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W numerze

W dniu 30 grudnia odbyła się ostatnia
w 2013 roku sesja Rady Miejskiej w Strzy-
żowie.

Podjęto uchwały:
•••••  Zmieniającą uchwałę Nr IX/75/11

Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
30 czerwca 2011 r. w sprawie utworze-
nia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą: Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
w Strzyżowie.

W statucie Muzeum dokonana zosta-
ła zmiana, związana z przeniesieniem
jego siedziby do wyremontowanego w ra-
mach rewitalizacji Rynku budynku przy
ul. Łukasiewicza 10 w Strzyżowie.

•  W sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.

Porozumienie dotyczy przyjmowania
oraz sprawowania opieki nad nietrzeźwy-
mi osobami przez rzeszowską Izbę Wy-
trzeźwień, dowożonymi z terenu gminy
Strzyżów. Na realizację tych zadań zabez-
pieczono kwotę 6 tys. zł ze środków prze-
znaczonych na realizację Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

•  W sprawie zawarcia porozumienia
z Gminą Domaradz.

W ramach porozumienia Gmina
Strzyżów będzie pokrywać koszty wycho-
wania przedszkolnego dziecka zamiesz-
kałego na terenie gminy Strzyżów,
a uczęszczającego do przedszkola niepu-
blicznego, prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny NP w Domaradzu.

•••••  W sprawie „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla gminy Strzyżów
na rok 2014”.

Program uchwalany jest corocznie
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Określa lokalną strategię w zakresie pro-
filaktyki oraz minimalizacji szkód spo-
łecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania alkoholu. Zadania w nim
zawarte będą realizowane w szczególno-
ści przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych we współ-
pracy  między innymi z: Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym
ds. Uzależnień, Państwową Agencją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych,

Informacja z XXXVI sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie

policją, szkołami, organizacjami pozarzą-
dowymi etc.

•  W sprawie planu pracy Rady Miej-
skiej w Strzyżowie na 2014 rok.

•  W sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów naliczania podatku
rolnego na 2014 rok.

Kwotę skupu ogłoszoną w październi-
ku 2013 roku przez prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w wysokości
69,28 zł za dt obniżono do kwoty 60,00 zł
za dt. Obowiązująca kwota podatku rol-
nego na terenie gminy Strzyżów wynosi
więc w 2014 roku:
- 150 zł za 1 hektar przeliczeniowy dla
rolników posiadających powyżej 1 ha fi-
zycznego lub przeliczeniowego,
- 300 zł za 1 ha fizyczny dla osób posia-
dających poniżej 1 ha fizycznego lub prze-
liczeniowego.

•  W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej
w Strzyżowie z dnia 28 listopada 2013
roku w sprawie ustalenia stawek jednost-
kowych dotacji przedmiotowej dla Cen-
trum Sportu Turystyki i Rekreacji
w Strzyżowie na rok 2014.

Przedmiotowa uchwała zmienia zapis
o dopłacie do 1 godziny funkcjonowania
obiektu Centrum – bazy noclegowej na
stadionie, która nie może być dotowana
z budżetu gminy.

•  W sprawie podwyższenia niektó-
rych minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli prowadzo-
nych przez Gminę Strzyżów szkół
i przedszkoli.

Uchwała podwyższa wynagrodzenie
nauczycieli posiadających dyplom ukoń-
czenia studium wychowania przedszkolne-
go lub nauczycielskiego obniżone rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 2005 roku do najniższych sta-
wek zaszeregowania płacowego.

•••••  Zmieniającą uchwałę Rady Miej-
skiej w Strzyżowie Nr XXVI/265/13
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie bu-
dżetu gminy Strzyżów na 2013 rok.

•••••  W sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzy-
żowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Strzyżów.

W ramach uchwał dokonano m.in.
przesunięć środków pomiędzy działami
klasyfikacji budżetowej.
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Dlaczego i jaki problem?
Problem z osadami komunalnymi na

dobre rozpoczął się w PGKiM Sp. z o.o.
w Strzyżowie po publikacji Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczenia odpadów do skła-
dowania na składowisku odpadów danego
typu (Dz. U. Nr 186 poz. 1553 ze zm.). Od
tej pory Członek Zarządu Kierownik Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji szukał roz-
wiązania tego problemu i przedkładał coraz
to inne rozwiązania.

Może zagospodarowanie rolnicze?
Pierwszym kierunkiem było przeanali-

zowanie możliwości rolniczego wykorzysta-
nia powstającego osadu. Dlatego zaczęliśmy
bacznie się przyglądać rozwiązaniom stoso-
wanym przez naszych kolegów, a szczegól-
nie przez PUK w Ropczycach, które nabyło
20 ha pola, na którym na wywożonym osa-
dzie rozpoczęli nasadzanie wierzby energe-
tycznej. Niestety, pomysł z Ropczyc u nas
nie mógł być zrealizowany z uwagi na brak
odpowiednich terenów. Kolejnym pomysłem,
który był brany pod uwagę, była budowa su-
szarni solarnej. W tym celu nawiązaliśmy
współpracę z firmą SEEN TECHNOLO-
GIE, która nie tylko pomogła nam w dobra-
niu optymalnych rozmiarów instalacji, wyli-
czeniu potencjalnych kosztów budowy, ale
również umożliwiła nam zapoznanie się
z oferowaną technologią w eksploatowanej
już instalacji. Następnym rozważanym po-
mysłem było termiczne unieszkodliwianie
niesuszonych osadów poprzez spalanie.

Niestety, mała ilość instalacji, a w zasa-
dzie ich brak powoduje bardzo duże koszty
zastosowania tej metody.

Co dalej?
Zakaz składowania osadów na składo-

wisku od stycznia 2012 r. wymusił na firmie

Bogdan Żybura
Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie Koniec problemu z osadami

w gminie Strzyżów
konieczność wyłonienia podmiotu odbiera-
jącego osad do wykorzystania rolniczego.
Oczywiście w ślad za tym konieczność ba-
dania gruntu, osadu, ustalania dawek nawo-
żenia i wiele innych czynności łącznie ze
zgłaszaniem do WIOŚ każdorazowo rozpo-
częcia nawożenia. Jednak w naszej ocenie
rozwiązanie to miało więcej minusów jak
plusów. Niewątpliwie plusem był brak ko-
nieczności inwestowania oraz stosunkowo
niski koszt zagospodarowania odpadów.
Minusem natomiast zagrożenie wynikające
z niewłaściwego wykorzystania odpadu ja-
kim był osad do dopuszczonej przepisami
produkcji rolniczej.

Poszukiwania najlepszego rozwiązania trwają
Analizując po raz kolejny nasze możli-

wości zarówno techniczne, jak i finansowe,
zwróciliśmy naszą uwagę na powstałą insta-
lację do aglomeracji i komunalizacji osadu
ściekowej na oczyszczalni ścieków w Gło-
gowie Małopolskim.

Po przeanalizowaniu technologii oraz
zakresu prac, jakie należałoby wykonać na
naszej oczyszczalni ścieków, dokonaliśmy
wstępnej wyceny. Założyliśmy, że zakupi-
my niezbędne elementy linii technologicz-
nej, a montaż wykonamy we własnym za-
kresie przy udziale pracowników PGKiM.
Zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu
starań o realizację zadania. Pierwszym kro-
kiem było przekonanie Rady Nadzorczej
i Właściciela co do celowości tej inwestycji.

Udało nam się przekonać co do celowo-
ści wykonania tej inwestycji, a decydującym
argumentem było to, że mieliśmy na tę in-
westycję zabezpieczone środki finansowe.

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na
główne urządzenie do aglomeracji i higieni-
zacji osadów wirówkę na dzień 05.06.2012
roku. Jedyną ofertę spełniającą wymagania
złożyła niemiecka firma LÖDIGE. Nieste-
ty, na etapie podpisywania umowy nie udało
nam się porozumieć z oferentem i musieli-
śmy unieważnić to postępowanie. W tym
czasie nawiązaliśmy kontakt z Gminą Sę-
dziszów, która również była zainteresowa-
na wprowadzeniem tego rozwiązania.

Realizacja inwestycji
Na etapie ogłoszenia przetargu na dosta-

wę kompletnej linii technologicznej zgłosi-
ła się do nich firma Eko-MTECH oferująca
rozwiązanie na bazie reaktora. Po wizycie
w siedzibie w/w firmy na spotkaniu ustali-
śmy, że zostanie wykonana prezentacja mie-
szalnika pod kontem jakości otrzymanego
produktu. W trakcie w/w prezentacji okaza-
ło się, że otrzymany z osadu produkt jako-
ściowo nie odbiega od wymaganych norm.
Tym razem ogłosiliśmy przetarg na kom-
pletną linię technologiczną do aglomeracji
osadu, która została oddana do użytku
w czerwcu 2013 r.

Proces technologiczny prowadzący do
higienizacji i aglomeracji komunalnych osa-
dów ściekowych nazwano Eko-AGLOME-
RACJĄ. Jest to termiczny proces przemia-
ny fizyko-chemicznej osadów, w wyniku któ-
rego powstaje produkt w postaci granulatu –
uzyskujemy polepszacz organiczno-mineral-
ny, któremu nadano nazwę „KLONEX”.

Układ składa się z trzech węzłów tech-
nologicznych:
•  węzeł podawania osadu – podajnik śli-
makowy odbiera osad z prasy i podaje do
reaktora,
• węzeł magazynowania, transportu wapna,
• reaktor procesu, będący sercem układu,
kontroluje ilość podawanego osadu i pobie-
ra odpowiednią ilość wapna, konieczne do
osiągnięcia założonych parametrów Eko-
AGLOMERATU.

Efekt – polepszacz organiczno-mineralny
Przedsiębiorstwo zleciło Instytutowi

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-
ławach badania fizykochemiczne oraz ba-
dania biologiczne potwierdzające stan sani-
tarny polepszacza organiczno-mineralnego.
Zgodnie z przedstawionymi poniżej wyni-
kami badań polepszacz wyprodukowany
w technologii aglomeracji komunalnych osa-
dów ściekowych z tlenkiem wapnia spełnia
wymagania jakościowe stawiane środkom
wspomagającym uprawę roślin. W chwili
obecnej Przedsiębiorstwo uzyskało opinię
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach potwierdzającą, że Polep-
szacz organiczno-mineralny „Klonex” może
być stosowany jako środek wspomagający
uprawę roślin. Uzyskana opinia z Instytutu
wraz z wymaganymi opiniami innych insty-
tutów zostanie złożona do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w celu wydania pozwo-
lenia na wprowadzenie do obrotu Polepsza-
cza organiczno-mineralnego „Klonex”.

�

Koszty sposobów zagospodarowania osadów ściekowych

                   Sposób zagospodarowania Przewidywany koszt [zł/rok]

Rolnicze wykorzystanie 124 140
Suszenie solarne i unieszkodliwianie termiczne 462 950
Unieszkodliwiania termiczne osadów niewysuszonych 700 000
Aglomeracja osadów 250 000
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Od 17 listopada br. można zwiedzać
pierwszą wystawę Muzeum Samorządo-
wego Ziemi Strzyżowskiej zorganizowaną
w filii tej placówki, czyli dawnej XVIII-
wiecznej synagodze, która od roku 1964
pełni funkcję Biblioteki Publicznej. Eks-
pozycja została zaaranżowana w central-
nej części obiektu wyznaczo-
nej czterema filarami – w bi-
mie, najważniejszym miejscu
każdej synagogi, gdzie czyta-
no kiedyś torę (żydowskie pi-
smo święte). Jest to także je-
dyne miejsce w całym budyn-
ku, gdzie na sklepieniu zacho-
wała się oryginalna polichro-
mia zdobiąca niegdyś całe
wnętrze synagogi. Malowidło
w bimie przedstawia central-
nie usytuowanego lewiatana
w postaci ryby zjadającej wła-
sny ogon. Na ścianach tarczo-
wych znajduje się ornament ba-
rokowy – lambrekin, zaś na
podłuczach arkad widnieje or-
nament roślinny, pochodzący
z najmłodszej zmiany wystro-
ju obiektu – z lat 30-tych XX
wieku. W ubiegłym roku opi-
sywana polichromia została
poddana zabiegom konserwa-
cji, dzięki której cieszy oko, za-
chwyca oraz stanowi dodat-
kową atrakcję nowo otwartej wystawy.

Na ekspozycję składają się pamiątki,
które przetrwały po mieszkańcach Strzy-

Wystawa „Historia Judaizmu w Strzyżowie”
otwarta...

Fot. K. Stec  (3)

Proœba
do mieszkañców
gminy o pomoc!
Muzeum Samorządowe Ziemi

Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
poszukuje wszelkich informacji doty-
czących początków gromadzenia zbio-
rów muzealnych w latach 1959-1979 –
okoliczności, zdarzeń, jak i sylwetki sa-
mego prof. Z. Leśniaka. Jesteśmy też
zainteresowani informacjami na temat
poszczególnych eksponatów przekaza-
nych przez darczyńców w tym czasie.

Wszelkie wiadomości o darczyńcach,
eksponatach oraz okolicznościach ich
przekazania będą bardzo cenne przy two-
rzeniu izby pamięci Zygmunta Leśniaka
– jednej z ekspozycji stałych Muzeum.

W związku ze zbliżającą się datą ofi-
cjalnego otwarcia muzeum (maj 2014 r.)
bardzo prosimy darczyńców (ich potom-
ków, rodziny, przyjaciół) o kontakt z pra-
cownikami Muzeum w dni powszednie
w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie
Muzeum – Strzyżów ul. Łukasiewicza
10, telefoniczny pod nr 889 839 031 czy
też mail: muzeum.samorzadowe.strzy-
zow@gmail.com.

Wszelkie informacje są dla nas bez-
cenne, przyczynią się one do ocalenia
naszego dziedzictwa oraz wzbogacenia
historii miasta i regionu.

�

żowa pochodzenia żydowskiego. Są to
przedmioty związane z kultem: kilka zwo-
jów tory oraz fragment pasa rabina tkany
złotą nicią, który przyszywano do chusty
używanej podczas modlitw. Następnie rze-
czy osobiste: książki, a także modlitewni-
ki w języku hebrajskim, zdjęcia portreto-

we kilkunastu osób oraz fotografia grupo-
wa. Całość dopełnia zbiór kilku macew –
żydowskich steli nagrobnych. Oprócz eks-

ponatów na wystawie zamieszczono du-
żych rozmiarów tablice, z których można
się dowiedzieć o historii mieszkańców
żydowskich w Strzyżowie, dziejach strzy-
żowskiej synagogi oraz cmentarzach
żydowskich.

Wystawa ma charakter stały, można ją
zwiedzać w godzinach otwarcia Bibliote-
ki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów.

Serdecznie zapraszamy.

Monika Bober – dyrektor MSZS
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W dniu 16 grudnia, w wyjątkowo na-
strojowym okresie przedświątecznym,
miała miejsce równie wyjątkowa uroczy-
stość. Tego dnia ponad 30 par z terenu
gminy Strzyżów przybyło do strzyżowskie-
go „Sokoła”, by odebrać medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie przyznawa-
ne przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej i wspólnie cieszyć się ze szczęśliwie
przeżytych w związku lat. Medale zostały
przyznane 43 parom z terenu gminy Strzy-
żów, jednakże nie wszyscy jubilaci znaleź-
li siły i zdrowie by dotrzeć na uroczystość.

Spotkanie poprowadziła Beata Pałys –
zastępca kierownika USC w Strzyżowie.
Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński

w swoim przemówieniu skierowanym do
„złotych małżonków” podkreślił, jak wiel-
kim wzorem do naśladowania są dla mło-
dych małżeństw i jak piękną kartę zapisali
w historii swych rodzin. Medale, okolicz-
nościowe grawertony oraz wiązanki kwia-
tów wręczali: burmistrz Marek Śliwiński,
jego zastępca – Waldemar Góra, przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof Szlach-
ta a także sołtysi wsi, z których pochodzili
małżonkowie.

Na zakończenie uroczystości dla jubi-
latów wystąpili członkowie Studia Piosen-
ki przy Domu Kultury „Sokół”.

Tekst i fot. A. Kozioł

Medalami

odznaczeni zostali:

STRZYŻÓW
Pelewicz Alicja i Władysław
Wiater Ewa i Michał
Poprawa Zofia i Adolf
Bator Emilia i Franciszek
Śliwińska Stanisława i Stanisław
Pirga Maria i Zdzisław
Drogoń Helena i Kazimierz
Trojanowska Stanisława i Marian
Paszek Helena i Augustyn
Ziaja Bogumiła i Józef
Pazdan Zofia i Bolesław
Ruszała Krystyna i Marian
Jamrogowicz Kazimiera i Władysław
DOBRZECHÓW
Mroczka Genowefa i Władysław
Mleczek Alicja i Tadeusz
Urbanik Władysława i Stanisław
Kielar Janina i Marian
GODOWA
Midura Zofia i Stanisław
Leśniak Eugenia i Mieczysław
GLINIK ZABOROWSKI
Leśniak Helena i Stanisław
Moskwa Sabina i Jerzy
WYSOKA STRZYŻOWSKA
Baszak Helena i Bronisław
Bożek Czesława i Jan
Podsiadło Maria i Marian
Wilk Helena i Bolesław
ZAWADKA
Pasaman Emilia i Stanisław
ŻYZNÓW
Paszek Irena i Tadeusz
Maciaszkiewicz Katarzyna i Witold
TROPIE
Nowicka Czesława i Mieczysław
BONARÓWKA
Ćwik Janina i Jan
GLINIK CHARZEWSKI
Adamczyk Zofia i Edward
ŁĘTOWNIA
Zimna Teresa i Adolf

Jubilatom w uroczystości wręczenia medali towarzyszyli licznie członkowie rodzin

Dla „złotych małżonków” wystąpili soliści Stu-
dia Piosenki przy DK „Sokół”

W tym roku medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznano 43 parom z terenu gminy Strzyżów

Z³ote Gody
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Sylwester na strzy¿owskim Rynku
31 grudnia 2013 r. na strzyżowskim Rynku zebrali się mieszkańcy Strzyżowa, okolic i nie tylko by wspólnie świętować

nadejście nowego 2014 roku. Pierwszych 200 uczestników imprezy otrzymało pamiątkowe buttony i kubki. Imprezę mu-
zycznie poprowadził Dj Eryk. Oprócz zabawy i tańca, do którego zachęcała wszystkich Agnieszka Porys, można było
rozgrzać się także gorącą, darmową grochówką, którą serwował sołtys Dobrzechowa – Kazimierz Zimny.

Ukoronowaniem wieczory był niezwykły, trwający ponad 10 minut, pokaz sztucznych ogni, którego sponsorem była
firma Rembud.

ap

Fot. W. Góra

Tak mieszkañcy Strzy¿owa i okolic witali 2014 rok
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Coroczne spotkania mają na celu przy-
bliżenie historii, kultury, języka, religii, ze
szczególnym uwzględnieniem życia co-
dziennego strzyżowskich Żydów, a najlep-
szym miejscem do obcowania z kulturą
żydowską jest właśnie zabytkowy budynek
dawnej synagogi, obecnie BPGiM w Strzy-
żowie.

Tegoroczna edycja „Dnia Judaizmu”
poświęcona była „Obyczajowości i kuch-
ni żydowskiej”. Spotkanie to miało jednak
charakter szczególny, bowiem na 16 stycz-
nia 2014 r. przypadała 65. rocznica po-
wstania Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta w Strzyżowie.

Dyrektor BPGiM Marta Utnicka, wi-
tając wszystkich gości i po przeczytaniu
krótkiej informacji z kroniki na temat po-
wstania biblioteki, zainaugurowała jubi-

leuszowe uroczystości 65-lecia działalno-
ści tej placówki.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor
Muzeum Samorządowego Ziemi Strzy-
żowskiej im. Zygmunta Leśniaka Monika

Bober, która zaprosiła do zwiedzania
otwartej w bibliotece wystawy stałej, pre-
zentującej najciekawsze elementy strzy-
żowskiej kultury żydowskiej oraz przed-
stawiła zarys dziejów strzyżowskiej syna-
gogi. W miejscu, gdzie obecnie znajduje
się synagoga, już w XVII w. istniała drew-
niana budowla, pełniąca tę samą funkcję.
W 2. połowie XVIII w. na jej miejscu po-

stawiono nową, murowaną, wzniesioną
w stylu późnobarokowym. Nowo wybudo-
wany obiekt pełnił funkcję synagogi, szkoły
(cheder) oraz szkółki talmudycznej. Sta-
nowił on również miejsce obrad kahału

(gminy żydowskiej). Więcej na temat sy-
nagogi i trzech cmentarzy żydowskich
można dowiedzieć się z tablic zamiesz-
czonych w bimie. Ponadto znaleźć tam też
można m.in.: kilka egzemplarzy tory,
książki, modlitewniki, zdjęcia portretowe
i grupowe, macewy wraz ze spisem ma-
cew znajdujących się na ocalałym cmenta-
rzu żydowskim.

Światowy Dzień Judaizmu w strzyżowskiej bibliotece
Już po raz kolejny 17 stycznia br. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie przy udziale Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzyżowskiej i Muzeum Samorządowego była organizatorem spotkania historyczno-kulturalnego w ramach
obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

Fot. P. Lasota (3)

O historii budynku byłej synagogi mówiła interesująco Monika Bober – dyrektor Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej

Trio Galicyjskie z GOK w Niebylcu wystąpiło z repertuarem najsłynniejszych utworów żydowskich

Uznanie publiczności wzbudziła Marta Dubiel śpie-
wając pieśń po hebrajsku



9Waga i Miecz    styczeń-luty 2014

To artystyczne przedsięwzięcie zaist-
niało z dwóch powodów. Było podsumo-
waniem i zakończeniem ponad 20-letniej
działalności grupy Antidotum i zarazem
inauguracją obchodów Jubileuszu 50-le-
cia działalności Domu Kultury.

Ostatnie lata zespołu, to były krótkie,
okazjonalne programy w bardzo okrojo-
nym składzie, podyktowane przez wzglę-
dy zawodowe i rodzinne części członków
zespołu.

Sobotni program pozwolił nam spotkać
się raz jeszcze w szerszym gronie, w gro-
nie poszerzonym o tych, którzy przed laty
gościnnie z nami współpracowali. I choć
zabrakło już wśród nas Marysi Matuszew-
skiej i Kazia Tokarskiego, to na pewno
gdzieś tam wysoko nucili oni wraz z nami
wszystkie refreny..., bo piosenek w progra-
mie było bez liku!

Marysia i Kaziu byli też obecni w „por-
tretach”, nakreślonych lekko i dowcipnie
znakomitym piórem Zdzisławy Górskiej.
Tymi „portretami” zresztą poetka obda-
rzyła każdego z występujących, nikt nie
umknął jej trafnej, jak wszyscy zauważyli,
analizie pełnej zabawnych porównań.
Kunszt i pomysłowość autorki w pełni
doceniła zgromadzona widownia.

we, zabawne, żartobliwe. Śpiewane solo,
w duetach i zespołowo, z „oprawą chore-
ograficzną” i bez. A wykonawcom towa-
rzyszył zespół akompaniujący Domu Kul-
tury w składzie: Dariusz Szlachta (klawi-
sze, akordeon), Grzegorz Drogoń (gitara,
ukulele), Grzegorz Małek (gitara basowa)
i Bogdan Zimny (perkusja).

Pozostali wykonawcy, obok wspo-
mnianych już wcześniej: Zdzisławy, Basi,
Leszka i Wieśka, to: Jolanta i Ernest Pie-
czek, Anna Muszyńska, Józef Maźnicki,
Jurek Gajda, Jadwiga Pawlik, Magdalena
Miązek, Aleksandra Fiołek-Matuszewska
i pisząca te słowa...

Barbara Szlachta

PS. Doszły nas słuchy, że program bar-
dzo się podobał. Wszystkim za to ciepło
i serdeczności dziękujemy i żegnamy się
słowami, które były mottem: Cieszmy się
życiem póki trwa!

Od lewej: B. Pieczek, W. Plezia

Fot. P. Krok

Drugą prelegentką była Marzena Du-
biel – Prezes TMZS, która omówiła zasa-
dy kuchni żydowskiej, przestrzegania ko-
szerności, czyli religijnego podziału po-
karmów na koszerne (czyste, dozwolone)
oraz trefne (nieczyste, zakazane). Głów-
nymi zasadami, które dokładnie określa
kodeks dietetyczny (kaszrut), jest wyklu-
czenie mięsa niektórych zwierząt, zakaz
spożywania krwi, łączenia mięsa z mle-
kiem, zakaz jedzenia niektórych ryb, sko-
rupiaków i owadów. Mięso dozwolone
musi pochodzić zaś ze specjalnego, rytu-
alnego uboju zwanego szechitą. W trakcie
prezentacji Młodzieżowe Koło Miłośni-
ków Ziemi Strzyżowskiej serwowało dla
wszystkich przygotowane a omawiane
wcześniej potrawy żydowskie, a były to:
kreple (małe pierożki nadziewane mię-
sem), kugiel – zapiekany makaron z ro-
dzynkami i cynamonem, cymes – bardzo
słodka podsmażana marchewka podbita

śmietaną, natomiast pracownicy BPGiM
przygotowali i roznosili sałaki: śledziową,
na słodko z rodzynkami i pomarańczą oraz
ziemniaczaną z macą.

Po skończonej prezentacji i degustacji
zachwyt publiczności wzbudziła Marta
Dubiel śpiewając pieśń po hebrajsku.

Marzena Lorenc z Muzeum Okręgo-
wego w Rzeszowie przedstawiła elementy
charakterystyczne stroju modlitewnego
oraz tradycyjnego noszonego w dzień po-
wszedni przez mężczyzn, których ubiór
ściśle określały nakazy religijne. Codzien-
nym ubraniem wierzchnim był chałat,
którego forma i krój przypominały szla-
checki żupan wzorowany na strojach tu-
reckich. Całość stroju dopełniały: koszu-
la, spodnie, skarpety i buty oraz pas. Gło-
wę mężczyźni przykrywali małą cza-
peczką, jarmułką, na którą zakładano jesz-
cze czapkę lub kapelusz o kształcie zależ-
nym od wpływu lokalnej mody. Kobietom

też religia narzucała pewne normy wyglą-
du, a rabini zalecali skromność strojów.
Z chwilą wyjścia za mąż kobiety miały
obowiązek golenia głowy, w związku
z czym prawie każda nosiła perukę. Strój
ich, w przeciwieństwie do mężczyzn, prak-
tycznie nie różnił się od ubioru kobiet pol-
skich, z tym jednak, że dominował w nich
kolor czarny.

Po skończonych referatach nastąpiło
coś dla ducha, czyli występ zespołu Trio
Galicyjskie z GOK w Niebylcu z repertu-
arem najsłynniejszych utworów żydow-
skich.

Całość spotkania dopełniały wspo-
mnienia, ciekawostki i anegdoty związane
z kulturą żydowską, a zaproszeni goście
zwiedzali wystawę mieszczącą się w Bimie.
I w tak miłej atmosferze dobiegło końca
kolejne spotkanie poświęcone judaizmowi.

BPGiM w Strzyżowie

Równie znakomicie swoim tekstem
bawiła publiczność Barbara Pieczek
– kobieta pracująca, czyli „Cesia Ciecio-
rek”. Postać barwna i zabawna, której pier-
wowzór wywodził się z naszego lokalnego
środowiska. Na dodatek wnikliwie je ob-
serwująca i – co najważniejsze – po swoje-
mu komentująca. Cesia, bohaterka nietu-
zinkowych wywiadów, zawsze się podo-
bała, bo prawdę powiedziawszy mówiła co
chciała, a nie co wypadało!

Kolejnym szafarzem tekstu podczas
sobotniego wieczoru był Leszek Majew-
ski, od lat zakochany w twórczości Załuc-
kiego, o czym mogą zaświadczyć widzo-
wie wielu poprzednich spotkań z grupą
Antidotum. Nie było bowiem chyba pro-
gramu, w którym Leszek pominąłby tego
autora. Ta wieloletnia miłość w końcu spra-
wiła, iż wzorem swego mistrza, sięgnął po
pióro i popełnił kilka tekstów. I teraz sama
się głowię czy z Leszka ust płynął Załuc-
ki? Majewski... czy obaj w połowie...?

Tego wieczoru nie mogło także zabrak-
nąć kroniki towarzyskiej i humoru z ze-
szytów szkolnych, które zaprezentował
Wiesiek Plezia.

Dopełnieniem programu były oczywi-
ście piosenki. Piosenki liryczne, nastrojo-

„Cieszmy się życiem
póki trwa...”

Takie motto programu wybrał Leszek Majewski, założyciel i inicjator grupy
estradowo-kabaretowej Antidotum. Program odbył się 11 stycznia 2014 r.,
w ramach Noworocznych Impresji Muzycznych, a sala widowiskowa „Sokoła”
wypełniona była po brzegi.
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Jak co roku, podczas dni wolnych od
zajęć szkolnych, dzieci mogły sko-
rzystać z proponowanych im, róż-

nych form spędzania wolnego czasu. Fe-
rie zimowe z książką wydawałyby się dla
wielu nudną propozycją. Jednakże ponad
trzydziestoosobowa grupa dzieci biorą-
ca udział w zajęciach zorganizowanych
przez Oddział dla Dzieci Biblioteki Pu-
blicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie,
wyraźnie zaprzecza tej obiegowej opinii.

Spotkania odbywały się w każdy wto-
rek i czwartek ferii w godz. 10.00-13.00.
Podczas zajęć dzieci chętnie słuchały cie-
kawych, pouczających historii zaczerpnię-
tych z różnych gatunków literackich, tj.:
wiersz, opowiadanie, baśń. Tematycznie
tak dobrane, aby wprowadzić w charakter
zajęć plastycznych oraz zabaw ruchowych.

Pierwszy dzień był równocześnie
Dniem Babci, nie sposób więc zapomnieć
o tak miłej uroczystości. Dzieci wykonały
dla babci i dziadka piękną, wspólną laur-
kę z życzeniami oraz samodzielnie ozdo-
biły buteleczki po soczkach, zamieniając
je w ciekawe flakoniki. Nie zabrakło rów-
nież wesołych zabaw, tj.: Ciuciubabka, Głu-

Ferie w bibliotece 2014
Hu, hu, ha zima z książką wcale nie jest taka zła.

chy telefon. Jako, że pierwszy tydzień ferii
nie do końca był „zimowy” jeśli chodzi
o aurę, podczas drugiego spotkania trzeba
było „zaczarować” zimę. Była więc Bajka
o Bałwanku, wspólne wykonywanie duże-
go bałwana z papieru i waty, ozdabianie
małych bałwanków wykorzystując do tego
różne materiały. Był oczywiście Taniec
z bałwankiem, Jazda na workach, Bitwa
na śnieżki.

Drugi tydzień ferii przywitał nas dużym
mrozem i opadami śniegu, w związku z tym
odbyły się zajęcia przypominające dzieciom
o konieczności niesienia pomocy zwierzę-
tom podczas zimy. Dzięki opowiadaniu
„Zimowe pogotowie” dzieci poznały róż-
ne sposoby dokarmiania zwierząt leśnych
oraz dowiedziały się, jak można zadbać
o te znajdujące się w najbliższym otocze-
niu. Przy pomocy farb dzieci wyczarowały
piękne, zimowe witraże, a w grupach, wy-
kazując się dużą pomysłowością, stworzy-
ły ciekawe opowiadania.

Czwarte spotkanie podczas ferii tema-
tycznie związane było z trwającym właśnie
karnawałem. Dzieci zapoznały się z tra-
dycjami i pojęciami związanymi z tym

okresem w roku, a z Baśni Uzbeckiej do-
wiedziały się jak przewrotny może być
Karnawał, wykonały i pięknie ozdobiły
maski karnawałowe. Zabawa w teatr jest
ulubioną formą zajęć w bibliotece, nie
mogło więc jej zabraknąć podczas ferii.
Utwór Dary Nowego Roku był inspiracją
do przygotowania krótkiej scenki. Dzieci
samodzielnie wykonały elementy dekora-
cji i strojów, szybka nauka roli i przedsta-
wienie gotowe. Na koniec taniec z karna-
wałem, będący zachętą do balu karnawa-
łowego, który odbył się 1 lutego na zakoń-
czenie ferii w bibliotece.

Radości i zabawy nie zabrakło podczas
naszych spotkań. Śmiało można powie-
dzieć, że książka może być nadal inspi-
racją do zorganizowania wolnego czasu
w ciekawy sposób oraz alternatywą dla
komputera i telewizji, będących, niestety,
jedyną rozrywką w większości naszych do-
mów. Cieszymy się, że tak duża grupa ro-
dziców docenia wartość książki i zachęca
swoje dzieci do korzystania z biblioteki
i organizowanych w niej zajęć.

Iwona Bałchan

Podczas zajęć dzieci chętnie słuchały ciekawych, pouczających historii

Nie zabrakło także zajęć ruchowych

Fot. P. Lasota (3)

Przy pomocy farb dzieci wyczarowały piękne, zimowe witraże
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Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi

/Jan Pawe³ II/

ZS w Godowej po raz trzeci w szeregach
„Szlachetnej Paczki”

Znów bowiem hojność tych, którzy
pomogli nam skompletować paczkę – ro-
dziców, uczniów, nauczycieli, jaki i miesz-
kańców Godowej niezwiązanych ze
szkołą, przerosła nasze oczekiwania. Ze-
braliśmy niebagatelną kwotę 1.308,10 zł,
a ponadto m.in.: 17 kg cukru, 13 kg mąki,
6 l oleju, 3,5 kg makaronu, 25 konserw
i pasztetów, wiele środków czystości i całą
masę słodyczy. Dzięki temu realizacja
potrzeb rodziny, począwszy od tych naj-
ważniejszych – żywności, środków czysto-
ści oraz odzieży i obuwia zimowego dla
dzieci, przez nieśmiało wypowiedziane
dziecięce marzenia dzieci o lalce dla
dziewczynki i klockach dla chłopca, stała
się możliwa. Ba, jak dowiedzieliśmy się
z listu otrzymanego od wolontariusza, taka
ilość produktów spożywczych, które im
przekazaliśmy, pozwoli rodzinie nie tyl-
ko miło spędzić święta, ale i zorganizo-
wać w maju przyjęcie z okazji I Komunii
Świętej córki.

Każdy, kto brał już kiedyś udział
w „Szlachetnej Paczce”, doskonale zna
uczucia towarzyszące tworzeniu paczki –

Społeczność ZS w Godowej, już po raz trzeci biorąc udział w akcji „Szlachetna Paczka”, dała dowód na to, iż słowa swojego
patrona nosi głęboko w sercu. I choć – jak co roku – wybór rodziny, której zdecydowaliśmy się pomóc, nie był łatwy (wciąż
te same rozterki wobec ogromu ludzkich nieszczęść i potrzeb), to satysfakcja z realizacji podjętego zadania – bezcenna.

radość zakupów, niecierpliwość i niepo-
kój związane z oczekiwaniem, czy paczka

Nasza ekipa z wolontariuszami Paczki

W drodze do magazynu

spodoba się rodzinie i wreszcie najważ-
niejsze – wzruszenie i poczucie spełnie-
nia po otrzymaniu sprawozdania z prze-
kazania paczki. Pojawia się także, niezwy-
kle czasem potrzebna refleksja, że często
nie doceniamy tego, co sami posiadamy,
bo czy paczka płatków śniadaniowych wy-
wołałaby u nas niemal euforię?

Niezmiennie mamy wrażenie, że wła-
śnie wsłuchując się w słowa, które przeka-
zuje nam w liście wolontariusz, jak i obda-
rowana rodzina, rodzi się w nas chęć po-
magania w kolejnych latach. Być może
dzieje się tak dlatego, że jak trafnie ujął to
Jan Paweł II: „Nigdy nie jest tak, żeby czło-
wiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam
był dobroczyńcą. Jest równocześnie ob-
darowany, obdarowany tym, co ten drugi
przyjmuje z miłością.”

W imieniu Samorządu Uczniowskie-
go jeszcze raz dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli nam skompletować paczkę.

Opiekunowie SU
– M. Czarnik i M. Irzyk

Fot. ZS w Godowej
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Drodzy Czytelnicy,
Jesteśmy uczniami klasy 1C Liceum Ogólnokształcącego im.

Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Od grudnia jesteśmy zaanga-
żowani w ogólnopolski projekt „Mam Haka Na Raka”. Jest to
jego siódma edycja, w tym roku skupiająca się głównie na nowo-
tworach układu limfatycznego, tzw. chłoniakach. Akcja ta ma na
celu przekonanie lokalnego społeczeństwa do regularnych ba-
dań profilaktycznych. Nasz zespół „Lymphoma” składa się z pię-
ciu osób. Są to: Gabriela Klecha (lider), Gabriela Dziadek, Alek-
sandra Fortuna, Szymon Ossowski, Kamil Strzępek oraz pani
Dorota Skura, która zgodziła się zostać naszym opiekunem.

O projekcie „Mam Haka Na Raka” dowiedzieliśmy się z in-
formacji zamieszczonej na stronie internetowej naszej szkoły.
Wspólnie postanowiliśmy wziąć udział w tym wyjątkowym przed-
sięwzięciu. Po zapoznaniu się z regulami-
nem i szczegółowymi wytycznymi, zakasa-
liśmy rękawy i od razu wzięliśmy się do pra-
cy. Nasze głowy były pełne pomysłów i za-
pału do działania. Po burzliwych dyskusjach
wybraliśmy nazwę dla naszej grupy oraz za-
projektowaliśmy jej logo. Zrealizowanie
głównego celu programu wiązało się z pew-
nymi kosztami, dlatego postanowiliśmy po-
szukać sponsorów. Uruchomiliśmy wszel-
kie możliwe kontakty i znajomości, by lo-
kalna społeczność mogła o nas usłyszeć.
Efekty były naprawdę zadowalające. Pomoc
nam zaoferował sam pan Burmistrz Marek
Śliwiński. Redakcja czasopisma „Waga
i Miecz” zgodziła się objąć nasz zespół pa-
tronatem medialnym. Firma reklamowa
„Midas” zaproponowała szeroki wachlarz
usług, by wspomóc nasze działania. Ponad-
to Parafia pw. NMP i Bożego Ciała w Strzy-
żowie udzieliła nam nie tylko pomocy fi-
nansowej, ale i duchowego wsparcia.

Po odnalezieniu sponsorów zabraliśmy
się do projektowania ulotek i plakatów.
Umieściliśmy na nich najważniejsze infor-
macje dotyczące chłoniaka oraz hasła pro-
mujące Dzień Otwartych Drzwi Instytutów
Onkologicznych. Nasz apel do wszystkich

M a m  Ha k a  Na  Ra k a
mieszkańców Strzyżowa oraz jego okolic wyświetlany był rów-
nież na telebimach oraz w Internecie. Pewnego dnia ruszyliśmy
z kamerą przez szkolny korytarz oraz ulice Strzyżowa, aby uzmy-
słowić innym, jak nieznaczną wiedzę posiadamy na temat chło-
niaka oraz jego profilaktyki. Padały różne odpowiedzi. Jedne
całkiem poprawne, drugie mniej, ale przecież każdego dnia uczy-
my się czegoś nowego. Jako prężnie działająca grupa staraliśmy
się również wykorzystywać wszelkie okazje do promocji naszej
działalności. W dniu koncertu „Obudź w sobie Anioła” po raz
pierwszy stanęliśmy ze swoim własnym stoiskiem i z uśmiechem
na ustach zachęcaliśmy uczestników owego wydarzenia do zło-
żenia podpisu pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykona-

nia badania profilaktycznego”. Ponadto o projekcie i naszym
wielkim zaangażowaniu w tę akcję usłyszeli rodzice podczas wy-
wiadówki szkolnej. Póki co nie możemy jednak osiąść na lau-

rach, gdyż czeka nas jeszcze mnóstwo pa-
pierkowej roboty i żmudne oczekiwanie
na ogłoszenie wyników, bowiem najbar-
dziej kreatywne i najprężniej działające
zespoły zostaną zakwalifikowane do dru-
giego etapu projektu.

Reasumując, przez te dwa miesiące
naprawdę ciężko się napracowaliśmy.
Poświęcaliśmy swój wolny czas i z jego
upływem swoje własne serca. Wierzymy,
że zrobiliśmy coś naprawdę wielkiego.
Zgodnie uważamy, że największy sukces
osiągniemy, gdy dzięki nam choć jedna
osoba przebada się i tym samym uniknie
„wchłonięcia”. Pamiętajmy, że rak to nie
wyrok. Można z nim wygrać, jeśli tylko
odpowiednio wcześnie zacznie się z nim
walkę. Na koniec pragniemy szczerze
podziękować naszym wspaniałym spon-
sorom, bez których nic nie bylibyśmy
w stanie zrobić. Nawet najpiękniejsze
słowa, nie zdołają wyrazić naszej
wdzięczności za okazane nam dobro.
Dziękujemy również wszystkim tym,
którzy okazali nam swoje zainteresowa-
nie i zechcieli wysłuchać, tego co mamy
do powiedzenia.

Tekst i fot.: Grupa Lymphoma

Podczas koncertu „Obudź w sobie Anioła” namawialiśmy do złożenia podpisu pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”

Naszą akcję prowadziliśmy także przy kościele NMP
i Bożego Ciała w Strzyżowie
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Wigilia
w Kozłówku

Już po raz trzeci młodzież działająca
w Fundacji TROSKA spotkała się na Wi-
gilii, która odbyła się w dzień Uroczysto-
ści Objawienia Pańskiego. Tym razem
była ona zorganizowana w domu Funda-
cji w Kozłówku. Spotkanie rozpoczęło się
o godz. 18:00 wspólną Eucharystią.
Uczestniczyło w nim około 70 młodych
ludzi, głównie z Gminy Strzyżów.

Niewątpliwie dało się odczuć, że to
właśnie Eucharystia tworzy wspólnotę
i buduje Kościół! Podczas homilii ks. Piotr
Gnat zauważył, że każdy młody człowiek
powinien mieć takie chwile, żeby móc
pokłonić się Bogu. Taka postawa jest gwa-
rancją Bożej opieki. Brak pokłonu świad-
czy o lenistwie, pysze lub buncie. Kiedy
oddajemy pokłon Bogu, On zmienia na-
sze drogi życia kierując ku dobru. Po Eu-
charystii młodzież ustawiła stół, położo-
no na nim siano i małego Jezusa. Wszyscy
połamali się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia. Na stole nie zabrakło potraw wi-
gilijnych. Podczas Eucharystii i wieczerzy
śpiewano kolędy przy akompaniamencie
zespołu muzycznego z Biecza. Zaprasza-
my do galerii i odsłuchania homilii na
naszej stronie: www.fundacjatroska.pl.

Michał Włodyka

„Aktywni
dla Klimatu”
Ludziom młodym leży na sercu dobro

naszej planety. Kierując się swoimi zain-
teresowaniami oraz potrzebą ochrony śro-
dowiska naturalnego, założyliśmy zespół
EKO-młodzi. W skład zespołu wchodzi
5 osób – zapaleńców przyrodniczych,
uczniów klasy II Gimnazjum w MZS
w Strzyżowie.

Jako drużyna bierzemy udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Klimatycznym
„Aktywni dla KLIMATU”. Poprzez
uczestnictwo i realizację zadań konkurso-
wych, chcemy zwrócić uwagę na szcze-
gólną potrzebę ochrony klimatu naszej
planety. Gmina Strzyżów podjęła wiele
ważnych inwestycji w tym kierunku. Chce-
my o nich opowiedzieć innym uczestni-
kom konkursu. Pragniemy też wzbudzić
wśród kolegów i koleżanek poczucie od-
powiedzialności za Ziemię. Kierując się
dewizą, iż „kropla drąży skałę”, mamy

Nasz zespół z opiekunem K. Dupalgą

nadzieję na pozytywne skutki naszej dzia-
łalności w przyszłości.

Pamiętajmy: „Nie odziedziczyliśmy
Ziemi po naszych przodkach. Pożyczy-
liśmy ją tylko od naszych dzieci”
(L. Brown).

Nie pozwólmy zaprzepaścić możliwo-
ści, jakie dostajemy, aby nasze dzieci
i wnuki mogły żyć w zdrowym środowi-

sku. Pragniemy zdobyć jak największą
aprobatę mieszkańców Gminy Strzyżów
w tym trudnym projekcie.

NIE NISZCZMY NASZEGO
DOMU!

Członkowie zespołu EKO-młodzi

Fot. Dominik Nowicki (2)

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią

Na naszej wigilii nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw
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„ Z i m o w a  s u i t a ”
– koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie

oraz solistów Studia Piosenki Domu Kultury „Sokół”

9 stycznia 2014 r., w ramach Noworocznych Impresji Muzycznych 2014, odbył się koncert pn. „Zimowa
suita”, w którym wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie oraz soliści Studia
Piosenki Domu Kultury „Sokół”. Imprezę otworzyli: Jadwiga Skowron Dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzy-
żowie oraz dr hab. Grzegorz Oliwa Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskie-
go w Strzyżowie, a poprowadził pracownik obu instytucji – Dariusz Szlachta.

Noworoczne Impresje Muzyczne to
cykl koncertów organizowanych nieprze-
rwanie od 23 lat przez strzyżowski Dom
Kultury. Podczas imprezy swój dorobek
artystyczny prezentują zespoły działają-
ce w Strzyżowie, a także goście honorowi
– gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej lub
kabaretowej.

W tym roku – uskrzydleni osiągnięcia-
mi swoich podopiecznych w 2013 r. – or-
ganizatorzy postanowili oddać scenę we
władanie uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Strzyżowie oraz soli-
stów Studia Piosenki Domu Kultury
„Sokół”.

Prezentując wysoki poziom artystycz-
ny, trio i duety przeznaczone na różne skła-
dy instrumentalne, wykonywały różnora-
kie utwory, soliści, często akompaniując
sobie na różnych instrumentach, śpiewali
wpadające w ucho piosenki, zaś całość
dopełniał barwnie skomponowany kolo-
rowy świat tańca.

Ten muzyczny, bogaty w doznania wie-
czór rozpoczęło trio saksofonowe: Zuzan-
na Dziok, Dawid Ciołkosz i Dominik
Urban utworem „Jingle bells”. Następnie
naprzemiennie na scenie pojawiali się so-
liści, instrumentaliści, chór i zespoły ta-
neczne, by na zakończenie koncertu wspól-
nie wykonać piosenkę finałową zaintono-
waną przez szkolny chór.

Jedną z największych grup, które za-
prezentowały się podczas tej czwartkowej
muzycznej imprezy, był szkolny chór pro-
wadzony przez dr. hab. Grzegorza Oliwę.
W wykonaniu młodych artystów publicz-
ność miała okazję wysłuchać kolędy
„Z narodzenia Pana” oraz utworów „When

Mary song her lullabay”, „Alleluja” Cohe-
na i „Mamma mia” szwedzkiej grupa
ABBA.

Na scenie swoje umiejętności wokal-
ne zaprezentowali także soliści Studia
Piosenki, działającego pod kierunkiem
Barbary Szlachty przy Domu Kultury

Grupa rytmiczna PSM, klasa II

Wszyscy artyści
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„Sokół” w Strzyżowie. Uczący się gry na
klarnecie Konrad Siuta, zaśpiewał pio-
senkę „Pada śnieg”, a Julia Sanecka wy-
konała utwór „Ene, due, rabe swing”, któ-
rym to wyśpiewała sobie 1 nagrodę
w swojej kategorii wiekowej w konkursie
„Na skrzydłach muzyki” w Rzeszowie.
Z kolei absolwentki strzyżowskiej szko-
ły muzycznej, a jednocześnie solistki
współpracujące ze Studiem Piosenki, po-
kazały, że mamy młodzież nie tylko świet-
nie śpiewającą, ale także równocześnie
świetnie grającą na klasycznych instru-
mentach muzycznych. Dominika Sanec-
ka z samodzielnym, klawiszowym akom-
paniamentem, zaśpiewała „Pieśń o Bogu
ukrytym”, zaś Alicja Łabaj, grając na
skrzypcach, wykonała utwór „Śpiewa cała
ziemia”. Dominika jest laureatką 2 na-
grody, a Alicja 1 nagrody w kategorii pio-
senka w konkursie poezji religijnej w Sę-
dziszowie Młp. Swoim mocnym, jak na
6-latka, głosem oraz scenicznym obyciem
strzyżowską publiczności oczarował,
uczący się gry na klarnecie, Marcin Ma-
lak w piosence „Straszny budzik”.

Na strzyżowskiej scenie zaprezento-
wały się także liczne duety instrumental-
ne. I tak, w duecie fortepianowym: Mi-
łosz Hart i Sebastian Arciszewski usły-
szeliśmy „Ragtime” S. Joplina. Nie mniej
radości dał słuchaczom duet skrzypcowy
w składzie: Agata Mucha i Zofia Oliwa,
prezentując „Habanerę” w kompozycji
Aleksandra Pogorilca z towarzyszeniem
fortepianu, na którym zagrał ojciec jed-
nej z dziewczynek – Grzegorz Oliwa.
Obie w ubiegłym roku zajęły II miejsce
w VI Ogólnopolskim Konkursie Duetów
Smyczkowych w Kętrzynie. Kolejnym
duetem, który również może poszczycić
się sukcesami muzycznymi, był duet klar-
netowy w składzie: Eryk Oliwa i Szymon
Mikuszewski. Chłopcy zajęli odpowied-
nio I i II miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie młodych solistów w Jaworznie.
W ich wykonaniu, z towarzyszeniem for-
tepianu, przy którym zasiadł prowadzą-
cy koncert Dariusz Szlachta, usłyszeliśmy
bluesa. Ostatnim duetem, który mogliśmy
tego dnia podziwiać na strzyżowskiej sce-
nie, był duet skrzypcowo-klarnetowy
w składzie Zofia i Eryk Oliwa. Rodzeń-
stwo przygotowało i zagrało na koncer-
cie znaną z „Ogniem i mieczem” – „Dum-
kę na dwa serca” z towarzyszeniem forte-
pianu, przy którym ponownie zasiadł Da-
riusz Szlachta. Niezwykłym talentem
muzycznym obdarzeni są także Mateusz
Wolan i Daniel Zieliński, którzy na akor-
deonie wyczarowywali wręcz mistrzow-
skie improwizacje. W wykonaniu Mate-
usza usłyszeliśmy „Casablancę”, zaś Da-
niela, będącego laureatem wielu konkur-
sów, w tym m.in. I nagrody na międzyna-
rodowym konkursie na Słowacji, „Tocca-

tę” Andrzeja Tuchowskiego i „Indifferen-
ce” Toniego Mureny. Z kolei Joanna Zło-
tek i Magdalena Hart zademonstrowały
wirtuozerię gry na bardzo popularnym
wśród młodzieży instrumencie, jakim jest
gitara. Joanna zagrała „Mały romans”

i „Malaguenię” Tatiany Stachak, a Mag-
dalena „Etiudę” Antonia Diabelliego
i „Tango” Tatiany Stachak.

Koncert dopełniło barwne widowisko
taneczne przygotowane w 4 odsłonach
przez Magdalenę Słupek. Jako pierwsze
wystąpiły najmłodsze dzieci (klasa I, 6-lat-
ki), które wykonały choreografię taneczną
do pastorałki „Przybieżeli Aniołowie”,
śpiewanej przez Kaję Jacek. Solistce na
akordeonie akompaniował nieco starszy
Hubert Garncarski, który w ubiegłorocz-
nym międzynarodowym konkursie na
Słowacji zdobył 3 nagrodę. Klasa II za-
prezentowała się w układzie tanecznym,
którego utworem bazowym był utwór Jana
Sebastiana Bacha „Badinerie”. Z kolei
klasa III przygotowała choreografię „Śnie-
żynki” z towarzyszeniem klarnetu, na któ-
rym zagrał Szymon Mikuszewski oraz
układ taneczny do „Ragtime” Scotta Jo-
plina w opracowaniu na trio saksofono-
we: Zuzanna Dziok, Dawid Ciołkosz oraz
Dominik Urban.

Koncert spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem publiczności, gromko oklasku-
jącej kolejnych wykonawców, którzy
mimo, iż są na początku swej artystycznej
drogi, pokazali, jak ogromny potencjał
muzyczny w nich drzemie.

O młodych strzyżowskich muzykach,
a także i tancerzach pewnie jeszcze nie raz
usłyszymy, dlatego myślę, że już dziś war-
to zacząć śledzić ich artystyczne poczyna-
nia, bo być może na naszych oczach rosną
talenty, które kiedyś zdobędą światowe
sceny muzyczne.

A. Zielińska

Serwis strzyzowski.pl

Fot. A. Korabiowska (4)

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. G. Oliwa oraz dyrektor Domu Kultury „Sokół” J. Skowron, w tle
chór dziecięcy PSM

Julia Sanecka – uczennica PSM I st. w Strzyżowie
(klasa skrzypiec), solistka Studia Piosenki DK



16 Waga i Miecz    styczeń-luty 2014

24 stycznia br. odbył się finisaż wystawy artystów Ziemi
Strzyżowskiej.

Po raz pierwszy spotkanie z artystami w otoczeniu ich dzieł
odbyło się w nowym miejscu, na poddaszu – obecnie kamienicy
Calvados, kiedyś Czarnej Sieni. Ta wyjątkowe miejsce, będące
częścią projektu rewitalizacji strzyżowskiego rynku, służyć bę-
dzie jako galeria miejska, miejsce spotkań i pracy twórczej. Jest
to jedna z filii Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej
administrowane i zarządzane głównie przez DK „Sokół”. O za-
kończonym projekcie rewitalizacji oraz działalności Muzeum,
a także o planach na przyszłość opowiedzieli podczas finisażu:
Burmistrz Strzyżowa – M. Śliwiński, Dyrektor MSZS – Monika
Bober i Dyrektor DK „Sokół” Jadwiga Skowron.

Na tej szczególnej wystawie udało się zgromadzić prace: Emila
Czai i Stanisława Kudły, Stanisława Śliwy, Adama Barana, To-
masza Mazura, Antoniego Pawła Gwiszcza i Wiesława Plezi.
Zaś w jeden z sal zorganizowano indywidualną wystawę malar-
stwa Józefa Franczaka. Część wystawy poświęcona została człon-
kiniom Koła Rękodzieła DK „Sokół”. Piękne serwety, misterne
hafty, oryginalne ozdoby świąteczne i biżuteria, to dzieła wyko-
nane przez: Marię Niemiec, Stanisławę Marecką, Dorotę Rzeź-
nikiewicz-Stawarz, Kazimierę Kidacką, Krystynę Grodzką oraz
Alicję Zdradę. Jedna z sal poświęcona jest na stałą wystawę eks-
ponatów Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej.

Na koniec głos zabrał Stanisław Śliwa, który powiedział, że
bardzo się cieszy, że powstało w Strzyżowie takie miejsce, z myślą
głównie o lokalnych twórcach. Mówił, że od dawna o czymś ta-
kim myślał, a to, że stało się to faktem, jest odpowiedzią na spo-
łeczne oczekiwania.

Ten wyjątkowy finisaż zgromadził liczne grono sympatyków
i miłośników sztuki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej at-
mosferze i sprzyjało serdecznym rozmowom.

Wystawy można zwiedzać codziennie (z wyjątkiem ponie-
działków) w godz. 12-17, w sob. 12-18, nd. 11-18. W innym cza-
sie jest to możliwe, po wcześniejszym umówieniu z DK „Sokół”.
Zapraszamy!

DK

Finisaż wystawy artystów Ziemi Strzyżowskiej
w nowej galerii

Grono artystów – stoją od lewej J. Franczak, A. Baran, A.P. Gwiszcz, S. Śliwa,
W. Plezia, E. Czaja, a także Burmistrz Strzyżowa M. Śliwiński, Dyrektor DK J. Skowron

Fot. P. Krok (3)

W jednej z sal urządzono indywidualną wystawę malarstwa Józefa Franczaka

Grono rękodzielniczek – stoją od lewej Stanisława Marecka, Maria Niemiec,
Krystyna Grodzka, Kazimiera Kidacka, Alicja Zdrada
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Świąteczny
zawrót głowy

Pod takim właśnie hasłem odbywały się bo-
żonarodzeniowe warsztaty artystyczne zorga-
nizowane przez strzyżowski Dom Kultury
„Sokół”. Zajęcia te znakomicie poprowadzili
instruktorzy m.in. ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Strzyżowie, dzięki uprzejmo-
ści pani kierownik – Alicji Kielar.

9 grudnia pod kierunkiem Moniki Zamorskiej
powstały piękne bombki wykonane metodą deco-
upage. Panie, które brały udział w warsztatach, świet-
nie bawiły się przy doborze odpowiedniego wzoru
z serwetek, a później przy pieczołowitym zdobieniu
i upiększaniu swojego dzieła.

Kolejne zajęcia poświęcone były odlewom gip-
sowym, które prezentował Michał Perłowski. Na-
sze artystki miały możliwość podglądnąć sposób
wykonania odlewów oraz pomalowania wcześniej
już przygotowanych form.

W tym dniu Marcin Ziobro zaprezentował sposób wykona-
nia witraży.

Na zakończenie warsztatów każda uczestniczka mogła wyka-
zać się swoimi zdolnościami tworząc piękne i oryginalne stroiki
pod czujnym okiem Doroty Barlik i Barbary Nierody. Instruk-
torki chętnie doradzały, pomagały i służyły swoją wiedzą.

Na warsztatach powstały piękne bożonarodzeniowe cudeńka
a najfajniejsze dla naszych uczestniczek było to, jak same twier-
dziły, że mogą na własne oczy zobaczyć od podstaw tworzenie
tych wszystkich wspaniałości.

Warsztaty były bardzo skrupulatnie i rzetelnie poprowadzo-
ne. Dzięki instruktorom uczestniczki warsztatów miały możli-
wość zapoznania się z różnymi technikami i materiałami. Dla

niektórych osób wiele form było czymś zupełnie nowym i abs-
trakcyjnym, ale mimo to każde zadanie kończyło się sukcesem,
a jaka satysfakcja!

Anna Furtek – instruktor DK

Marcin Ziobro opowiada o sposobie wykonania witrażu

Fot. A. Korabiowska (2)

Michał Perłowski pokazuje paniom uczestniczącym w warsztatach odlewy gipsowe
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Z KRONIKI
STRZYŻOWSKIEGO
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO
WIEKU

W styczniu 2014 roku zakończył się pierw-
szy semestr akademickiego roku 2013/2014 na
Strzyżowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
zainaugurowany w dniu 15 października 2013
roku wykładem Mirosława Czarnika. Tematem
było rozważanie, czy „Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza był narodowym rozczarowaniem czy
narodową epopeją.

Na spotkaniu 22 października Jan Półzięć
zapoznał słuchaczy z przebiegiem wykorzysta-
nia funduszy z Unii Europejskiej na naszym te-
renie.

W listopadzie wysłuchaliśmy trzech wykła-
dów. Tematem pierwszego były „Leśne aspekty
w poezji regionalnej”, które przedstawił, jak zwy-
kle interesująco, dr Edward Marszałek.

Swoimi wrażeniami z osobistych spotkań
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podzielił
się Edward Guziakiewicz – pisarz i dziennikarz.

O chorobach układu oddechowego – przy-
czynach, skutkach i zapobieganiu im opowie-
dział lek. med. Marek Banaś.

Grudzień rozpoczął się spotkaniem z An-
drzejem Judą – prawnikiem, historykiem, z któ-
rym prześledziliśmy drogę Polaków deportowa-
nych na Syberię po napaści Związku Sowieckie-
go 17 września 1939 roku, na wschodnie tereny
Polski do kraju przez Indie i Iran, po zawarciu
ugody przez gen. Władysława Sikorskiego ze Sta-
linem i ogłoszeniu amnestii w 1941 roku.

10 grudnia dr Agata Nijander-Dudzińska
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prowadziła wykład pt. „Spojrzenie socjo-
loga na aktywność wyborców”, w sposób bardzo
spontaniczny wciągając słuchaczy w dyskusję na
temat aktywności społeczeństwa w życiu pań-
stwa.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bo-
żego Narodzenia, 17 grudnia (co stało się już
tradycją) na wspólnej wigilii spotkali się słucha-
cze SUTW, o czym szerzej napisała Małgorzata
Drogoń.

W miesiącu styczniu 2014 roku było trzy spo-
tkania, w których: (14.01) odbyliśmy podróż po
Stanach Zjednoczonych wraz z Ewą Bańką, któ-
ra w sposób interesujący przekazała swoje wra-
żenia; Stanisława Kucab (21.01) przypomniała
sylwetkę Aleksandra Fredry, bowiem dobrze
znamy jego komedie a o życiu osobistym raczej
niewiele wiemy.

Na koniec tego semestru niezastąpiona Ma-
rzena Dubiel, w cyklu „Sławne kobiety”, przy-
bliżyła nam sylwetkę carycy Katarzyny II – moc-
no powiązanej z historią Polski.

Irena Wojciechowska

Spotkanie op³atkowe w Strzy¿owskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha,
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku

W dniu 17 grudnia w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyło się
spotkanie opłatkowe zorganizowane dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński,
dyrektor Domu Kultury „Sokół” Jadwiga Skowron, Przewodniczący Rady
SUTW Andrzej Kruczek, Kapelan Szpitala i Penitencjarz Strzyżowskiej Fary
– ksiądz Wiesław Dudek oraz Kanclerz SUTW Maria Wójcik.

Zaproszonych gości powitała Kanclerz Maria Wójcik, która w swoim wy-
stąpieniu złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczno-no-
woroczne. Do tych życzeń przyłączyli się wszyscy w/w goście. Następnie na-
sza strzyżowska poetka Zdzisława Górska, czytając swoje utwory, wprowa-
dziła nas w świąteczny nastrój. Aby uświetnić opłatkowe spotkanie, wystąpił
zespół „Stryki i Wujanki”, który wykonał dla nas kilka kolęd i pastorałek. Po
przeczytaniu urywków z Pisma Świętego przez księdza Wiesława Dudka,
przystąpiliśmy do składania sobie życzeń. W miłej atmosferze, dzieląc się
opłatkiem składano sobie życzenia, aby nadchodzące święta Bożego Naro-
dzenia były dla każdego niezapomnianym czasem spędzonym wśród rodzi-
ny, przyjaciół oraz bliskich.

Na pięknie udekorowanych stroikami stołach królowały tradycyjne dla
naszego regionu dania wigilijne. Zespół „Stryki i Wujanki” zaprosił nas do
wspólnego kolędowania. Odzwierciedleniem tej radosnej, świątecznej atmos-
fery niech będą wiersze napisane przez słuchaczki naszego uniwersytetu.

Małgorzata Drogoń

Fot. M. Wójcik (2)
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Gala Kolęd 2014
4 stycznia, jak co roku, odbyła się Gala Kolęd organizowana przez
DK „Sokół”. Tym razem gospodarzem Gali był Strzyżowski Chór Kameral-
ny. Wśród Przyjaciół, których zaprosił do wspólnego kolędowania, zna-
leźli się dobrze znani strzyżowskiej publiczności chórzyści z Gorlic (Chór
„Belfersingers” pod kierunkiem Tadeusza Mikruta) oraz słowacki Chór
Vox Amici z Bardejova i Zborov prowadzony przez Ivicę Klementovą.

Stanisława Kucab

Nowina

Rozbłysła gwiazda ognista i mówi
woła promiennie Zbudź się człowieku!
Rodzi się DOBRO
Słyszysz pastuszku? rodzi się MIŁOŚĆ
Nie śpij! Polaku, Izraelito, Angliku...
Wstańcie Aborygeni, Eskimosi, Indianie!
Rodzi się Prawda, Piękno i wybawienie!
Na sianku w otoczeniu wołu, owcy,
wielbłąda i osła z Maryi Panny Niepokalanej
po raz dwutysięczny trzynasty Rodzi się Bóg
Światło widzieli słyszeli wołanie i wciąż
czekają... Na Ciebie Panie?!

Maria Adamska

Wigilia

To takie proste, takie znane
bielony sufit i podłoga
i pozłacany dach słomiany
i dym wznoszący się do Boga

A w tej prostocie, popatrz bracie
na stole sianko i opłatek
a w drżących rękach, ojca, matki
czarnego chleba niedostatek.

Z podróży dalekiego świata
wracają dzieci w dom rodzinny
bo ten jedyny dzień raz w roku
niezapomniany – zawsze inny.

Gdy wracam myślą w tamte strony
choć było biednie i ubogo
Bóg z nami zawsze był przy stole
nie brakło miejsca dla nikogo.

Czesława Szlachta-Pytko

Piêkno

Już gwiazda w źrenicy oka utkwiła
wstawajcie Szymonie, Bartku i Ty, Janie od wody
Bóg się rodzi
szukać Go trzeba z nieskończonej radości
serc drżeniem nagle dzwony grają
Scherzo h-mol w oznaczonej godzinie
klawisze bieli
i wiatr lodowym tchnieniem w sosnę
artyzm form lodowych aż w oczy wchodzi

wyłączmy news nieproszony jak wiersz nietrwały
by opłatek podzielić w mróz siarczysty i biały
okruch nadziei nanizać, na byt lepszy dobro
i ciut wszystkiego bądź więcej

By z ludźmi pogadać – słowo czuć na języku
Wszystko zależy od nas z latarenką płomieni
Dobry dzień w progu
I Bóg i Człowiek

Koncert rozpoczęła dyr. DK „Sokół” Jadwiga Skowron, która przywitała wszyst-
kich gości oraz złożyła noworoczne życzenia. Zaznaczyła, że – jak co roku – tym
właśnie koncertem DK rozpoczyna kolejny rok działalności, a będzie to rok jubile-
uszowy. Datuje się, że równo 50 lat temu rozpoczęła swoją działalność ta strzyżow-
ska instytucja kultury. Ale to nie jedyny jubileusz w tej placówce, 20 lat stuknęło
także Strzyżowskiemu Chórowi Kameralnemu. Także inni działacze kultury w na-
szym środowisku będą obchodzić w tym roku zacne okrągłe rocznice; będziemy
o tym informowali na bieżąco.

Dyrygent SChK – dr hab. Grzegorz Oliwa tak skonstruował program koncertu,
by znalazły się w nim zarówno kolędy, pastorałki te mniej znane, ale i te najbardziej
popularne, w śpiewanie których chętnie włączyła się niemal cała publiczność. Na
koniec usłyszeliśmy wspólny śpiew połączonych chórów, a w ich wykonaniu nie-
zwykle nastrojową „Cichą noc” w kilku językach.

DK

Cicha noc w wykonaniu połączonych chórów ze Strzyżowa, Gorlic i Bardejova

Fot. A. Korabiowska

Ferie z DK „Sokół”
Zajęcia taneczne, wokalne, teatralne i wiele innych atrakcji czekało w tym

roku na dzieci, które swój wolny czas podczas tegorocznych ferii postanowiły
spędzić w naszej instytucji. Na okładce prezentujemy tylko wycinek z wszyst-
kich atrakcji, jakie zaoferowaliśmy w tym roku, a szerszą relację zamieścimy
w kolejnym numerze „WiM”.

�
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Bombki wykonane z różnych materiałów, wielo-
barwne choinki, urokliwe aniołki, piękne serwety,
śliczną biżuterię, oryginalne stroiki i dekoracje bo-
żonarodzeniowe oraz wiele innych wyjątkowych
rzeczy można było podziwiać na dorocznym kier-
maszu świątecznym zorganizowanym w holu strzy-
żowskiego „Sokoła”.

17 grudnia w godzinach przedpołudniowych naszą instytu-
cję napełniła iście magiczna aura świątecznych wspaniałości.
Pojawiły się stoiska, które przykuwały wzrok oryginalnością,
bogactwem użytych materiałów i technik. Każdego roku wiele
osób i instytucji wyraża chęć zaprezentowania swoich prac
w strzyżowskim Domu Kultury.

Na tegorocznym kiermaszu bożonarodzeniowym pojawiło
się ponad dwudziestu artystów, którzy z dumą prezentowali
wyroby swoich rąk: Maria Niemiec, Krystyna Grodzka, Elż-
bieta Kidacka, Stanisława Marecka, Szynie Małgorzata, Ire-
na Stadnicka, Hanna Żak-Nicpoń, Janina Stefanik, Bernade-
ta Zając, Monika Jasion-Karnasiewicz, uczniowie SP w Gli-
niku Zaborowskim, Agnieszka Staszczak, Pilch Iwona,
Agnieszka Jamróz, Bronisława Pyc, podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Strzyżowie, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Różance, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Strzyżowie, uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie oraz Świetlicy Terapeutycznej przy MZS w Strzy-
żowie.

Wielu z tych wymienionych twórców gościło nie raz w na-
szej instytucji, ale zawsze miło jest witać nowych artystów two-
rzących te wszystkie cuda i cudeńka, które stanowią niezwykłą
dekorację w naszych domach, albo są pięknym i oryginalnym
prezentem dla naszych najbliższych.

Zapraszamy na kolejne kiermasze, a tym samym na spotka-
nie ze wspaniałymi ludźmi, których talent i pasja widoczne są
w ich wspaniałych wyrobach artystycznych.

Anna Furtek – instruktor DK

Kiermasz bożonarodzeniowy 2013

Prace uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie

Cuda i cudeńka autorstwa Szkoły Podstawowej w Gliniku Zaborowskim

Prace Świetlicy Terapeutycznej przy Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie

Prace Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie

Fot. A. Korabiowska (4)
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Na skrzyd³ach poezji

Zdzisława Górska

W sonetach

Może być sonet jak nóż do papieru
on nie kaleczy, ale przeciąć może,
Podobnie biczem, kiedy smagnie słowo,
już nie poderwie się do lotu orzeł.

Może być sonet muśnięciem jasności
i wiarą w wieczność na wzgórzach Asyżu,
Gdzie święty sługa w otoczeniu ptaków,
gdzie freski Giotta i dzwony ze spiżu...

Może być sonet śpiewny i rytmiczny
jak nić Ariadny z labiryntu cienia
Wyjście ku światłu z tego zagubienia

Wyjście na wolność lękiem spętanego
nie zza krat ciężkich i lochów przepastnych
Lecz w bezkres jasny, bo z siebie samego.

Z nadziej¹ 2014

Młody styczniu z Nowym Rokiem
co nam niesiesz
Tyle wokół bieli czystej
– we mnie jesień
Mroźne kiście jarzębiny
w duszy płoną
Często słońce za widnokrąg
zachodzi czerwono
I chłód lęku całe serce
ściska mocno
Kiedy patrzę jak świat pędzi
a w nim mroczno
Tylko wiatr niesie nadzieję
malowaną
Jeszcze dni przede mną tyle
co dzień rano
Czasem ciepłem ogień gładzi
skrą z kominka
Może znajdzie się dla wszystkich
czterolistna koniczynka...

Mg³awica

Jak wygląda moja gwiazda
Nie widzę jej z orbity domysłów
Mniemam, że „cze – ka – nie”
Ciepło było, chłód na wysokości
Nie pojęłam, wkradł się lęk
Pobaw się słowem radzi Miron B.
cze – ka – nie
do kiedy
do – cze – ka – nie
albo
nie – do – cze – ka – nie

Nie ciesz się wersem
Czeka cię „Czekanie
na Godota”
Skąd u licha wiedział to Brecht?

Wieczór prowadził Prezes ZLP
O/Rzeszów – Edward Bolec, który przed-
stawił twórczość prozatorską Zdzisławy
Górskiej. Twórczość poetycką, zawartą
w 8 dotychczas wydanych tomikach, pod-
sumowała bardzo wnikliwą recenzją dr
Hanna Krupińska-Łyp, wykładowca Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecno-
ścią goście ze Strzyżowa i zaprzyjaźnio-
nej z poetką Błażowej: Burmistrz Błażo-
wej Zygmunt Kustra z małżonką, Dyrek-
tor MGBP i red. naczelny „Kuriera Bła-
żowskiego” – Danuta Heller, Starosta Po-
wiatu Strzyżowskiego – Robert Godek,
Z-ca Burmistrza Strzyżowa – Waldemar
Góra z małżonką, Dyrektor DK „Sokół”
w Strzyżowie – Jadwiga Skowron, przed-
stawiciel Rady Nadzorczej Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – Józef Ury-
niak, dziennikarz miesięcznika „Nasz
Dom – Rzeszów” – Roman Małek, Pre-
zes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury – Józef Kawałek, Marek Pe-
trykiewicz z małżonką z Reg. Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie oraz człon-
kowie ZLP O/ w Rzeszowie – Adam De-
cowski, Jerzy Nawrocki i Celina Depa.

Wśród obecnych nie brakło także kole-
żanek i kolegów, miłośników poezji Z. Gór-
skiej: Wandy Chojnowskiej, Urszuli Reszy-

Wieczór z poezją
13 grudnia 2013 roku w Osiedlowym Domu Kultury „KARTON” w Rzeszowie
odbyło się spotkanie promocyjne dwóch tomików wierszy Zdzisławy Gór-
skiej „Odlatuje czas” i „Wyprzedaż złudzeń”. Ten ostatni został wydany
w Krakowie dzięki zdobytej przez poetkę nagrodzie Grand Prix w konkursie
„Dać świadectwo” 2012.

tyłło, Marii i Andrzeja Hliniaków, Czesła-
wy Szlachty-Pytko, niżej podpisanej.

Wiersze czytali z wielkim zaangażo-
waniem (bo inaczej czytać ich nie sposób)
zaproszeni goście oraz sama autorka, ko-
mentując powstanie niektórych. Mu-
zyczną oprawę wieczoru przygotował
Wojciech Miśków-Vard, śpiewając, z to-
warzyszeniem gitary, skomponowane
przez siebie piękne melodie do wierszy
bohaterki wieczoru z tomiku „Odlatuje
czas”. Gratulacje i podziękowania od
przedstawicieli władz Strzyżowa i Błażo-
wej zakończyły oficjalną część wieczoru.

Przy lampce wina długo trwały roz-
mowy gości z poetką, wyrażających swoje
odczucia po spotkaniu.

Na zakończenie pozwolę sobie na kil-
ka refleksji. Jako, że zbliżały się Święta
Bożego Narodzenia, a ks. Jan Twardow-
ski pisał, iż: „Wierszem można dzielić się
jak opłatkiem”, tak właśnie Zdzisława
Górska podzieliła się z nami swoimi wier-
szami, jak opłatkiem.

Znamy powiedzenie, że muzyka łago-
dzi obyczaje, myślę, iż śmiało można po-
wiedzieć, że muzyka i poezja łagodzi oby-
czaje i wnosi w nasze życie wiele piękna
i wzruszeń – czego doświadczyliśmy tego
wieczoru.

Irena Wojciechowska
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Niebanalne ¿yciorysy
Urodził się 26 czerwca 1903 r. roku w Dobrzechowie. Ro-

dzina Godków wywodziła się z Frysztaka. Jego dziadek Michał
Godek (1841-1908) był zamożnym chłopem i prowadził dość
duże gospodarstwo rolne we Frysztaku. Ojcem Mieczysława był
Jan Godek (1873-1904), który w młodym wieku wyemigrował
do USA i tam zawarł związek małżeński z Pauliną Tęczar
(1900 r.). Niestety, podczas pobytu za granicą zachorował on na
gruźlicę płuc i wkrótce potem wraz z żoną powrócił do Polski.
Tutaj na świat przyszedł ich jedyny syn Mieczysław. Wkrótce po
jego narodzinach (6 lutego 1904 r.) Jan zmarł, a jego żona Pauli-
na pozostawiła syna u swojej matki Józefy Pałys w Dobrzecho-
wie i wyjechała z powrotem do USA. Tam po jakimś czasie po-
nownie wyszła za mąż i doczekawszy się dwóch synów i córki
zmarła w 1950 r.

Małoletni Mieczysław, pozbawiony opieki rodziców i wycho-
wywany przez babkę i jej rodzinę, w dniu 1 września 1910 r.
rozpoczął naukę w 2-klasowej Szkole Ludowej w Dobrzechowie,
a następnie od 1913 r. kontynuował dalszą edukację w 6-klaso-
wej Szkole Ludowej w Strzyżowie. W 1917 r. rozpoczął nau-
kę w Miejskim Gimnazjum Realnym z prawem publiczności
w Strzyżowie, które uwieńczył zdanym egzaminem dojrzałości
w 1920 r. W 1922 r. ukończył Praktyczny Kurs Handlowy obej-
mujący naukę rachunków kupieckich, wiedzy o handlu i wekslach,
korespondencji i prac kantorowych oraz książkowości i wszyst-
kich systemów w Rzeszowie. Ukończył również szkołę pisania
na maszynie im. Augusta Becka w Rzeszowie oraz kurs poczto-
wo-telekomunikacyjny w Wilnie, zdobywając zawód pracowni-
ka pocztowo-telekomunikacyjnego.

Z kresów do Dobrzechowa

Karierę zawodową rozpoczął jako praktykant na stacji PKP
w Dobrzechowie (15 lutego 1923 r.). Od lutego 1925 r. do
23 marca 1933 r. pracował kolejno w Urzędach Pocztowo-Tele-
graficznych na kresach II Rzeczpospolitej w: Mirze (jako prak-
tykant), Baranowiczach, Wilnie, Zaostrowieczu (jako kierow-
nik urzędu), Jezierzanach koło Czortkowa, Denysowie i Jastrzę-
bowie koło Tarnopola. Pracując w tych urzędach za każdym ra-
zem czynił starania o przeniesienie jak najbliżej ukochanych przez
niego stron rodzinnych. W 1927 r. zawarł w Dobrzechowie zwią-
zek małżeński z Kazimierą Paruch (1909-1942). Ze związku
tego przyszło na świat dwóch synów: Henryk Godek (1928-1994),
Zbigniew Godek (ur. 1930 r.) i córka Mieczysława Godek po
mężu Makaran (ur. 1933 r.). Wreszcie w 1933 r. jego wysiłki
zostały uwieńczone powodzeniem i otrzymał pracę w Urzędzie
Pocztowym w Przeworsku, a w dniu 13 sierpnia 1936 r. miano-
wany został kierownikiem Urzędu Pocztowego w Strzyżowie.
Wraz z rodziną zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się
z Przeworska do domu babki w Dobrzechowie, gdzie prowadził
niewielkie gospodarstwo rolne i jednocześnie nadal pracował
w Urzędzie Pocztowym w Strzyżowie.

Uratowały go spracowane ręce

Po wybuchu II wojny światowej, w związku ewakuacją poczty
przed najeźdźcami hitlerowskimi, wyjechał na kresy wschodnie

sprawując nadzór nad archiwum pocztowym. Po zajęciu ziem
wschodnich II Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną zdołał
ukryć przed okupantami ważne dokumenty pocztowe i sam na
własną rękę próbował przedostać się do rodzinnych stron. Zła-
pany przez żołnierzy sowieckich cudem uniknął śmierci – przed
dekonspiracją uratowały go spracowane ręce. Sowieci uznali go
bowiem za prostego chłopa, a nie za przedstawiciela polskiej
inteligencji. Lata spędzone przy pracy na roli w Dobrzechowie
okazały się wtedy zbawienne. Po powrocie do Strzyżowa został
pozbawiony stanowiska kierownika i przez całą okupację praco-
wał w Urzędzie Pocztowym w Strzyżowie jako zwykły urzędnik.
W tym okresie zmarła jego żona Kazimiera (około 1942 r.).
W 1944 r. ponownie ożenił się – jego wybranką została Helena
Woźniacka (1909-1999), nauczycielka ze Strzyżowa. Z tego
małżeństwa przyszło na świat kolejnych dwoje dzieci: syn Stani-
sław Godek (ur. 1947 r.) i córka Maria Godek, po mężu Szlachta
(ur. 1949 r.).

Po zakończeniu II wojny światowej ponownie objął kierow-
nictwo Urzędu Pocztowego w Strzyżowie, zostając jego na-
czelnikiem (1944 r.). W 1948 r. przeniósł się wraz z rodziną
z Dobrzechowa do nowo wybudowanego domu w Strzyżowie.
Gdy wydawało się, że jego sytuacja zaczyna się stabilizować,
w 1949 r., na skutek intryg politycznych ze strony wrogich mu
miejscowych działaczy partyjnych, został zwolniony z pracy.
W tym samym roku udało mu się, niestety na krótko, znaleźć
pracę w PP „Ruch” w Rzeszowie. Gdy władze partyjne dowie-
działy się o jego zatrudnieniu, nakazały pracodawcy jego natych-
miastowe zwolnienie, tak więc po 2 miesiącach pracy ponownie
został zwolniony. W taki właśnie sposób władza ludowa elimi-
nowała swoich przeciwników.

To była moja szkoła życia

Wybawieniem z tej sytuacji i szansą na ponowne zatrudnie-
nie okazało się podjęcie przez niego w 1947 r. funkcji Przewod-
niczącego Zarządu Banku Spółdzielczego im. dr Stefczyka
w Strzyżowie. Bankowi temu, wskutek popełnionych przez jego
kierownictwo licznych nieprawidłowości, groziła wtedy likwi-
dacja. Mieczysław Godek nie chciał do tego dopuścić i posta-
nowił za wszelką cenę ratować bank. W kwietniu 1950 r. został
powołany przez Radę Nadzorczą tegoż banku na stanowisko
jego kierownika, jako trzeci z jego etatowych pracowników.
Władze partyjne nie mogły się temu skutecznie sprzeciwić, gdyż
instytucja ta im nie podlegała. W latach 1951-1970 kilkakrot-

Warto pamiętać

MIECZYSŁAW
GODEK
(1903-1970)
Naczelnik Poczty,
założyciel i pierwszy
dyrektor Banku
Spółdzielczego
w Strzyżowie
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nie ulegała zmianom nazwa tej instytucji od Gminnej Kasy
Spółdzielczej, poprzez Kasę Spółdzielczą do Banku Spół-
dzielczego w Strzyżowie, ale niezmiennie funkcję jej dy-
rektora sprawował Mieczysław Godek. Pod jego zarzą-
dem Bank rozpoczął szybki i dynamiczny rozwój. W 1959 r.
zatrudniał już 9 pracowników i posiadał własny budynek,
w którym mieściły się biura SOP, dwa mieszkania służbo-
we oraz wydzierżawione pomieszczenia dla Strzyżowskiej
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Jednocześnie
dobrze współpracował z kółkami rolniczymi, spółdziel-
nią mleczarska, bankiem rolnym i NBP zarówno w za-
kresie polityki kadrowej, popularyzacji idei spółdzielczo-
ści (w tym uczniowskiej), oszczędności, jak i realizacji
podejmowanych przez nie inicjatyw i działań zmierzają-
cych do rozwoju społeczno-gospodarczego naszej lokal-
nej społeczności.

Odchodząc w dniu 1 marca 1970 r. na zasłużoną eme-
ryturę po 44 latach pracy zawodowej, w liście do dyrekto-
ra CZ SOP Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie tak
m.in. pisał o sobie i swej instytucji: Uważałem, że praca
w SOP nie jest w moim guście, ani zamiłowaniu ale była to
konieczność, gdyż miałem świadomość, że zlikwidowanie
SOP w Strzyżowie będzie krzywdzące dla miejscowego spo-
łeczeństwa. (...) Dziś po latach ciężkiej, trudnej i obfitują-
cej w przykrości z różnych stron pracy w SOP – jestem dum-
ny z moich osiągnięć w tym środowisku. (...) To była moja
szkoła życia – żegnam warsztat mojej ukochanej pracy.
Mam zadowolenie z siebie, spokojne sumienie, uznanie
władz nadrzędnych i zaufanie społeczeństwa – a to jest
największą wartością w życiu. (...) Byłem pracownikiem
przedwojennym, nauczono mnie być obowiązkowym, su-
miennym i uczciwym – i tego samego wymagałem od pra-
cowników SOP w Strzyżowie. (...) Osobiście odchodzę za-
dowolony, że praca moja dawała praktyczne wyniki, z któ-
rych byli zadowoleni członkowie SOP, że opinia jaką się
cieszy nasza placówka wśród społeczeństwa napawa nas
dumą i radością, bo to nasz wspólny wysiłek.

Przypominając tę postać należy podkreślić jego mocny
i prawy charakter, duże zdolności organizatorskie, miłe
usposobienie, życzliwość dla ludzi, cięty dowcip i zdyscy-
plinowanie. Posiadał również umiejętność trafnej oceny
ludzi i ich pracy, a więc cechę dzisiaj rzadko spotykaną
u kadry zarządzającej. Był wymagający zarówno w stosun-
ku do siebie, jak i do innych ludzi. Pracę bardzo cenił
i uważał, że dobrze wykonywana praca stanowi fundament
sukcesów osobistych i społecznych.

W czasie swojego życia pracował również społecznie
pełniąc funkcję: skarbnika Ligi Morskiej i Kolonialnej
w Strzyżowie (1936-1939), prezesa koła a potem skarbni-
ka Stronnictwa Demokratycznego w Strzyżowie (1947-
1950), członka Zarządu Miejskiego Komitetu Odbudowy
Warszawy (1945-1950).

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał
w 1937 r. Srebrny Medal 15-lecia Odzyskania Morza oraz
nagrody i dyplomy uznania m.in. od dyrektora Spółdziel-
ni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Rzeszowie, Woje-
wódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy
Kraju i Stolicy w Rzeszowie i zarządu oddziału ZNP
w Rzeszowie.

Wiesław Łuszczki

Opracowano na podstawie:
Godek Z., Dane genealogiczne rodziny Godków.
Kluska A., Portret w złotych ramach. [w:] Waga i Miecz,
nr 8/30, 1993.

Alex Zentner „Dotyk”
„Dotyk” Alexa Zentnera to książka o życiu pierwszych białych osad-

ników dziewiczych terenów zachodnio-północnej Kanady w czasach
bardzo dawnych, kiedy tereny te zasiedlali poszukiwacze złota, myśli-
wi i twardzi ludzie szukający zatrudnienia
przy wyrąbie i spławie drzewa. Ludzie żyją
i umierają w cieniu złowrogiej potęgi lasu,
w którym dawne wierzenia i magia prze-
nikają ich życie. Otaczająca osadę pusz-
cza jest wprawdzie źródłem ich utrzyma-
nia, ale stanowi także siedlisko przeraża-
jących zjaw pochodzących z dawnych in-
diańskich wierzeń. Często granica między
tym, co prawdziwe a tym, co urojone jest
niemal nieuchwytna. Pewne jest jedynie to,
że żadna wina popełniona w tym życiu nie
pozostanie bez kary. Urodziwa historia
o złotym karibu, leśnych duchach łączy się
z dramatem śmierci w jeziorze ojca i córki
oraz fatum ciążącym nad rodziną, której
główny bohater odkrywa przerażającą tajemnicę swojego dziadka. To
historia, która pokazuje do czego zdolny jest człowiek, kiedy los posta-
wi go przed tragicznym wyborem.

Surowy klimat północy o zimach ciągnących się aż do lipca, życie
ludzi przeniknięte ciągłym lękiem przed nieznanym i ryzykiem prze-
życia jest wtopione w cudowną, a jednocześnie złowrogą magię tam-
tych miejsc.

„Dotyk” to również opowieść o potędze miłości i oddaniu, historia
zmagań człowieka z siłami przyrody i własnymi lękami oraz wybora-
mi, jakie stawia przed nami życie. Na pewno warto czytać ją do podusz-
ki mając przed oczami wyobraźni bezkres zimowych, wrogich prze-
strzeni północy.

Maria Rosół
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Fot. DKK
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Ostatnie miesiące były dla strzelców z naszego plutonu pra-
cowite i pełne wrażeń, szczególnie dla rekrutów. Trzeba przy-
znać, że szósty „pobór rekruta” jest bardzo udany – prawie nikt
się nie wykruszył, a młodzi ludzie z gimnazjów w Strzyżowie,
Godowej i Dobrzechowie na pewno nie zasypiają gruszek w po-
piele na służbie. Poniżej zamieszczamy wybrane spośród wielu
przedsięwzięcia strzeleckie, w których braliśmy udział, opisane
także piórem samych uczestników.

Rocznica pacyfikacji wsi Pstrągowa

Dnia 10 listopada 2013 r. w Pstrągowej miały miejsce Obcho-
dy Święta Niepodległości połączone z 70. rocznicą pacyfikacji wsi
Pstrągowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:00
w kościele parafialnym. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe,
pododdział ZS STRZELEC OSW w Strzyżowie pod dowództwem
chor. ZS J. Łąckiego (który zapewniał „wojskową” oprawę uro-
czystości), władze gminne, powiatowe, rodziny pomordowanych
oraz mieszkańcy Pstrągowej. W czasie mszy św. i tuż po niej pięk-
nie śpiewał chór „Cantamus” pod batutą Pawła Łąckiego. Następ-
nie młodzież z Zespołu Szkół w Pstrągowej przedstawiła wzrusza-
jący montaż słowno-muzyczny „Tej, co nie zginęła”, przygotowa-
ny przez panią Barbarę Pilarz. Pan Marian Złotek wygłosił referat
„Pstrągowa i Gmina Czudec w okresie okupacji”, w którym przed-
stawił grozę codziennego, wojennego życia, przebieg pacyfikacji
Pstrągowej i nakreślił tło historyczne tego okresu. Podczas pacyfi-
kacji Pstrągowej, przeprowadzonej przez gestapo i granatową po-
licję 12 czerwca 1943 r., zamordowano 11 osób: Kazimierza Kozę,
Matusza Kobyrę, Antoniego Tobiasza, Jana Bełcha, Ferdynanda
Pytko, Stanisława Jamroga, Józefa Iskrzyckiego, Józefę Stec oraz
Anielę i Jana Nogów oraz ich 18-letnią córkę Józefę.

Po tej części obchodów, prowadzeni przez „reprezentacyjny”
pluton strzelców, zebrani przeszli pod pomnik upamiętniający
ofiary pacyfikacji i tu odbyła się dalsza część uroczystości. Wartę
z karabinami trzymali strzelcy z Brzeska. Najpierw odśpiewano
hymn państwowy, a następnie głos zabrał Przewodniczący ob-
chodów Józef Iskrzycki, który w trafiających wprost do serc sło-
wach podkreślił wagę pamięci o tamtych wydarzeniach. Dalej
odbył się poruszający Apel Poległych, który poprowadził chor.
ZS Roman Głowacki. Potem ofiary uczczono minutą ciszy, chór
„Cantamus” odśpiewał „Rotę” a następnie wiązanki kwiatów pod
pomnikiem złożyły delegacje władz gminnych, powiatowych, ro-
dzin pomordowanych i szkoły. Budujący był bardzo liczny udział
społeczności lokalnej i zaangażowanie praktycznie całej wsi w tę
patriotyczną uroczystość.

(tekst – z niewielkimi zmianami M.D.
– za: parafia.pstrągowa.pl)

Rajd kondycyjny do Węglówki
W niedzielę 29.12.2013 roku strzelcy ze Strzyżowa

odbyli rajd kondycyjno-edukacyjny z chor. Adamczykiem,
pod kryptonimem „Spalanie Kalorii Poświątecznych”.
O godzinie 9:30 wszyscy zebraliśmy się na parkingu nad-
leśnictwa Strzyżów, sprawdziliśmy oporządzenie i wyru-
szyliśmy Szlakiem PTTK-owskim (zielony) relacji Strzy-
żów – Bonarówka (cerkiew). Początkowo trasa prowa-
dziła przez Godową, po czym skręciliśmy i droga z asfal-
towej zamieniła się w „leśną dróżkę”. Na samym począt-
ku naszego wymarszu na przeszkodzie stanęła nam góra,
ale nasz zapał przezwyciężył stromiznę i szliśmy dalej.

Szlak był urozmaicony pod względem podłoża. Raz
szliśmy niemalże po suchym terenie, a raz po bło-
cie, i to chyba było największą frajdą. Robiliśmy
przerwy co kilka kilometrów, aby uzupełnić płyny,

bo jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie odwodnić organizmu.
Gdy weszliśmy na asfaltową drogę prowadzącą w kierunku pola
biwakowego na Bonarówce, myśleliśmy, że ten odcinek jest najgor-
szy. Droga wiodła cały czas pod górkę. Na miejscu zrobiliśmy
20-minutową przerwę na własne potrzeby np. jedzenie. Ruszyliśmy
dalej, zmęczenie u niektórych dawało się we znaki, ale mimo tego
nie poddawali się i szli dzielnie dalej. Po kilkunastu kilometrach
zaczęły się otarcia, ale i to nas nie zatrzymało – byliśmy na to przy-
gotowani. W ostatnich kilku metrach zaczęliśmy się zastanawiać,
czy 15 kilometrów, które przeszliśmy, nie jest dla nas za małym
odcinkiem. Na miejscu nadszedł czas na podjęcie męskiej decyzji:
„Idziemy dalej czy nie?”. Wszyscy bez zastanowienia wyrazili chęć
pójścia dalej, więc wyruszyliśmy. Odcinek Brzeżanka – Węglówka
był praktycznie cały czas przez błoto. Nasze buty, mundury i ciała
były obklejone przez glinę, liście, różnego rodzaju trawy, które za-
czepiały się o nasze mundury, ale to dodawało charakteru całemu
wymarszowi. Przyznam, ostatni kilometr-dwa były najgorsze. Nie
mieliśmy sił, nogi nas bolały, ale chęć dojścia do celu przezwycięży-
ła złe myśli. Dotarliśmy do celu w Węglówce, każdy był szczęśliwy
oraz bardzo dumny z siebie, że dał radę. Przez całą trasę nie brako-
wało nam poczucia humoru, na twarzy każdego uczestnika gościł
uśmiech, nawet jeśli czasami nie dawał rady. Wymarsz ten zapamię-
tamy na bardzo długo. Czekamy na kolejny!

(tekst: strzelec-rekrut ZS Katarzyna Matłosz)

Wizyta u Kombatantów

W sylwestrowy poranek strzelcy ze strzyżowskiej jednostki
wybrali się w odwiedziny do Kombatantów z naszej miejscowo-
ści i okolic. Zostaliśmy tam przyjęci bardzo ciepło oraz ugosz-
czeni. Po symbolicznym przełamaniu się opłatkiem i złożeniu
życzeń noworocznych, śpiewaliśmy kolędy (pan Tadeusz Lutak
zaśpiewał nam wojenną kolędę spod Lwowa), a także dużo roz-
mawialiśmy. Panowie opowiadali nam wiele historii z czasów
II wojny światowej, niekiedy bardzo zabawnych, a szczególnie
byli zachwyceni urodą naszych dziewcząt.

Myślę, że z tego spotkania wszyscy młodzi strzelcy wynieśli
bardzo ważną myśl: że warto poświęcać się dla Ojczyzny, ponie-
waż jest naszym wspólnym dobrem, oraz pamiętać o tych, którzy
stawali w jej obronie.

(tekst: strzelec-rekrut ZS Justyna Bury)

Warto dodać, że odwiedziliśmy kombatantów również na
Dzień Dziadka, gdzie świętowaliśmy także imieniny ppor. czasu
wojny Henryka Kluski. Ponieważ pan Bolesław Lechowicz

„My nie śpimy, my służymy”!

Spotkanie u kombatantów
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z Żarnowej (bardzo związany ze Strzelcem) nie mógł przyjść na
spotkanie ze względu na stan zdrowia, odwiedziliśmy go z życze-
niami w domu.

(M.D.)

Strzyżowscy strzelcy w ochronie orszaku
Trzech Króli w Rzeszowie

Tegoroczny Orszak przeszedł ulicami Rzeszowa po raz dru-
gi. Tłumy mieszkańców „grodu nad Wisłokiem” wyszły na ulice
swego miasta, aby wraz Mędrcami ze Wschodu oddać chwałę
nowonarodzonej Bożej Dziecinie. Tuż przed południem pod ko-
ściołem Świętego Krzyża przy ulicy Trzeciego Maja, zaczęły for-
mować się Orszaki Mędrców: czerwony – europejski – Kacpra,
niebieski – afrykański – Melchiora i zielony – azjatycki – Balta-
zara. Po odczytaniu „Rozporządzenia Cezara Augusta” i wspól-
nej modlitwie „Anioł Pański”, odmówionej pod przewodnictwem

Biskupa Rzeszowskiego JE Jana Wątroby, na ulice miasta ruszył
barwny, radosny i rozśpiewany kolędami korowód. Wraz z bi-
skupem i rzeszowskimi duszpasterzami tegoroczny Orszak po-
prowadzili Wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sieńko i Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, podkar-
paccy samorządowcy oraz Dowództwo Południowo-Wschodnie-
go Okręgu ZS „Strzelec”.

Na trasie wiodącej do rzeszowskiego Betlejem uczestnicy
wydarzenia byli świadkami jasełkowych scen: Anioła Bożego,
Piekła, Dworu Heroda, Walki Dobra ze Złem. Po blisko półto-
ragodzinnym pochodzie Orszak dotarł na Rynek. Trzej Królo-
wie złożyli dary Nowonarodzonemu i, wraz z uczestnikami Or-
szaku, oddali pokłon Bogu. Odczytano stosowny fragment Ewan-
gelii. Biskup Jan Wątroba i włodarze miasta złożyli przybyłym
na uroczystości życzenia. Rodzinny i polski charakter spotkania
przy Żłóbku nadało wspólne kolędowanie.

Rzeszowskiemu Orszakowi Trzech Króli towarzyszyli
„Strzelcy”. W tym roku po raz drugi zabezpieczali przejście grup
towarzyszącym Mędrcom ze Wschodu. Wyzwanie postawione
przed strzelecką młodzieżą miało istotny wymiar. Ponad stu
umundurowanych i odpowiednio przygotowanych dziewcząt
i chłopców zapewniało bezpieczeństwo i porządek szesnastu ty-
sięcy uczestników Orszaku. Na wysokości zadania stanęli za-
równo dowódcy, którzy od strony logistycznej przygotowali ak-
cję, jak i szeregowi strzelcy, wzorowo wykonujący przydzielone
im zadania. Ich wysiłek i zaangażowanie zauważone zostały przez
rzeszowską policję, która ceni współpracę z Południowo-Wschod-
nim Okręgiem Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

(tekst: Artur Szary)

Szkolenie z „hallerami”

Dnia 18.01.2013 r. w Strzyżowie JS 2051 (plutony Strzyżów,
Wielopole, Ropczyce i Sędziszów) serdecznie przyjęła gości
z Warszawy. Byli to instruktorzy z PSWW Haller. Głównymi
prowadzącymi byli eksperci polskiego systemu walki wręcz Hal-
ler, panowie Zdzisław Patrzałek i Grzegorz Wyszomierski. Szko-
lenie zaczęło się od krótkiego wprowadzenia – prowadzący od
spraw marketingu wtajemniczył nas w to, czym jest PWSS
HALLER i w jaki sposób on działa.

Po 30-minutowej prezentacji z teorii przystąpiliśmy do prak-
tyki. Musztrę prowadził rezydent PSWW HALLER na woj. war-
mińsko-mazurskie, major WP Bogdan Soja, który ma ją w „jed-
nym paluszku”, więc doskonaliliśmy się oraz poprawialiśmy to,
co nie do końca nam wychodzi. Po zajęciach z majorem nadszedł
czas na walkę wręcz i taktyki interwencji, które prowadzili Eks-
pert Zdzisław Patrzałek oraz asystent instruktora, starszy szere-
gowy Robert Kowalczyk.

Na samym początku rozgrzaliśmy się poprzez bieganie i wy-
machy rękami, nogami. Gdy byliśmy gotowi, ustawiliśmy się
w dwuszeregu tak, aby każdy miał wystarczająco dużo miejsca
i mógł wykonywać pełne ruchy. Na samym początku uczyliśmy
się padów na obie strony, po czym nastąpił czas na technikę sa-
moobrony. Jak na pierwszy raz, szło nam całkiem dobrze. Gdy
już nauczyliśmy się jak się wybronić, poświęciliśmy czas na na-
ukę podstawowych kopnięć i uderzeń. Część praktyczną zakoń-
czyła nauka przewrotu w przód. Potem nastąpiła ostatnia część
szkolenia: teoria socjotechnik i walki informacyjnej. Prezentacja
trwała dość długo, ale nie dało się nudzić tam – było bardzo
ciekawie. Prowadzący opowiadał i wyjaśniał nam działania np.
szpiega czy agenta. Wykład był naprawdę interesujący, jesteśmy
pod wrażeniem umiejętności i postawy instruktorów. Szkolenie
zakończyliśmy apelem na parkingu MZS-u (w tym miejscu dzię-
kujemy panu dyrektorowi za udostępnienie obiektu), gdzie gorą-
co podziękowaliśmy kadrze za przybycie aż z Warszawy. Na ko-

niec goście zwiedzili naszą kwaterę Hitlera, czyli tunel pod Żar-
nowską Górą, gdzie oprowadzała ich st. sierż. ZS Marzena Du-
biel. Całość spotkania bardzo miło wspominamy, mamy nadzie-
ję, że to nie ostatnie tego typu zajęcia.

(tekst: strzelec-rekrut ZS Katarzyna Matłosz)

Adiustacja tekstu: M. Dubiel

Fot.: Artur Szary, Maksymilian Rojowski, „Haller”

Strzelczynie Katarzyna Matłosz i Adrianna Góra w zabezpieczeniu orszaku Trzech
Króli w Rzeszowie

Hallerczycy i strzelcy przed Tunelem Schronowym w Strzyżowie
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Pretekstem do tego spotkania była,
przede wszystkim, promocja wydanej pod
koniec ubiegłego roku książki pt. „Ksiądz
Franciszek Łuszczki. Proboszcz w Lubeni
w latach 1932-1955. Z dziejów i wspomnień
mieszkańców Lubeni”. O kulisach jej po-
wstania i inspiracjach mówili jej autorzy.

Książka ta opowiada o drodze życiowej
księdza Franciszka, jego służbie wojskowej

i pracy duszpasterskiej jako wikariusza
w Krasiczynie, Morawskiej Ostrawie, Wo-
lance, Laszkach Murowanych, a później
proboszcza w Lubeni. Składają się również
na nią wspomnienia mieszkańców Lubeni,
Siedlisk i Zarzecza – świadków odległych
już dzisiaj wydarzeń, których barwne opisy
tworzą wyjątkowy klimat tej publikacji.
Książkę można wypożyczyć m.in. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Strzyżowie,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubeni
i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Spotkanie literackie z Anną i Wiesławem Łuszczki,
autorami książki o wielkim kapłanie – proboszczu Lubeni
W dniu 13.01.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni Anna i Wiesław Łuszczki ze Strzyżowa spotkali się
z mieszkańcami Gminy Lubenia, by w serdecznej atmosferze przybliżyć sylwetkę niezwykle zasłużonego dla miejscowej
społeczności księdza Franciszka Łuszczki – kapelana Legionów Polskich i Wojska Polskiego, wybitnego zielarza i pro-
boszcza w Lubeni, który w okresie II wojny światowej uratował wieś od niemieckiej zagłady.

w Rzeszowie i bibliotekach pedagogicz-
nych w Strzyżowie i Rzeszowie.

Anna Łuszczki mówiąc o księdzu, pod-
kreślała wyjątkowość życia Franciszka, któ-
ry – nie pozbawiony przecież ludzkich wad
i słabości – potrafił obudzić w sercach
swych parafian przeogromny szacunek
i wielką życzliwość pamięci, trwającą już
ponad pół wieku.

O zafascynowaniu życiem i osobą księ-
dza mówił Wiesław Łuszczki, drugi z auto-
rów książki. Wspominał moment, kiedy po
raz pierwszy usłyszał o księdzu, oraz o dzia-
łaniach podejmowanych w celu napisania
i wydania tej publikacji. Wspomnienia wy-
darzeń z życia kapłana autorzy ubogacali
wyświetlanymi starymi fotografiami. Na
zakończenie Wiesław Łuszczki poprosił
mieszkańców Lubeni o włączenie się w ini-
cjatywę wspieraną przez miejscowego pro-
boszcza ks. Michała Szumę, zmierzającą do

nadania Szkole Podstawowej w Lubeni
imienia księdza Franciszka Łuszczki.

Spotkanie miało służyć propagowaniu
dobrych wzorców osobowościowych. Dzia-
łania i styl życia księdza Łuszczki są kapi-
talnym wzorcem dla młodzieży. Ten prawy
i odważny mężczyzna gorąco kochał Pol-
skę, Boga i ludzi. Cenił dyscyplinę i porzą-
dek. Opierając swe życie na modlitwie, nie

uciekał w odosobnienie, przeciwnie – ak-
tywnie kreował (na miarę możliwości swe-
go miejsca i czasu) przyszłość dużej i małej
ojczyzny, dostrzegał potrzeby innych i wy-
chodził im naprzeciw, bezinteresownie słu-
żył pomocą, leczył dusze i ciała. Jedna
z uczestniczek spotkania pięknie nazwała
go „ojcem kapłanów”, ponieważ za czasów
jego probostwa nie bez jego przyczyny było
sporo powołań w parafii. Takich dzielnych
i dobrych ludzi bardzo nam dziś potrzeba.
Relacja dla Redakcji WiM – GBP w Lubeni

Fot. GBP w Lubeni (3)

Na spotkanie przybyło liczne grono mieszkańców Lubeni
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Hanna Cygler w najnowszej powieści zabiera
swoje czytelniczki do Gdańska, w bursztynową rze-
czywistość. Począwszy od tytułu, przez miejsce pra-
cy głównej bohaterki, po profesję jednego z bohate-
rów – właśnie motyw bursztynu cały czas się tu prze-
wija. Nic w tym dziwnego – w końcu jesteśmy nad
morzem, gdzie złotawo-brązowe kamienie można
znaleźć na piasku.

Nela Lisiecka to główna bohaterka i zarazem nar-
ratorka w powieści. Poznajemy jej całe życie – po-
cząwszy od dzieciństwa, przez nieudane małżeństwo,
aż po chwilę obecną, gdzie musi sobie poradzić z prze-
ciwnościami życia. Nie da się nie polubić Neli, wzbu-
dza uczucia empatii i nawet trochę współczucia....

„Kolor bursztynu” przenosi nas także w świat ar-
tystów, którzy z pasją i z sercem tworzą swą uni-
kalną biżuterię. Ich wyroby są cenione na całym świe-
cie, a bursztyn, jakim się posługują, nazywany jest na
świecie „złotem Bałtyku”. Dobrze, że autorka pod-
kreśla nasze polskie wyroby złotnicze, które są chwa-
lone za polskimi granicami.

Bohaterką jest amerykańska korespondentka,
Stevie Steiber. Młoda, ambitna, pełna zapału i chęci
dziewczyna pragnie rozwijać swój pisarski talent.
Choć w Europie wrze od politycznych potyczek
a wojna na całego się rozszalała, tu w Hongkongu
jest pozornie spokojnie i bezpiecznie. Bohaterka
zbiera materiały prasowe i zasłyszane ploteczki na
różnych imprezach i przyjęciach, ale wewnętrznie
pragnie nieco bardziej dziennikarskiego zajęcia. Jej
chiński przyjaciel Jishang wplątuje ją w działalność
kontrowersyjnej gazety. Tymczasem na oku ma ją
i jej przyjaciela pewien szpieg. Intryguje i przyciąga
go zwłaszcza młoda, piękna Stevie. A potem macki
wojny docierają aż do Hongkongu i wszystko zaczy-
na przybierać nieoczekiwany obrót. Jak potoczą się
dalsze losy bohaterów? II wojna światowa, okupacja
Hongongu, dramat jednostki i tragedia narodu... Jak
daleko posuną się szpieg i dziennikarka, by zapew-
nić sobie bezpieczeństwo?

Urszula Rędziniak

Zimowa opowieœæ

Krajobraz miasta uśpiony nocą
poświatą srebra faluje skrycie,
zaklęty w kryształ balladą w bieli.

Wśród górskiej ciszy zamarło życie...

Baśniowe cienie uśpione echem
czekają w mroku, a mroźnym wiatrem
Królowej Śniegu opowieść snuje
szalony aktor w śnieżnym teatrze.
Lecz rozbudzone emocje uczuć
co w sen zimowy zapadły czarem,
stąpają cicho po kruchym lodzie
z nadzieją serca, jedynym darem.
Kryształy śniegu w gwiazdy zaklęte
z nieba granatu tkliwie spadają,
drogę miłości znacząc iskrami
gdy zakochani dłonie splatają.
Lodowe sople rozgrzane śmiechem
kroplistym blaskiem wtulone w ziemię
chcą nocną porą rozpocząć taniec,
zmysłowe kroki ze śpiewnym
brzmieniem.

Już jutro wzejdzie czerwienią słońce,
promieniem barwnym miłość rozgrzeje,
dla zakochanych zimowym czasem
w sercu jest wiosna, szczęścia nadzieja.

I tylko śniegu strażniczka czeka
by teatr maski przenikał chłodem
gdyż ona sztukę zimową kocha
uczucia ludzi skrywając szronem...

Autor jednej chwili

Wytrącone z rytmu słowa
zamazana kartka
i cisza
przerażające milczenie
przygniata pustkę
samotności

Natchnienie odeszło
nim przyszła jesień

Jak cicho pośród bieli
i tylko mróz
ma dziś prawo zgrzytać
zębami czasu

Może wiosna
rozbudzi wenę
na nowo

Na skrzyd³ach poezji

Polecamy!

Hanna Cygler – „Kolor bursztynu”

Miłość w bursztynowej oprawie. Niebezpieczne śledztwo i pragnienie zemsty.

Francesca Brill – „Przystañ na krañcu œwiata”

Pasjonująca powieść oparta na losach dziennikarki Emily Hahn w okupowanym Honkongu
w czasach drugiej wojny światowej.
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� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Informowanie o danych
zgromadzonych

na koncie
ubezpieczonego

Jeżeli jesteś ubezpieczonym
urodzonym po dniu 31 grudnia
1948 r., Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jest zobowiązany –
do 31 sierpnia każdego roku –
przesyłać do Ciebie informację
o stanie konta w ZUS według stanu na dzień 31 grudnia po-
przedniego roku. Wyjątkiem jest informacja za lata 2011-2012,
którą ZUS wysyłał w 2013 r.

ZUS, przekazując informacje o stanie konta za poszczegól-
ne lata, umożliwia ubezpieczonym sprawdzenie poprawności
zapisów w zakresie danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych
oraz składek na ubezpieczenie emerytalne. Dzięki temu, jeśli
stwierdzisz nieprawidłowości, możesz podjąć działania, aby
skorygowano błędne dane u płatnika składek, w ZUS, OFE lub
w instytucji obsługującej wpłaty.

Informację dotyczącą danych zgromadzonych na swoim
koncie w ZUS możesz również uzyskać bezpośrednio – na Sali
Obsługi Klientów w każdej terenowej jednostce organizacyjnej
ZUS, przez Internet – po zalogowaniu na profil ubezpieczone-
go na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) lub korespon-
dencyjnie. W tym celu powinieneś zwrócić się do ZUS z pisem-
nym wnioskiem o udzielenie informacji na formularzu ZUS
ZZU lub z dowolnie sformułowanym pismem, pamiętając
o podaniu danych umożliwiających identyfikację (czyli: imię
i nazwisko, PESEL lub seria i numer dowodu tożsamości) oraz
adresu.

Czytelnicy pytają...

Mam profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Przeglą-
dałem informacje zapisane na moim koncie w ZUS i mam wątpliwo-
ści co do wysokości moich składek. Czy powinienem interweniować?

Artur

Na kontach ubezpieczonych zapisywanych jest szereg istot-
nych danych, m.in. o wysokości zwaloryzowanego kapitału po-
czątkowego, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie eme-
rytalne, składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości no-
minalnej w podziale na miesiące, składek zewidencjonowanych
na subkoncie czy składek przekazywanych na rachunek w otwar-
tym funduszu emerytalnym (OFE). Są to dane, które będą mia-
ły wpływ choćby na wysokość przyszłej emerytury. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć interwencję
w sprawie skorygowania błędnych danych, odpowiednio u płat-
nika składek, czyli pracodawcy, a następnie w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych lub OFE.

�

Twoje konto w ZUS

Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jest ono zakładane na podstawie pierwszego zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych. Na koncie ubezpieczonego zapisy-
wane są dane przekazywane do ZUS przez płatników składek
w dokumentach ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozli-
czeniowych) oraz otwarte fundusze emerytalne (na podstawie
elektronicznej wymiany danych dotyczących członkostwa ubez-
pieczonego w otwartym funduszu emerytalnym). Sprawdź, co
znajduje się na twoim koncie i na co powinieneś zwrócić szcze-
gólną uwagę.

Jakie dane ewidencjonowane
są na koncie ubezpieczonego?

– dane identyfikacyjne: PESEL, imię i nazwisko, data uro-
dzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

– dane adresowe, dane ewidencyjne: nazwisko rodowe, drugie
imię, płeć, dane dotyczące niepełnosprawności, obywatel-
stwo, dane płatnika składek;

– dane dotyczące przebiegu ubezpieczeń: okres i tytuł ubez-
pieczenia, podstawy wymiaru składek, świadczenia/przerwy
(okres, liczba dni, kwota);

– informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytal-
nym i o terminach przekazania składek do tego funduszu;

– informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadko-
we i zdrowotne oraz o wysokości należnej i odprowadzonej
składki na otwarty fundusz emerytalny;

– od maja 2011 r. w ramach konta ubezpieczonego Zakład
prowadzi subkonto, na którym ewidencjonowana jest infor-
macja o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek na
ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę.

Które dane zewidencjonowane na koncie
ubezpieczonego są dla Ciebie

najważniejsze?

Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na:
– informacje o zwaloryzowanym kapitale początkowym,
– informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubez-

pieczenie emerytalne:
• należnych – w przypadku ubezpieczonych, którzy nie są

płatnikami składek,
• wpłaconych – w przypadku ubezpieczonych, którzy są

jednocześnie płatnikami składek oraz osób współpracu-
jących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działal-
ność.

W oparciu o te dane wyliczana będzie Twoja przyszła eme-
rytura z I filaru.
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Martyna Tomoń,
zawodniczka klubu

Centrum Sportu
w Strzyżowie,

w kadrze
Narodowej Juniorów

Martyna – 14-latka, wielokrotna mi-
strzyni Okręgu Podkarpackiego, rywali-
zująca z wieloma najlepszymi zawodnicz-
kami w Polsce, zajmująca czołowe miej-
sca w rankingu Polskiego Związku Pły-
wackiego.

Najlepsza zawodniczka Województwa
Podkarpackiego. Zakwalifikowała się do
Kadry Polskiej jako jedyna z wojewódz-
twa podkarpackiego.

Jest jedną spośród 31 jej rówieśniczek,
gdzie jako specjalistka stylu dowolnego,
legitymuje się najlepszym wynikiem
w kraju na dystansach 1500 m na basenie
50 m i 800 m na basenie 25-metrowym.

Jest to zawodniczka zdyscyplinowa-
na, sumienna i dojeżdżająca na codzien-
ne treningi z miejscowości Babica do
Strzyżowa na trening poranny, który roz-
poczyna się o godz. 6.00 rano a po połu-
dniu trenuje od 15.00 do 17.00.

Martyna wykonuje bardzo ciężką pra-
cę, bo musi pogodzić naukę, dojazdy, tre-

Martyna Tomoń z trenerką Edytą Wilk

Martyna na treningu

ningi oraz wyjazdy na zawody, które od-
bywają się w soboty lub niedzielę.

To pierwszy przypadek w historii na-
szego miasta, który dowodzi, że ciężka
praca i stworzony przez nas system szko-
lenia daje wymierne efekty. Fakt, iż nowi
adepci pływania, którzy mają wzór w po-
staci „kilku perełek”, jest nie tylko dumą
dla Centrum Sportu, ale również stanowi
doskonałą promocję naszego miasta i jest
dodatkową motywacją do pracy dla in-
nych trenujących w naszej sekcji w celu
dorównania najlepszym.

Dziękuję za zrozumienie i pomoc
pani Grażynie Wójcik – wychowawcy kla-
sy I Gimnazjum w Miejskim Zespole
Szkół w Strzyżowie, Rodzicom Martyny
i wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomagają w promowaniu najlepszych.

Tekst i fot. Wioletta Drozd
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Strzyżowska Policja
wspierała XXII Finał WOŚP

W niedzielę 12 stycznia strzyżowscy po-
licjanci kolejny raz zagrali z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Policjanci
wspierali zbiórkę pieniędzy na zakup
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratun-
kowej i godnej opieki seniorów.

Jak co roku policjanci pomagali
Wielkiej Orkiestrze przede wszystkim
dbając o bezpieczeństwo wolontariuszy,
by nie stali się ofiarą napaści. W dniu

lował obraz, który został wystawiony na
licytację przez sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy we Frysztaku, a uzy-
skane w ten sposób pieniądze w kwocie
1 tys. zł zasiliły konto WOŚP na zakup
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunko-
wej i godnej opieki seniorów.

Zatrzymani nietrzeźwi
kierowcy autobusów

Strzyżowscy policjanci zatrzymali
20 stycznia podczas działań „Trzeźwy au-
tobus”, dwóch nietrzeźwych kierujących
autobusami. Jeden z nich miał 1.30 pro-
mila alkoholu w organizmie, drugi pra-
wie 0.30 promila. Mężczyźni stracili pra-
wo jazdy i za swoje postępowanie odpo-
wiedzą przed sądem.

Niemal codziennie policjanci zatrzy-
mują kierujących pojazdami w stanie nie-
trzeźwości. Osoby te swoim zachowaniem
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Tym razem policjan-
ci zatrzymali nietrzeźwych kierujących
autobusami.

Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokó³” w Strzy¿owie

Brawo Włókniarze ze Strzyżowa!

Dużą uwagę do udziału swych członków we wszystkich
akcjach masowych przykłada rada koła sportowego ZS Włók-
niarz w Strzyżowie (woj. rzeszowskie). Strzyżowianie brali
masowo udział w ubiegłym roku w biegach narodowych

i marszach jesiennych wystawiając poza tym swe zespoły do
innych imprez propagandowych jak: piłkarskiej „Pucharu
Polski”, marszów patrolowych, „Szlakiem Bohatera” itp.
Duże osiągnięcia uzyskano również w ramach realizacji czy-
nów społecznych przez członków koła. Za największe z nich
uważać należy wybudowanie systemem gospodarczym kortu
tenisowego, którego wartość fachowcy ocenili na 14.118 zł.
Ostatnio powstała tam sekcja bokserska, której treningi pro-
wadzi instruktor Lutak.

Jan Nastałek
„Sport” 15/I.53

Kronika

Policyjna

styczeń 2014

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy policyjne patrole kierowane
były tam, gdzie odbywały się zbiórki
datków. Dyskretną opieką nad wolonta-
riuszami zajęli się również policjanci po
cywilnemu.

Funkcjonariusz ze strzyżowskiej ko-
mendy sierż szt. Paweł Januszek nama-
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20 stycznia o godz. 5:10 w Strzyżowie
policjanci zatrzymali do kontroli drogo-
wej 32-letniego mieszkańca powiatu rze-
szowskiego, kierującego autobusem mar-
ki Autosan. Podczas kontroli funkcjona-
riusze wyczuli od niego wyraźną woń al-
koholu. Badanie wykazało prawie 0.30
promila w jego organizmie. W autobusie
nie było pasażerów.

O godz. 5:40 w miejscowości Czudec,
funkcjonariusze zatrzymali kolejnego nie-
trzeźwy kierującego autobusem. 32-letni
mieszkaniec powiatu strzyżowskiego, kie-
rujący mercedesem, miał 1,30 promila
w organizmie. Nietrzeźwy kierowca prze-
woził 14 pasażerów.

14-letni włamywacz
zatrzymany

Strzyżowscy policjanci zatrzymali 14-lat-
ka, który włamał się do domu jednoro-
dzinnego w Dobrzechowie. Nieletni ukradł
pieniądze w kwocie 300 zł. Teraz zajmie
się nim sąd rodzinny.

W sobotę 18 stycznia, przed połu-
dniem, dyżurny komendy otrzymał zgło-
szenie o włamaniu do domu jednorodzin-
nego w Dobrzechowie. Skierowani na
miejsce policjanci ustalili, że sprawca
podczas nieobecności domowników, zna-
lazł ukryty w wiklinowym koszyku klucz,
otworzył drzwi wejściowe i wszedł do
budynku. Skradł 300 złotych z dwóch
portfeli leżących w widocznym miejscu.
Do działań włączyli się kryminalni, któ-
rzy sprawdzili miejsce zdarzenia oraz
zabezpieczyli ujawnione ślady. Policjan-
ci ustalając okoliczności włamania, już
kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali po-
dejrzanego. Okazał się nim 14-latek. Po-
licjanci odzyskali część skradzionych pie-
niędzy.14-latek został przesłuchany
w charakterze nieletniego sprawcy czynu
karalnego. Przyznał się do włamania
i kradzieży. Policjanci prześlą materiały
w jego sprawie do sądu rodzinnego i nie-
letnich w Przemyślu, gdzie chłopiec
mieszka wraz z rodziną.

Policja radzi:
– nie zostawiaj kluczy w „dobrych

schowkach” (pod wycieraczką, za do-
niczką na oknie, za framugą drzwi) – zło-
dziej zazwyczaj zna te miejsca nie gorzej
od Ciebie;

– wyjeżdżając na dłuższy czas, np.
urlop, nie zostawiaj mieszkania bez opie-
ki. Poproś bliskich, zaufanych sąsiadów
lub znajomych o opiekę nad mieszkaniem;

– w przypadku dłuższego wyjazdu
z domu wartościowe przedmioty przekaż
na przechowanie osobom godnym zaufania.

„Trzeźwe popołudnie”
w powiecie strzyżowskim

W piątek, 24 stycznia, policjanci strzy-
żowskiej drogówki prowadzili działania
pod kryptonimem „Trzeźwe popołudnie”.
Funkcjonariusze skontrolowali 133 po-
jazdy.

Akcja „Trzeźwe popołudnie” rozpo-
częła się o godz. 18. W wyznaczonych
punktach na drogach powiatu strzyżow-
skiego funkcjonariusze wyposażeni w prze-
nośne urządzenia do badania stanu trzeź-
wości prowadzili działania, których celem
była poprawa bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg i eliminowanie z ruchu nietrzeź-
wych kierowców. W tych miejscach poli-
cjanci ruchu drogowego kontrolowali
możliwie największą liczbę pojazdów.

W czasie prowadzonych działań funk-
cjonariusze skontrolowali 133 pojazdy.
W trakcie kontroli ujawnili jednego kie-
rowcę, który prowadził osobowe vento po
użyciu alkoholu. Mężczyzna został zatrzy-
many po 18:00 w Lutczy.

Oprócz stanu trzeźwości policjanci
sprawdzali również czy kierowcy i pasa-
żerowie stosują się do obowiązku używa-
nia pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci
przewożone są w fotelikach ochronnych.

W najbliższym czasie zostaną przepro-
wadzone kolejne takie działania.

Przypominamy:
– kierowanie pojazdem mechanicznym

w stanie po użyciu alkoholu (gdy zawar-
tość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do
0,5 promila) skutkuje odpowiedzialnością
za wykroczenie. Konsekwencją skazania
może być kara aresztu, grzywna oraz za-
kaz prowadzenia pojazdów na czas od sze-
ściu miesięcy do trzech lat.

– kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeźwości (gdy zawartość al-
koholu we krwi przekracza 0,5 promila)
to przestępstwo zagrożone karą pozbawie-
nie wolności do dwóch lat, ograniczenia
wolności lub grzywny oraz zakazem pro-
wadzenia pojazdów na czas od roku do
dziesięciu lat.

Policjanci zatrzymali
włamywaczy

Strzyżowscy policjanci zatrzymali gru-
pę złodziei, którzy włamywali się do ga-
raży, domów jednorodzinnych i nowo wy-
budowanych na terenie powiatu strzy-
żowskiego.

Policjanci zatrzymali grupę męż-
czyzn, którzy w ciągu dwóch ostatnich
miesięcy dokonali kilku włamań do do-
mów jednorodzinnych, garaży i nowo wy-
budowanych domów na terenie powiatu
strzyżowskiego. Sprawcy ukradli m.in.
piły motorowe, elektronarzędzia, butle
gazowe, kosiarki, sprzęt gospodarstwa do-
mowego. Funkcjonariusze odzyskali
skradzione przedmioty, których wartość
wynosi około 10 tys. zł.

Grupa czterech mężczyzn w wieku od
18-40 lat, to mieszkańcy powiatu strzy-
żowskiego. Jeden z nich był paserem,
który kupował skradzione wcześniej
przedmioty. Mężczyźni przyznali się do
23 popełnionych czynów. Teraz za swoje
postępowanie odpowiedzą przed sądem.

Pomóżmy ludziom,
by nie zamarzli

Mroźna aura, przy wszystkich swoich
zaletach, może być śmiertelnie niebez-
pieczna. Jednym z najważniejszych w tej
chwili zadań Policji jest ratowanie ludzi
przed zamarznięciem.

Policyjne patrole codziennie szczegó-
łowo penetrują parki, skwery, zarośla,
ogrody działkowe, miejsca rzadko uczęsz-
czane i opuszczone budynki. Staramy się
docierać wszędzie tam, gdzie mogą prze-
bywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze
nie są jednak w stanie dotrzeć do wszyst-
kich osób potrzebujących pomocy.

Policja apeluje:
– jeśli wiemy, że ktoś cierpi z powodu

zimna (nie stać go na zakup opału, jest sa-
motny, nikt mu nie pomaga), poinformuj-
my najbliższy ośrodek pomocy społecz-
nej lub Policję;

– zawsze, kiedy widzimy kogoś drze-
miącego na ławce, osobę, która jest wyraź-
nie zamroczona alkoholem, wzywajmy
Policję. Takiemu człowiekowi grozi
śmiertelne niebezpieczeństwo!

Tekst i fot. asystent ds. informacyjno-
prasowych KPP w Strzyżowie

mł. asp. Katarzyna Ciuba
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Listy do redakcji
Z wielką radością i wzruszeniem

uczestniczyłam w otwarciu wystawy ma-
larstwa twórców strzyżowskich, w jakże
pięknej, nowoczesnej sali wystawowej, na
piętrze budynku „Calvados”.

Sala wystawiennicza zachwyciła wszyst-
kich przestrzenią, elegancją projektu, do-
kładnością wykonania, tonacją wystroju.
Jest to jedna z najładniejszych sal wystawo-
wych jakie znam w województwie. Strzy-
żów otrzymał bardzo ważne miejsce dla
wystaw, spotkań literackich i naukowych.

Ponieważ jestem strzyżowianką z uro-
dzenia, pamiętam ten budynek z czasów
dzieciństwa i aż trudno uwierzyć w sko-
kowy, historyczny awans tego budynku.
Odbyło się to w krótkim czasie, ale nawet
w czasie niedowierzania. Dziś rzeczywi-
stość przerosła wyobrażenia. Wszyscy
uczestnicy spotkania byli jednakowo za-
chwyceni i oceniali walory estetyczne tej
placówki bardzo pozytywnie. Jestem pew-
na, że frekwencja na spotkaniach będzie
stuprocentowa, a wszelkie prace tam eks-
ponowane zabłysną szczególnie.

Ukłonem w stronę sztuki byłoby
umieszczenie w sali o wymowie artystycz-
no-historycznej reprodukcji malarstwa
wielkich malarzy, którzy w okresie mię-
dzywojennym bywali w Strzyżowie
i uwieczniali na płótnach nasze okolice.
Byli to sławni artyści malarze: Wojciech
Weiss, Zbigniew Pronaszko, których część
twórczości w katalogach jest sygnowana
jako „okres strzyżowski”. Piszę o tym
i podkreślam te fakty w swoich wierszach.
Kilka oryginalnych prac obu autorów
można obejrzeć w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie.

Jest to rzadka nobilitacja miasta i oko-
lic, bo Wojciech Weiss (uczeń jeszcze
Matejki), wieloletni rektor ASP w Krako-
wie i Zbigniew Pronaszko jako profesor
tej uczelni. Nie wspomnę już o Mehoffe-
rze, który bywał, ale w Wiśniowej, w pała-
cu Mycielskich i całej śmietance nauko-
wo-kulturalnej minionego czasu bywają-
cej u Mycielskich.

To moja dygresja dodana na przyszłość
do pięknej wizytówki Strzyżowa, jaką jest
nowa sala wystawiennicza. Jest mi nieco
przykro, że nie zostałam zaproszona do
prezentacji swoich prac jako strzyżowian-
ka i malarka również. Cieszę się jednak,
że mogłam obejrzeć prace kolegów i przy-
jaciół, którym gratuluję.

Należą się wyrazy uznania dla projek-
tu, wykonawców i dla wszystkich, którzy
przyczynili się do efektu końcowego i spo-
tkania prezentacyjnego twórców strzyżow-
skich, w dniu 24.01.2014 r.

Zdzisława Górska

E-deklaracje
W związku z rozpoczętym kolejnym podatkowym okresem rozliczeniowym i ko-

niecznością dopełnienia obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego za
2013 r., pragnę Państwa zainteresować i zachęcić do skorzystania z możliwości złoże-
nia zeznania podatkowego za pośrednictwem Internetu.

Poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl możliwe jest wypełnienie i przesłanie do
urzędu skarbowego zeznania podatkowego. System, udostępniony do tego celu, stwo-
rzono w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego
wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi „krok po kroku” przez
kolejne etapy wypełniania zeznania, a następnie przesyła go w formie elektronicznej do
urzędu skarbowego. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki
wymogowi autoryzacji deklaracji.

Składając zeznanie przez Internet:

• oszczędzamy czas i pieniądze – nie poświęcamy czasy na przyjazd do urzędu, omi-
jamy kolejki, nie ponosimy kosztów wysyłki zeznania drogą pocztową;

• mamy pewność co do prawidłowości wypełnienia zeznania – system automatycznie
sprawdza prawidłowość wypełnienia zeznania;

• otrzymujemy zwrot podatku w krótszym terminie – brak konieczności „ręcznej”
obsługi zeznania przez pracowników urzędu umożliwia dokonanie zwrotu w krót-
szym terminie – jedyny warunek to prawidłowo wypełnione zeznanie!!!

Kończąc, pragnę jeszcze raz zachęcić Państwa do skorzystania z tej nowoczesnej
i efektywnej formy dokonania rocznego rozliczenia podatkowego.

Z poważaniem
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie

Andrzej Dąbrowiecki
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(i przymrużonym okiem...)

Jedna noc
z braćmi

mniejszymi czyli
„my bed

is my castle”!
Lubię sypiać sama. Wiem, to jakoś

mało romantycznie, ale nic mnie tak nie
cieszy, jak własna sypialnia, a w niej
łóżko, szczelnie zaciągnięte rolety, po-
duszki rozsypane dookoła i w tym wszyst-
kim ja, plus dobra książka.

Oczywiście zdarzało się w moim
życiu, że łóżko musiałam dzielić z jedną,
dwiema lub trzema osobami. Czasem były
to osoby chrapiące, czasem kopiące, ścią-
gające kołdrę, zarzucające spiżową nogę
na moje delikatne biodro, ugniatające mi
biust jak walec, szarpiące długie włosy
me, wkładające palce do moich ust (zda-
rzało się, że były to palce u nóg, niestety).
Czasem były to osoby, którym przeszka-
dzało moje chrapanie, szeleszczenie kart-
kami książek, mruczenie pod nosem,
ugniatanie poduszek. Reasumując, spa-
nie z kimś uważam za przykry obowią-
zek, przepraszam. Niestety zaraziłam tym
własne potomstwo płci męskiej, które
nieświadome jak kobieta jego życia może
zareagować na słowa: „Od dziś śpimy
osobno”, przeniosło pewnego wieczoru
swoją kołdrę i poduszkę na wolne łóżko,
żeby wreszcie rozkoszować się swobodą.
Jedna dobra kolacja nie wystarczyła jako
przeprosiny.

Nie sypiam z psami. Nie dlatego, że
należę do tych, którzy mają twarde zasa-
dy i zwierząt do łóżka nie wpuszczają,
no... chyba, że to TAKI SŁODKI zwie-
rzak. Po prostu moje psy wspólnie dobie-
gają do kwintala, mają osiem łap zakoń-
czonych krogulczymi szponami, a w nocy
mlaszczą, chrapią, puszczają bąki, ślinią
się w poduszki, szczekają i biegają we
śnie. Jeśli miłośnik psów się oburzy, za-
praszam serdecznie – chętnie udostępnię
śmierdziuchy na noc lub dwie.

Jasne, że pręgowane przechery nie re-
zygnują łatwo (szczególnie w zimie)
i urządzają nam treningi zumby pod
drzwiami, waląc krogulcami o deski, tań-
cząc quickstepa lub zwyczajnie stepując.
Na szczęście są stare, szybko się męczą

i odpuszczają. A przynajmniej tak było
do wczoraj.

* * *

– Kochanie zepsułam zamek
w drzwiach! Nie da się zamknąć! (psucie
to moja specjalność)

Długa cisza... sprawdza poczynione
szkody.

– Hmmm... nie da się naprawić (na-
prawianie to nie jest jego specjalność).

– A czemuż to? – pytam ciągle spo-
kojna.

– Bo widzisz... żeby dało się zamykać,
muszę wymienić klamkę, żeby wymienić
klamkę, muszę wymienić cały zamek, ta-
kich zamków już nie ma, trzeba wymie-
nić drzwi... drzwi są niestandardowe...
trzeba by wyrwać framugę i wstawić
nową, wtedy można kupić zwykłe drzwi,
wstawić zamek i klamkę.

Jako kobieta, której drugim imieniem
jest CIERPLIWOŚĆ, uśmiecham się
łagodnie i syczę:

– Guzik mnie to obchodzi kochanie
moje, wychodzę teraz, masz 4 godziny
czasu na myślenie. Chcę mieć zamykają-
ce się drzwi, nie życzę sobie, żeby zwie-
rzyniec wchodził do mojego pokoju, kie-
dy zwierzyńcowi się spodoba.

– Dobrze – powiada mój artysta z ka-
piącym pędzlem w dłoni. – Coś wymyślę.

I wymyślił. Wymontował zamek, któ-
ry całkiem się rozpadł, dzięki czemu
można sobie na mnie patrzeć teraz przez
dziurę w drzwiach wielkości pięści,
w drzwi wbił haczyk, a we framugę pętel-
kę. Wygląda to jak drzwi od sławojki.

– I co? Dobrze? – zapytał zadowolo-
ny MacGyver.

– A jak będę się zamykać? – pytam
ciągle spokojna, bo wciąż myślę, że to
żart, a za drzwiami czai się stolarz z nową

parą drzwi.
– Ja cię będę zamykał wieczorem! –

rzecze dumny odkrywca.
I już wyobraziłam sobie, jak skrobię

świeżo wyemaliowanymi pazurami
o drzwi, błagając, żeby wypuścił mnie na
siusiu.

Pominę opis piekła, które się rozpę-
tało w wyniku tej krótkiej konwersacji
i przejdę do meritum, a więc opisu ostat-
niej nocy.

* * *

2.00
Postanawiam złożyć ciało w łóżku. Psy

chrapią u siebie, kompletnie ignorując
moje przygotowania. Drzwi dopycham do
futryny na wcisk.

2.15
Słyszę pierwsze dźwięki fujarki Mor-

feusza (mam czarny pas w zasypianiu).
2.17
Czuję, jak unosi się kołdra. Pierwszy

pies pokonał zasieki. Ponieważ Morfeusz
już mnie ścisnął, nie mam ochoty wal-
czyć.

2.19
Ktoś zaczyna się drapać, waląc gira-

sem o ścianę. Przeczekuję, śni mi się Afry-
ka.

2.30
Strasznie gorąco w tej Afryce. Proszę

moją koleżankę z Malawi o kapkę wody.
Głaszczę buty Africa Simona.

2.35
Afric Simon ssie mój palec u nogi, nie-

stety nie mogę go odepchnąć, bo jakiś słoń
przydepnął mi biodra. Gorąco staje się
nie do wytrzymania.

2.36
Otwieram oczy. Próbuję się wyczoł-

gać spod psów leżących na moich ple-
cach. Przeprowadzam z nimi poważną
rozmowę. Psy okazują skruchę i wracają
na posłania.

2.50
Ustawiam barykadę ze stołków pod

drzwiami i z ulgą kładę się do łóżka.
3.00
Słyszę jakiś daleki warkot... samolot...

lecę...
3.15
Budzę się, bo większy pies źle obli-

czył odległość i zamiast na wolnej prze-
strzeni przy ścianie ląduje zawieszony na
moim boku, próbując uchwycić się kro-
gulcami mojego ciała. Wyglądam jak Bru-
ce Lee. Suka udaje, że jej tam nie było.
Dostają wilczy bilet i ewakuują się bez
słowa.

3.38
Łomot. Dla suki nie starczyło miej-

sca, spadła z łóżka. Wyczołguję się spod
Kluska i pokazuję palcem wyjście. Wy-
chodzą.
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3.45 – 4.00
Nie mogę zasnąć, czekam aż przyjdą. Nawet

chciałabym żeby już przyszły, bo miałabym to z gło-
wy. Zmęczona zasypiam.

4.20
Czuję, że mam mokre udo i jest mi zimno. Doty-

kam. Wsadzam palec w czyjąś obślinioną paszczę.
Psy zawłaszczyły kołdrę i większość łóżka. Łkam
cicho... Zabieram koc, kapituluję i przenoszę się na
kanapę. Wychodząc odwracam głowę i widzę pasz-
czury leżące na moich poduszkach.

6.30
Mam zwichnięte biodro, nie mogę się poruszyć.

Otwieram oczy i czuję, że słoń powrócił. Tym ra-
zem z rodziną. Kocyka nie ma, jeden zwierz leży na
moich nogach, a drugi za moimi plecami wyprosto-
wując łapy na całą długość.

6.45
Piję kawę i obmyślam zemstę.
7.20
Idę spać do łazienki. Psy czekają pod drzwiami

obgryzając pazury i udając Freda Astera i Ginger
Rogers. Jest mi wszystko jedno. Szkoda, że nie mam
podgrzewanej podłogi...

Tekst i fot.: Czarny Pieprz

(Tytuł pochodzi od redakcji)

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w modlitwie różańcowej oraz w ostatnim pożegnaniu

Śp. Zdzisława Koraba
– Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym,

koleżankom i kolegom, przedstawicielom zakładów pracy
składamy pełne wdzięczności podziękowania.

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i liczne intencje mszalne.

Pogrążona w żałobie Rodzina



Ferie zimowe
w Domu Kultury „Sokół”

Jak widać zero tremy, choć dla niektórych to pierwsze
popisy wokalne na dużej scenie

Ma się wrażenie, że niektóre artystki wręcz urodziły
się na scenie

Popisy wokalne były udziałem także chłopców

Tak trudno się rozstać z Klaunem Valdim

Taniec to nasz żywioł... zresztą to widać!Wokalistki czasem solo, czasem w duecie

Mistrzowie hula-hoopu

Zajęcia plastyczne



Ferie zimowe
w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie

Fot. P. Lasota


