Skowrońskiej, wychowywany
był w domu o silnych tradycjach patriotycznych, kultywowanych przez jego rodziców, ale przede wszystkim przez braci matki tj. Karola Skowrońskiego (brał
udział w bitwie warszawskiej), Franciszka
i Bronisława Skowrońskich. Także pamięć
o zmarłym tragicznie dziadku, Władysławie Skowrońskim (burmistrz Kolbuszowej), wywiezionym przez Rosjan w 1914 r.
do więzienia w Lublinie, wzmagała uczu-

cie patriotyzmu, więzi ze swoją małą społecznością, jak i więzi z krajem ojczystym.
Od najmłodszych lat, według wspomnień rodzinnych, Jan chciał być żołnierzem i walczyć z wrogiem. I tak się stało, wstąpił do szkoły podchorążych rezerwy, w której zdobywał liczne odznaczenia
sportowe, między innymi odznakę POS za
strzelanie i rzut granatem.
W 1939 r. służył w 5 Batalionie Pancernym Wojska Polskiego II RP w Krakowie. Od 25 sierpnia, w ramach mobilizacji alarmowej, przeszedł do 51 Dywizjonu
Pancernego pod dowództwo majora Henryka Świetlickiego.
Został dowódcą - strzelcem na samochodzie pancernym wz-34.
W dniu 1 września, wraz z swoim dywizjonem, stoczył zacięty bój z niemieckim oddziałem 2 Dywizji Lekkiej, liczącym 144 czołgi i 76 samochodów pancernych, w okolicach miasta Koszęcina.
W kolejnych dniach brał udział w potyczkach pod Koziegłowami, Szczekocinami
oraz w Kielcach.
W dniu 6 września major Świetlicki ruszył z dywizjonem na „linię frontu”,
która przebiegała w lasach podkieleckich,
w okolicach miejscowości Ochmatów. Dy-

wizjon wspierał 2 Pułk Artylerii Lekkiej.
W tym dniu, według wspomnień Romana Proszka, dowódcy plutonu, Jan został ciężko ranny. Dalsze jego losy nie są
znane rodzinie. Poszukiwania przez Polski
Czerwony Krzyż, Bad Arolsen oraz w Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej nie dały rezultatów.
O bohaterstwie Jana wspomina także Antoni Nawrocki w książce „5 batalion Pancerny”, wydanej w 2003 r., pisząc,
że w czasie walk wrześniowych w dywizjonie wyróżnili się m.in. starszy strzelec
pancerny Jan Gumiński.
Chciałabym wspomnieć także, że starszy brat mojej matki Zofii, jak i brat Jana,
Wacław Gumiński brał udział w walkach
wrześniowych w 10 Brygadzie Kawalerii. Po klęsce wrześniowej przedostał się
do Francji, a stamtąd do Anglii. Walczył
pod dowództwem gen. Stanisława Maczka
w 1 Dywizji Pancernej. Brał udział w walkach w Belgii i Francji. Wojnę skończył
na 3 czołgu. Za swoją bohaterską postawę, został udekorowany przez prezydenta
De Gaulle Krzyżem Wojennym - Croix de
Guerre.
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Sport

JESIENNE SUKCESY SPORTOWCÓW - CHODZIARZY
Z KOLBUSZOWEJ

13 października 2018 r., w pięknych zakątkach Baranowa Sandomierskiego, na terenie Zamku, odbył się VII
Nadwiślański Marsz Nordic Walking i Bieg na Milę Parkową. W Marszu mogli wziąć wszyscy, którzy ukończyli 15
rok życia i I Marsz na Medal dla juniorów. Gośćmi zawodów byli Mistrzowie Europy w Nordic Walking – Sylwia
Pakosińska-Skowron i Łukasz Witczuk.
Sportowe zmagania przyciągnęły
na teren Zamku około 200 uczestników
w różnym wieku, startujących na dystansach 5 i 2,5 km. Trasa zawodów - 2,5 kilometrowa pętla - wiodła urokliwymi
ścieżkami i zakątkami Parku wokół zamku, a spacerujący w słońcu i zwiedzający
Zamek obserwowali i dopingowali zawodników.
Nie tylko pogoda dopisała – jak zwykle na tego typu imprezach panowała gorąca atmosfera, podsycana wspaniałym dopingiem kibiców, którzy oklaskiwali startujących dodając im sił w walce z czasem,
bólem i własnymi słabościami.
Na starcie zawodów stanęła liczna,
bo licząca 27 osób, grupa reprezentująca
Kolbuszowski Klub Nordic Walking. Nasi
zawodnicy stanowili grupę zróżnicowaną
wiekowo – od uczniów Szkoły Podstawowej aż po emerytów. Każdy z uczestników
otrzymał pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz mógł zakosztować specjałów kulinarnych przygotowanych przez organizatorów, którzy pomyśleli o różnych smakach zawodników. Można było spróbować
wspaniałej kiełbaski z rożna, zupy grochowej, a także żurku.
Sportowcy z Kolbuszowej udowodnili, że zaangażowanie i intensywne treningi
przynoszą rezultaty. Dowodem tego była
częstotliwość, z którą prowadzący zawody
przywoływał nazwę Kolbuszowej podczas
dekorowania i wręczania pucharów zwycięzcom w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Z naszego miasta aż 5 zawod-

Kolbuszowscy chodziarze na starcie

ników stało na podium. Wśród juniorów
byli to: w grupie Młodziczek – Aleksandra
Trętowicz – I miejsce, w grupie młodzików: Patryk Początek – I miejsce, Karol
Tomaszewski – II miejsce. W grupie Juniorki starsze: Krystyna Styga – II miejsce,
a w grupie Juniorów starszych Zdzisław
Bartyński – I miejsce. Organizatorzy uhonorowali także Barbarę Nowak za najlepszą technikę chodzenia, Helenę Rozenbajgier i Antoniego Marka jako najbardziej
dojrzałych zawodników.
Dodatkową atrakcją zawodów była
nagroda dla Klubu reprezentowanego
przez najliczniejszą grupę zawodników.
I tu puchar otrzymała drużyna z Kolbuszowej – byliśmy największą reprezentacją. Pozostali kolbuszowianie ukończyli

Grzegorzowi Dzimiera

zawody dumni z siebie – niektórzy po raz
pierwszy startowali w zawodach Nordic
Walking. Wszyscy wracali bardzo zadowoleni, szczęśliwi i gotowi do podejmowania nowych wyzwań sportowych w następnym sezonie.
Na stronie www.nadwisla24.pl można zobaczyć relację zdjęciową oraz filmik
z zawodów – zachęcamy do obejrzenia.
Wszystkim, którzy wspierali zawodników podczas sportowych zmagań serdecznie dziękujemy. Wszystkich, którzy chcą
się nauczyć prawidłowej techniki chodzenia z kijkami, doskonalić ją, zapraszamy
na treningi pod okiem instruktorów we
wtorki (o godz. 18) na stadionie.
KKNW

Rodzinie zmarłego

Komendantowi Straży Miejskiej w Kolbuszowej

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają
Burmistrz Kolbuszowej
i pracownicy Urzędu Miejskiego

Śp. Piotra Jachyry
Notariusza

wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej
i pracownicy Urzędu Miejskiego

MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEJ SYNAGOGI

INFORMACJA
REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J.M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE, ŻE PODCZAS TEGOROCZNEJ KWESTY NA RENOWACJĘ CMENTARZA
PARAFIALNEGO ZEBRANO 14.509,36 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET
DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ GROSZY), W TYM RÓWNOWARTOŚĆ: 2,42
EUR, 14,00 USD I 0,13 GBP.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, WOLONTARIUSZOM,
KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W KWEŚCIE, A TAKŻE DYREKCJI I PRACOWNIKOM BANKU
PEKAO S.A. ZA PRZELICZENIE ZEBRANYCH PIENIĘDZY.
ZEBRANE ŚRODKI WPŁACONO NA KONTO BANKOWE I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE
ZGODNIE Z CELEM. O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW BĘDZIEMY SUKCESYWNIE
INFORMOWAĆ.
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