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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I

w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej
na rok szkolny 2016/2017
Lp.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

1. z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

25.04 - 28.06.2016 r.

2.

24.06 - 28.06.2016 r.
do godz. 15:00

3.

4.
5.

6.

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

7. kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
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Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

29.06 - 30.06.2016 r.

15.07.2016 r.
do godz. 10:00
15.07 - 19.07.2016 r.

15.07 - 25.07.2016 r.

26.07.2016 r.
do godz. 14:00
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Drogi Gimnazjalisto!
Stojąc przed trudnym wyborem życiowej drogi zawodowej zadajesz sobie pytanie, co
wybrać, jaki zawód będzie najlepszy, który przyniesie mi satysfakcję, spełni moje oczekiwania, zapewni przyszłość. Nie zazdroszczę Ci.

Gratuluję tym, którzy u progu dorosłości mają sprecyzowane plany. Zatem nie do nich tych
kilka słów. Piszę do Ciebie, który szukasz odpowiedzi, właściwej drogi.
Zadałbyś mi pytanie: po co moja fatyga, jaki jest mój cel? Nie, to wcale nie reklama, to raczej
wskazówka. Wobec tego Drogi Uczniu, wyobrażam sobie Ciebie jako młodego geniusza –
specjalistę, informatyka, programistę. Jako tego, który realnie patrząc na świat, tworzy świat
wirtualny. Wiem, że lubisz pracę z komputerem i z tym właśnie wiążesz swoją przyszłość.
Skorzystaj, my stwarzamy możliwości. Mam propozycję również dla Ciebie. Wiem że jesteś
przedsiębiorczy, lubisz kontakty z ludźmi, znasz język angielski, a w swoim własnym hotelu
chciałbyś ująć innych gościnnością. Czego zatem brakuje? Podpowiedzi, jak to osiągnąć, jakie
środki wybrać, bo cel jest blisko. Mam dla Ciebie ofertę; dobra szkoła, dobry kierunek,
wykwalifikowana kadra, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych. Twój własny hotel
czeka na Ciebie – spełniaj marzenia. Obłędne, niewymownie piękne, aksamitne! Takie są
moje włosy po wizycie w Twoim salonie fryzjerskim. Twoje doświadczenie, zaangażowanie,
podejście do klienta, a przede wszystkim pasja łączą się w doskonałą całość. Żałować mogę
tylko tego, że wcześniej Cię nie odwiedziłam. Pamiętaj, ten fach zdobyłeś w naszej szkole.
Logistyk – czy to zawód przyszłości? Właśnie o Twojej przyszłości ten wywód.
Czy ktoś jeszcze kilkanaście lat temu słyszał o logistyce? Zapewne nie, tak jak i o Tobie dzisiaj
świat milczy, ale kto wie, czy za kilkanaście lat tym, który planuje, organizuje, kieruje i kontroluje nie będziesz właśnie Ty.
Od zawsze interesowały Cię zajęcia techniczne, lubisz planować, projektować, budować.
Oczyma wyobraźni widzisz swój własny dom. Tym większa satysfakcja, jeśli zbudujesz go
sam. Odkryjemy przed Tobą tajemnice budownictwa, pozwól, przygoda czeka.
Patriotyzm, odwaga, obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, szacunek – to na pewno
Twoje cechy. Jeśli jednak chciałbyś je umocnić, dopracować, skorzystaj z naszej oferty.
Zajęcia w klasie mundurowej nauczą współdziałania z innymi, wzmocnią odporność na stres,
rozwiną samodyscyplinę. Zapraszamy.
Połączenie techniki i sztuki brzmi ciekawie. Ty artysta – rzemieślnik zaimponujesz mi swym
dziełem. Drewno kreowane w Twoich rękach nabiera nowego kształtu, zachwyca. Masz wizję,
masz zapał, my podpowiemy. Przez cztery kolejne lata z wytrwałością będziemy szukać
w Tobie pierwiastków geniuszu, intrygować, zadawać pytania i wspólnie szukać odpowiedzi.
Stale zachęcać do samorozwoju i pogłębiania wiedzy. Postaramy się zadbać o Twój intelekt
i uwrażliwić na otaczający świat i drugiego człowieka.
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W każdym człowieku jest coś wyjątkowego, jakiś talent, który wymaga odkrycia, potrzebuje
bodźca. Skorzystaj.
(Społeczność ZST)
Jako dowód tego, iż jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, a nasza praca jest naszą pasją chcemy
podzielić się z Wami wypowiedziami naszych Absolwentów. Sądzimy, iż są one wiarygodnym
świadectwem jakości.
Pan Andrzej Tęcza - absolwent ZST w Kolbuszowej:

Uczniem w waszej szkole byłem w latach 1987 – 1990. Te lata przywołuję w mojej pamięci
wiele wspaniałych wspomnień. Wybrałem tę szkołę dlatego, że przyciągała wieloma wspaniałymi
kierunkami, spełniała moje oczekiwania i cieszyła się dobrą reputacją.
Pan Krzysztof Serafin - absolwent ZST w Kolbuszowej:

Uczniem byłem w latach 2003 – 2007. Wybrałem tę szkołę i kierunek technik technologii
drewna, ponieważ mój brat chodził na ten sam kierunek i był z niego bardzo zadowolony. Myślę,
że szkoła dobrze przygotowała mnie do egzaminów zawodowych i matury, bo dobrze je zdałem.
Nauczyłem się również nowych technik oraz zdobyłem doświadczenie, które mogę teraz
wykorzystać. Poleciłbym tę szkołę wszystkim.
Pani Monika Augustyn - absolwentka ZST, uczennica w latach 2009 – 2013:

Wiele się w tej szkole nauczyłam i zdobyłam cenną praktykę na kierunku technik hotelarz.
Miałam też możliwość brania udziału w różnych konkursach, dzięki którym mogłam rozwijać
swoje zainteresowania.
Pan Tomasz Tylutki - absolwent ZST, uczeń w latach 2011 – 2015:

Uczęszczałem do ZST na kierunek technik geodeta. Wybrałem właśnie tę szkołę, ponieważ
wiedziałem, że po jej ukończeniu będę miał konkretny zawód. Wciągu czterech lat nauki zostałem dobrze przygotowany do pracy w zawodzie geodety. Ukończenie tego kierunku otworzyło mi
wiele drzwi do rozwoju w przyszłości. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobyłem wiele doświadczenia
praktycznego. Sądzę, że po tych latach nauki byłbym w stanie samodzielnie wykonywać różne
zlecenia geodezyjne.
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Nasze Liceum drogą do sukcesów i rozwijania pasji
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej może pochwalić się nie tylko
ogromnym wyborem kierunku kształcenia czy też doskonałą zdawalnością egzaminu
maturalnego, ale także różnorodnymi kołami nauczania i warsztatami oraz przyjazną atmosferą ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców.
Warsztaty dziennikarskie

Jeżeli wybierasz się na kierunek humanistyczny w naszej szkole,
zapewne zainteresują Cię warsztaty dziennikarskie. Dzięki tym
lekcjom zdobędziesz umiejętności obsługiwania się szkolnym
radiowęzłem, nauczysz pracy samodzielnej oraz grupowej, weźmiesz
udział w wyjazdach do profesjonalnego radia i telewizji, gdzie
spróbujesz swych sił przed mikrofonem czy kamerą telewizyjną oraz
nabierzesz odwagi przed wystąpieniami publicznymi. CZEKAMY!

Cmolas, praktyki w radiu

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne w naszej szkole są naprawdę na wysokim poziomie. Nasi uczniowie na scenie zamieniają się w prawdziwych aktorów. Pan Grzegorz Wójcicki, prowadzący te zajęcia dba o pracę nad
dykcją, ruchem scenicznym i emisją głosu. Kółko odbywa się w
czwartkowe popołudnia. Obecnie trwają prace nad spektaklem
„Potępiony za niewiarę” hiszpańskiego pisarza Trisa de Moliny.
Zapraszamy na premierę w czerwcu!
warsztaty teatralne

Klasa akademicka

Od października do czerwca obecnego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę z Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii
Stosowanej URz w Weryni. Powołana została klasa akademicka
(15 uczniów z najlepszymi wynikami), realizująca biologię i chemię na poziomie rozszerzonym. Raz w miesiącu odbywają się 1,5godzinne zajęcia w specjalistycznej pracowni, podczas których
przeprowadzane są określone doświadczenia.
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zajęcia w Weryni
- poprowadził dr Leszek Potocki,
były absolwent naszego LO

Klub Młodych Odkrywców

Klub zarejestrowany został w Centrum Kopernika w Warszawie. Program jest propozycją dla klas I
z rozszerzoną biologią. Raz w tygodniu każdego miesiąca uczniowie wykonują w pracowni laboratorium biologicznego doświadczenia z zakresu fizjologii roślin oraz biologii komórki. Koordynatorem ze
strony uczelni jest dr Magdalena Duda, odpowiedzialna za stronę merytoryczną. Od dziesięciu lat
klasy I lub II naszego liceum wyjeżdżają na Festiwal Nauki w Krakowie i biorą udział w Kolegium
Medicum na UJ. Przewiduje się, iż za rok znów powołana zostanie klasa akademicka oraz Klub Młodych Odkrywców.
Język polski na luzie

Czasami ciężko siedzieć w klasie, gdy za oknem piękna pogoda, a słoneczko wabi swoim ciepłem.
Rozwiązaniem są wyjazdy edukacyjne i zajęcia w terenie. Od lat klasy drugie wyjeżdżają na lekcje
języka polskiego do Krakowa. W tym roku w wycieczce uczestniczyła klasa 2c i 2d. Uczniowie na
własne oczy zobaczyli miejsca, które przemierzał Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Stanisław
Przybyszewski czy inni artyści związani z literaturą i sztuką Młodej Polski. Przewodniczka opowiadała
ciekawostki i anegdoty z życia artystów, a potem zaprowadziła nas do kościoła oo. franciszkanów,
gdzie oglądnęliśmy polichromię w stylu secesyjnym i najpiękniejszy witraż pt. „Bóg Ojciec-Stań się!”,
zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Łatwiej zrozumieć na czym polega malarstwo
impresjonistyczne, gdy z bliska obejrzało się obrazy „Szał uniesień” Władysława Podkowińskiego czy
dzieła Leona Wyczółkowskiego.
Geografia poza szkołą

Już od wielu lat w naszym liceum organizowane są wycieczki na Roztocze. Podczas tego typu
wyjazdów dobrze się bawimy, ale również integrujemy z rówieśnikami oraz naszymi nauczycielami,
których mamy okazję poznać od trochę innej strony. Podczas wycieczki spędzamy także czas na nauce, która jednak nie wygląda standardowo. Nie musimy siedzieć nad książką i powtarzać kolejne nic
nie mówiące nam nazwy. Mamy okazję przyglądnąć się i zachwycić geografią, a także pomóc sobie
w dostrzeganiu piękna nauki w codzienności.
Na sportowo

Oprócz dobrych wyników w nauce, nasi uczniowie rozwijają się w dziedzinie sportu. Liceum
Ogólnokształcące im. Janka Bytnara oferuje możliwość doskonalenia swoich umiejętności na nowym
boisku wielofunkcyjnym, które zostało oficjalnie otwarte 21 kwietnia oraz na pełnowymiarowej hali,
gdzie trenujemy pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych
odbywają się również zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz w strzelnicy. W ramach lekcji wf-u, raz w
tygodniu, uczniowie mają okazję uczęszczać na basen, gdzie swobodnie mogą przygotowywać się do
zawodów pływackich.
Jeśli chcesz zostać sportowcem, w naszej szkole z pewnością znajdziesz miejsca, gdzie będziesz mógł
ciężko trenować i dążyć do celu.
Julia Biesiadecka, Kamila Byczek, Ślęzak Dorota, Izabela Wilk, Zuzanna Wróbel - warsztaty dziennikarskie
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Technik żywienia i usług gastronomicznych

Witam! Nazywam się Anna Styczyńska. Od dwóch lat uczęszczam do czteroletniego Technikum
Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni. Wybrałam zawód technika żywienia
i usług gastronomicznych. Dlaczego? O tym napiszę dalej. Kim jednak jest technik żywenia? Technik
żywienia i usług gastronomicznych to nowa specjalizacja, która powstała z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego, a także
technika organizacji usług gastronomicznych.
Kształcenie przygotowuje uczniów do podejmowania zadań związanych z organizacją i obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady. W czasie kształcenia uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z
zasadami racjonalnego żywienia oraz estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
Dlaczego ja wybrałam taki profil? Przede wszystkim to zawód, który daje mi możliwość ciekawej i
dobrze płatnej pracy, także za granicą. W dzisiejszym świecie coraz ciężej jest znaleźć wymarzone
zajęcie. Wiele osób po studiach nie może pracować w tym kierunku, który wcześniej wybrało. Duża
część osób mimo posiadania wyższego wykształcenia, wyjeżdża z kraju czy pracuje w miejscu, gdzie
wiedza zdobyta przez długie lata nauki jest bezużyteczna. Kończąc gimnazjum nie mogłam się
zdecydować jaką szkołę wybrać i co chciałabym robić w przyszłości. Miałam do wyboru wiele opcji i
choć często słyszałam, że lepiej będzie jak pójdę do liceum, to ja mimo wszystko wybrałam
technikum. Przekonało mnie to, że oprócz matury będę posiadać tytuł zawodowy. Mój wybór padł
na technikum w Weryni. Wbrew pozorom mój zawód to nie jest tylko "praca przy garach". W czasie
mojej dotychczasowej nauki zdobyłam wiedzę z zakresu planowania i oceniania żywienia czy
organizowania usług gastronomicznych. Na lekcjach układamy jadłospisy, uczymy się dekorować
stoły, urządzamy zakłady gastronomiczne. Posiadamy dużo informacji z zakresu biologii czy chemii.
Oprócz lekcji związanych z żywieniem, mamy również przedmioty ekonomiczne, na których przygotowujemy, np. dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Technik żywienia może pracować nie tylko w restauracjach i obiektach żywienia zbiorowego, ale
także w administracji, np. w dziale sprzedaży czy na stanowisku menadżera gastronomii. W mojej
szkole organizowanych jest wiele projektów, które pozwalają nam poszerzać wiedzę i dają szansę na
znalezienie lepszej pracy. Ja wzięłam udział, m.in. w projekcie Erasmus+, dzięki któremu odbyłam
niezapomniany staż w Wielkiej Brytanii oraz w "Młodych kreatorach smaku", na którym poznałam
nowe metody sporządzania potraw.
Jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru. Choć na początku miałam obawy czy będę szczęśliwa
jako technik żywienia, bo tak jak inni uważałam, że przez cały czas będę przebywać w kuchni, to teraz nie żałuję tego gdzie jestem. W przyszłości chciałabym studiować i zastanawiam się nad pracą na
stanowisku menadżera usług gastronomicznych. Wierzę, że szkoła w Weryni przygotuje mnie do tego, abym za parę lat posiadała wymarzoną pracę.
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Technik ekonomista

Cześć! Mam na imię Krzysiek i kształcę się w zawodzie technika ekonomisty w Zespole Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Obecnie uczęszczam do klasy drugiej. Ale wróćmy do początku przygody
z ekonomią Kończąc gimnazjum tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze kim chcę być i co robić w życiu. Nie chwaląc się,
posiadam wiele umiejętności na wielu płaszczyznach. Moim
hobby jest informatyka. Początkowo miałem zostać uczniem
klasy informatycznej w innej szkole. Jednak jestem tutaj –
w Weryni i nie żałuję. Ba! Jestem nawet przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego w mojej szkole. Razem tworzymy
społeczność, w której wszyscy się wspieramy i szanujemy.
Nie mogę zaprzeczyć, że największym zainteresowaniem cieszą się u nas projekty unijne typu
Erasmus+ . Nie zaprzeczam, że to właśnie był główny czynnik, który spowodował, że się tu znalazłem,
bo bardzo chciałem wziąć udział w takim projekcie. I tak też się stało, bo 1 maja 2016 r., 16-osobową
grupą wraz z opiekunami wylecieliśmy do Anglii! Wracając do pierwszej klasy jako ekonomista
miałem już okazję wziąć udział w „Kursie obsługi kas fiskalnych” oraz „Kosztorysowaniu obiektów
małej architektury”. Ekonomia nie jest związana tylko z matematyką. To przede wszystkim nauka
logicznego myślenia i bardzo rozległa wiedza na temat np. podatków i księgowości, rozliczeń, pracy
urzędów, banków i wielu, wielu innych informacji. A według mnie ekonomia jest po prostu nauką
o życiu, bo jest tak naprawdę obecna wszędzie. Co roku każdy wypełnia zeznania podatkowe,
jesteśmy konsumentami, czyli wciąż coś kupujemy, nabywamy, sprzedajemy, itp. Chcąc prowadzić
własną działalność potrzebujemy wiedzy ekonomicznej. Kierunek ten zapewni mi dobrą pracę, dla
której wcale nie muszę kończyć studiów, bo po technikum mam już wykształcenie w zawodzie.
Pracujemy na programach finansowo-księgowych, magazynowo-sprzedażowych – dokładnie takich,
jakie używane są w biurach rachunkowych i księgowości. Uczymy się o rynku dóbr i usług, finansów,
itp., ale nie jest to tylko sucha teoria, którą trzeba „wykuć”. Otóż, bierzemy także udział w konkursach ekonomicznych, promujemy nasz kierunek, czasami gramy nawet w grę biznesową
„Eurobussines”, a także szkolne ekonomiczne gry terenowe. Co roku w naszej szkole obchodzony
jest Tydzień przedsiębiorczości, a w kwietniu każdego roku uczniowie odbywają jednodniową
praktykę w przedsiębiorstwach w ramach „Dnia przedsiębiorczości”.
Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Wiadomo, że aby coś mieć, trzeba się uczyći mieć
w sobie chęć poznawania, chęć doskonalenia, bo tylko wtedy można osiągnąć sukces. Jeżeli chodzi
o matematykę, sprawa ma się tak. Wszelkie działania wykonujemy opierając się o algorytmy, a jedyne
co używamy do liczenia, to tak naprawdę zwykłych kalkulatorów i podstawowych działań.
Te „prawie" dwa lata minęły mi bardzo szybko. W trzeciej klasie będę pisał już pierwszy egzamin zawodowy, a w czwartej kolejny i maturę. Polecam ekonomię wszystkim – ja bowiem jestem humanistą
i dobrze sobie radzę, więc każdy sobie poradzi. Przyjazna atmosfera, doskonały przekaz informacji
przez nauczycieli, odpowiedzialność i su-mienność – to coś, co wyróżnia Nas - ekonomistów.
.
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Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
– Powiat Kolbuszowski –

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Powiecie Kolbuszowskim zostało otwarte 14 maja 2013 roku. W ramach tego zadania powstało sześć laboratoriów
nowoczesnych technologii. Są to laboratoria: przygotowania materiału i spawalnictwa, metrologii
i kontroli jakości, obrabiarek sterowanych numeryczne CNC, komputerowego wspomaganie
projektowania CAM, obróbki mechanicznej metali - ostrzenie narzędzi oraz obróbki mechanicznej
metali – obróbka skrawaniem.
Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia, jak np.: tokarki numeryczne CNC,
frezarki uniwersalne CNC, urządzenie spawalnicze Lincoln 350 z czterorolkowym podajnikiem,
spawarki inwertorowe MMA, TIG oraz TIG AC/DC czy szlifierki narzędziowe do automatycznego
ostrzenia narzędzi. W pracowni metrologii i kontroli jakości znajduje się m.in. maszyna (CMM)
współrzędnościowa pomiarowa CNC 3D, mikroskop metalograficzny czy urządzenie do pomiaru
chropowatości falistości powierzchni, zaś w laboratorium komputerowego wspomagania projektowania CAM znajdują się m.in.: serwer, trzy laptopy, 14 zestawów komputerowych, ploter, projektor
oraz urządzenia do monitorowania i sieciowania nowych laboratoriów. Cały projekt uruchamiający
Regionalne Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania kosztował prawie 7 milionów złotych.
Ta nowoczesna baza szkoleniowa służy uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni podczas realizacji profesjonalnej praktycznej nauki zawodu, odpowiadającym dzisiejszym potrzebom rynku pracy.
Laboratorium obróbki mechanicznej metali
– obróbka skrawaniem.

Uczniowie, podczas zajęć,
pracują na nowoczesnych urządzeniach
laboratorium obróbki mechanicznej metali
– obróbka skrawaniem.
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Pracowania materiału i spawalnictwa.

Laboratorium obrabiarek sterowanych numeryczne CNC
wyposażone jest w tokarkę CNC, a także centrum
pionowe CNC z wyposażeniem w narzędzia
do skrawania oraz zestaw CAM.

Budynek, w którym mieści się
Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej
ul.Jana Pawła II 8
36-100 Kolbuszowa
tel/fax: (17) 22 71 956
ckp_kolbuszowa@poczta.onet.pl
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nakład 500 egzemplarzy

