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W numerze
Czytelnicy pytają
– Burmistrz odpowiada
Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński

– Piszę do pana burmistrza w bardzo
istotnych i nurtujących mnie (i nie tylko
mnie) sprawach. Po pierwsze proszę odpo-
wiedzieć co się stało z drewnem z wycinki
drzew na Rynku? Po drugie nie do przyjęcia
jest sytuacja, jaka ma miejsce obecnie pod-
czas przebudowy rynku – teren budowy jest
bardzo źle zabezpieczony, żeby nie powiedzieć,
że zabezpieczenie to jest właściwie żadne –
praktycznie każdy może bez większego trudu
wejść na plac budowy. Kto ponosi za to od-
powiedzialność?

Małgorzata
Zgodnie z podpisaną umową z general-

nym wykonawcą, Przedsiębiorstwem Re-
montowo-Budowlanym „REMBUD” ze
Strzyżowa, wycinka drzew wykonana była na
koszt wykonawcy, jak również usunięcie
drewna odbywało się na jego koszt. Wycin-
ka drzew, wywózka i zagospodarowanie
drewna pochodzącego z wycinki były sprawą
wykonawcy.

Również umowa reguluje wzajemne obo-
wiązki Gminy Strzyżów i wykonawcy w za-
kresie zagospodarowania i zabezpieczenia
placu budowy. Teren Rynku jest placem bu-
dowy i wszelkie sprawy związane z organi-
zacją ruchu na drogach i chodnikach w rejo-
nie Rynku, ustawianiem tymczasowych zna-
ków drogowych, zabezpieczeniem terenu
objętego pracami należy do generalnego wy-

konawcy. Został podpisany stosowny pro-
tokół przekazania placu budowy i od tego
czasu do chwili podpisania protokołu od-
bioru robót za, między innymi, zabezpiecze-
nie placu budowy odpowiada wykonawca.

– Wycinka drzew na Rynku odsłoniła lata
zaniedbań i brzydotę niektórych od wielu lat
nieremontowanych kamienic. Czy władze
miasta mają jakiś wpływ na właścicieli tych
nieruchomości, by skłonić ich do odnowie-
nia elewacji?

Miejscowy
Podzielam odczucia autora zapytania.

Istotnie, wycinka drzew odsłoniła elewacje
budynków w Rynku. Niestety, Gmina nie ma
kompetencji władczych w zakresie nakazu
odnowy elewacji budynków. Mogę jedynie
apelować do właścicieli, co po raz kolejny
czynię. Zapewniam, że gmina jako zarządca,
właściciel lub współwłaściciel niektórych bu-
dynków również zamierza podjąć takie dzia-
łania, by upiększyć ich wygląd. Niestety, przy
okazji pojawia się pewien problem związany
z nieuregulowanym do końca stanem wła-
sności budynków (również gminnych), co nie
pozwala na szybkie podjęcie prac remonto-
wych.

(Nazwiska autorów pytań
do wiadomości redakcji)

Kapituła Nagrody Św. Michała informu-
je i przypomina o procedurze zbierania wnio-
sków do nagrody. Termin upływa z dniem
13.09.2013 r. Wnioski można składać w Urzę-
dzie Miejskim w Strzyżowie, piętro II, pokój
nr 31 w godz. 700 – 1500.

Nagroda może być przyznana osobie fi-
zycznej, prawnej, fundacji lub stowarzysze-
niu za szczególne osiągnięcia w takich sfe-
rach życia jak: kultura; oświata i wychowa-
nie; sport, turystyka i rekreacja; opieka spo-
łeczna; samorządność; wolontariat; bezpie-
czeństwo i zdrowie publiczne; mecenat; inne
osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

Zgłoszenia kandydata do nagrody może
dokonać pojedyncza osoba lub grupa osób,
przedstawiciele lub władze instytucji lub
przedsiębiorstwa, przedstawiciele lub władze
fundacji lub stowarzyszenia. Formularz wnio-
sku dostępny jest w Urzędzie Miejskim
w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, pok. 31
oraz na stronie internetowej Gminy Strzy-
żów – www.strzyzow.pl.

Wniosek o Nagrodę św. Michała
W ubiegłorocznej edycji Kapituła Św.

Michała przyznała nagrodę w kategorii:
– „KULTURA” – Kazimierzowi Tokarskie-

mu,
– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – Liceum

Ogólnokształcącemu im. Adama Mickie-
wicza w Strzyżowie,

– „SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA” –
Krzysztofowi Niemcowi,

– „SAMORZĄDNOŚĆ” – Czarnorzecko-
Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania,

– „WOLONTARIAT” – Władysławowi Ru-
sinkowi,

– „MECENAT” – Wacławowi Szaremu,
– „OPIEKA SPOŁECZNA” – Specjalnemu

Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w
Strzyżowie,

– „BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PU-
BLICZNE” – Andrzejowi Włodyce,

– „INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE
NA WYRÓŻNIENIE” – Bankowi Spół-
dzielczemu w Strzyżowie.
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XXX sesja Rady Miejskiej

W dniu 6 czerwca odbyła się XXX se-
sja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Podczas
sesji podjęto następujące uchwały:

••••• w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji celowych ze środków budże-
tu Gminy Strzyżów na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z ochroną
środowiska.

Uchwała określa zasady udzielania do-
tacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z transportem i uty-
lizacją wyrobów budowlanych zawierają-
cych azbest, pochodzących z demontażu
pokryć dachowych lub elewacji budynków
mieszkalnych, gospodarczych lub innych
obiektów budowlanych. Dotacja ta wynosi
100% kosztów realizacji wspomnianego
zadania. O dotację mogą starać się m.in.
mieszkańcy gminy indywidualnie, wspól-
noty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

••••• w sprawie ustalenia górnych sta-
wek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych za usłu-
gi w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych.

Z wnioskiem o zmianę stawek wystą-
piło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Z uwagi na zmia-
ny wprowadzone ustawą o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie, które znacz-
nie zwiększyły koszty odbioru odpadów
stałych i nieczystości ciekłych, dotychcza-
sowe stawki nie pokrywają rzeczywistych
kosztów gospodarowania tymi odpadami.
W związku z tym dla podmiotów takich
jak instytucje czy podmioty gospodarcze
z terenu gminy Strzyżów, ustalono stawki
w następującej wysokości:

a) za odbiór i utylizację zmieszanych
odpadów komunalnych:

z pojemnika o poj. 1,1 m3 – 120 zł brutto,

z pojemnika o poj. 0,11 m3 – 12,00 brutto,

b) za odbiór i utylizację segregowa-
nych odpadów komunalnych:

z pojemnika o poj. 1,1 m3 – 90 zł brutto,

z pojemnika o poj. 0,11 m3 – 9,00 zł brutto,

c) opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych z transportem nieczystości cie-
kłych – 70 zł brutto za m3.

Informacja z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej
w Strzyżowie
••••• w sprawie zgłoszenia osób do ob-

jęcia stanowiska w Radach Nadzorczych
spółek komunalnych Gminy Strzyżów.

W związku z upływem kadencji człon-
ków Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strzyżowie oraz Ośrodka Maszynowe-
go w Strzyżowie konieczne było uzupeł-
nienie składu osobowego rad nadzorczych
tych spółek. Do objęcia stanowiska w Ra-
dzie PGKiM zgłoszono Władysława Kuta,
zaś do Rady Ośrodka Maszynowego
w Strzyżowie zgłoszono Tadeusza Niemca.

••••• w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania na realizację projektu systemowe-
go pn. „Czas na aktywność w gminie
Strzyżów” w latach 2013-2015 współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet VII Promocja integracji społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strzyżowie wyraził zamiar
kontynuacji projektu systemowego „Czas
na aktywność w gminie Strzyżów”, jednak
warunkiem udziału w projekcie, jest po-
siadanie wkładu własnego w wysokości
10,5% ogólnej wartości projektu. Podję-
cie powyższej uchwały było niezbędne
w celu podpisania umowy z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy i otrzymania na ten
cel środków finansowych. Na realizację
projektu planuje się przeznaczyć w 2014
roku kwotę do 292 041 zł, zaś w roku 2015
do 113 047 zł.

••••• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/
265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia  31 stycznia 2013 r. w sprawie bu-
dżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.

W ramach uchwały dokonano podzia-
łu środków finansowych otrzymanych
z różnych źródeł do budżetu gminy Strzy-
żów, jak również dokonano przeniesień
środków między poszczególnymi działa-
mi klasyfikacji budżetowej.

XXXI sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 czerwca odbyła się XXXI
sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Podczas
sesji informacje o działalności spółek za
2012 rok będących własnością Gminy

Strzyżów, tj. Gminnego Zespołu Gospodar-
czego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej oraz Ośrodka
Maszynowego, złożyli prezesi tych spółek.
Następnie radni przystąpili do rozpatrywa-
nia dokumentacji i sprawozdań związanych
z realizacją budżetu gminy Strzyżów w 2012
roku. Efektem tych prac było podjęcie
dwóch uchwał:

••••• w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy Strzy-
żów za 2012 rok,

••••• w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Strzyżowa.

Radni podjęli także uchwały:

••••• zmieniającą uchwałę Nr XXIV/
234/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Gminą Miastem Rzeszów.

Zwiększono o 1/4 pulę środków prze-
znaczonych w 2013 roku na opiekę i po-
byt nietrzeźwych mieszkańców gminy, od-
transportowanych do rzeszowskiej Izby
Wytrzeźwień. Dodatkowe środki finanso-
we pochodzić będą ze środków przezna-
czonych na realizację gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

••••• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/
265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia  31 stycznia 2013 r. w sprawie bu-
dżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.

W ramach uchwały dokonano podzia-
łu środków finansowych otrzymanych
z różnych źródeł do budżetu gminy Strzy-
żów, jak również dokonano przeniesień
środków między poszczególnymi działa-
mi klasyfikacji budżetowej.

••••• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/
266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia  31 stycznia 2013 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Strzyżów na lata 2013-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie fi-
nansowej dotyczą m.in. zmniejszenia wy-
datków na realizację projektu „Podkarpac-
ki System e-Administracji Publicznej”
w roku bieżącym w związku z aktualizacją
harmonogramu rzeczowo-finansowego
i wydłużenia jego realizacji do roku 2014.

ap



5Waga i Miecz    lipiec-sierpień 2013

Jan Półzięć

Inwestycja na osiedlu
Ratośniówki II zakończona

Inwestycja na osiedlu Ratośniówki II ma długą historię. Re-
alizację inwestycji na tym terenie zakładał Miejscowy Plan Szcze-
gółowy Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Ratośniów-
ki II przyjęty uchwałą Nr VIII/39/90 z dnia 28 grudnia 1990
roku Rady Gminy i Miasta Strzyżowa.

Od 2004 roku do momentu złożenia wniosku o dofinanso-
wanie z funduszy europejskich wybudowano około 250 mb dróg
wewnętrznych z kanalizacją sanitarną i deszczową bez oświetle-
nia ulicznego.

Ogłoszony w 2009 roku przez Zarząd Województwa Podkar-
packiego nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, stworzył możliwość
dokończenia rozpoczętej przed pięciu laty inwestycji w zakresie
budowy oświetlenia ulicznego. Skorzystaliśmy również z możli-
wości dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój w zakresie budowy dróg.

Rozpoczęta w roku ubiegłym inwestycja została w czerwcu br.
zakończona. W ramach tego projektu dokończono budowę ulic

Ryszard Irzyk

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

w Gminie Strzyżów
Koniec z przeciekającym, wymagającym pilnego remontu

dachem w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie. Koniec
z niekończącymi się i ciągle rosnącymi dużymi kosztami ogrze-
wania budynków użyteczności publicznej a także wody użytko-
wej w MZS w Strzyżowie. Wybawcą od powyższego okazał się
projekt realizowany przez Gminę Strzyżów przy współudziale
środków UE.

Przedmiotem niniejszego projektu jest termomodernizacja
następujących budynków użyteczności publicznej:
•  budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie,
•  budynku Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie,
•  budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie,
•  budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie,
•  budynku Zespołu Szkół w Żarnowej.

Projekt polegać będzie na dociepleniu ścian i stropów wszyst-
kich budynków, a ponadto zamontowaniu kolektorów słonecz-
nych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w MZS oraz przebu-

dowie dachu i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzę-
du Miejskiego.

Głównym problemem, na który ma odpowiadać niniejszy
projekt, jest duże zapotrzebowanie energetyczne budynków, któ-
re generują wysokie koszty a także wymagający pilnego remontu
przeciekający dach na budynku UM w Strzyżowie.

Wszystkie budynki włączone do przedmiotowego projektu
posiadają status budynku użyteczności publicznej. Z budynków
tych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. W największym
stopniu z obiektów korzystają mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości, gdzie zlokalizowany jest budynek a także użytkownicy
bezpośredni, m.in. uczniowie oraz petenci.

Koszty użytkowania, w tym ogrzewania oraz dostarczania cie-
płej wody, ponoszone są z budżetu gminy, tak więc główny pro-
blem projektu dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, którzy
są jednocześnie beneficjentami projektu.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania
energetycznego budynków oraz:
•  poprawienie komfortu termicznego w budynkach,
•  polepszenie estetyki budynków,
•  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
•  zapobieganie dalszemu niszczeniu budynków.

Realizacja projektu trwać będzie od lipca do września 2013
roku i wyniesie ok. 1,7 mln zł, z czego ok. 1,3 mln zł stanowi
dofinansowanie środkami Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

�

i chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonano trakt
pieszy i oświetlenie uliczne zasilane z energii odnawialnej (siła wia-
tru i promieniowanie słoneczne) na całym osiedlu. Cały ten projekt
kosztował 2 621 439,58 zł, z czego 1 180 272,58 zł otrzymaliśmy
dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 i 262 930 zł dotacji z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. Z budżetu Gminy Strzyżów do-
łożono 1 178 237 zł, co stanowi 45% wartości całego projektu.

�

Fot. J. Półzięć
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Pierwszą odwiedzoną inwestycją był
budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Go-
spodarczych w Rzeszowie, wybudowany
dzięki zaangażowaniu blisko 5 mln zł ze
środków unijnych na miejscu dwóch pa-
wilonów z lat 80-tych XX wieku, które nie
spełniały dzisiejszych wymagań technicz-
nych i eksploatacyjnych. Następnie dzien-
nikarze zapoznali się z projektem pn.
„Rozbudowa CREO sp. z o.o. poprzez
zakup w przedsiębiorstwie zlokalizowa-
nym w Rzeszowie, sterowanych nume-

rycznie linii technologicznych do produk-
cji rur, kanałów i kształtek wentylacyj-
nych”.

Dziennikarze odwiedzili tego dnia
również Strzyżów, gdzie samorządowcy
pochwalili się dwoma projektami. W ra-
mach pierwszego z nich, pn. „Poprawa
funkcjonowania i estetyki przestrzennej
rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem
terenu w infrastrukturę techniczną służącą
pobudzeniu społeczno-gospodarczemu
miasta”, Gmina Strzyżów zaadaptowała

i wyposażyła poddasze budynku „Czarna
Sień” na potrzeby muzealno-wystawien-
nicze; w budynku dawnej synagogi, służą-
cym obecnie jako biblioteka publiczna,
zaadaptowała miejsce na Elektroniczną
Bazę Informacji Muzeum Samorządowe-
go w Strzyżowie z przystosowanym stano-
wiskiem komputerowym dla osób niepeł-
nosprawnych z dysfunkcją ruchową oraz
osób niewidzących, niedowidzących i nie-
słyszących. Gmina zrewitalizowała też bu-
dynek przy ul. Łukasiewicza 10 z przezna-

czeniem na cele użyteczności publicznej.
Jednak zasadniczą część przedsięwzięcia
stanowi trwająca obecnie rewitalizacja pla-
cu Rynku. W ramach projektu zostanie
uzyskane prawie 1 300 m2 odnowionej
powierzchni użytkowej z przeznaczeniem
na funkcje społeczne, kulturalne oraz tu-
rystyczno-rekreacyjne. Wszystkie rozwią-
zania przestrzenne, funkcjonalne oraz
przyjęte materiały i technologie wykona-
nia zostały uzgodnione z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.

Dzięki dofinansowaniu projektu pn.
„Budowa regionalnego integracyjnego
parku sportu i rekreacji w Strzyżowie”,
gmina Strzyżów odbudowała Ogródek
Jordanowski. Zakres prac objął m.in.
montaż elementów zabawowych dla dzie-
ci i budowę ogrodzenia placu zabaw, wy-
konanie oświetlenia, budowę ścieżek spa-
cerowych i trasy rowerowej, budowę
trzech kortów tenisowych, SKATEPAR-
KU, brodzika rekreacyjnego oraz urzą-
dzenie zieleni. Należy zaznaczyć, że miej-

sce to służy szeroko rozumia-
nej integracji: osób niepełno-
sprawnych, międzypokole-
niowej, a nawet międzynaro-
dowej. Z całej infrastruktury
parkowej, w tym i z kortów
tenisowych, można korzystać
nieodpłatnie. Obiektem za-
rządza samorządowe Cen-
trum Sportu, Turystyki i Re-
kreacji.

Drugiego dnia dziennika-
rze odwiedzili przedsiębior-
stwo MULTISTONE sp.
z o.o., które dzięki dofinan-
sowaniu z RPO WP wdroży-
ło innowacyjną technologię
produkcji precyzyjnej pro-
duktów z kamienia natural-
nego. Jednak największe za-
interesowanie mediów wzbu-
dził projekt powiatu strzy-
żowskiego, w ramach które-
go w Dobrzechowie powstaje
Regionalne Centrum Eduka-
cji Zawodowej i Nowocze-
snych Technologii – nowo-

czesna placówka badawczo-edukacyjna.
Młodzież będzie się w niej wdrażać
w zakresie kształcenia zawodowego na
potrzeby przemysłu wysokich technolo-
gii. Koszt tego, największego jak do tej
pory wartościowo projektu samorządu
powiatowego, wyniesie blisko 13 mln zł.
Centrum zostanie wyposażone m.in.
w salę audiowizualną, salę konferencyjną,
3 sale dydaktyczne oraz kilka nowocze-
snych laboratoriów technicznych, w tym:
Wytwarzania na Obrabiarkach Nume-

Dziennikarze mediów regionalnych
w Strzyżowie

W dniach 20-21 czerwca br. przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym,
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Celem przedsięwzięcia było
zaprezentowanie efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, a wzięli w nim udział m.in. przedstawicie-
le TVP Rzeszów, Radia Rzeszów, Radia WAWA, Radia ESKA, Radia VIA, Gazety Codziennej Nowiny, Nowego Podkarpacia,
Karpackiego Przeglądu Gospodarczego, Kresowiaka Galicyjskiego, Day&Night oraz portalu esanok.pl.

Podczas wizyty studyjnej w Strzyżowie dziennikarze podkarpackich mediów obejrzeli m.in. Regionalny Integracyjny Park
Sportu i Rekreacji

Fot. M. Wójcik
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W akcji niepełnosprawnych sportowców wzięli udział:

Teresa Pruska-Kołodziej – niepełnosprawna od urodzenia, porusza się wyłącz-
nie na wózku inwalidzkim, posiada niesprawność obu kończyn dolnych i jednej
kończyny górnej, wielokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach rzutowych.

Małgorzata Korzeniowska – porusza się przy pomocy aparatu ortopedycznego
i kuli. Przez 35 lat uprawiała sport. Wielokrotna medalistka Polski, Europy i świa-
ta w łucznictwie – brązowy medal na paraolimpiadzie w Sydney w 2000 roku.

Bogusław Nowak – były żużlowiec, porusza się na wózku inwalidzkim, reprezen-
tował barwy Stali Gorzów Wielkopolski, odnosząc szereg sukcesów – 12 medali
Drużynowych Mistrzostw Polski oraz 5 medali Mistrzostw Polski Par Klubowych.
W 1977 roku zdobył we Wrocławiu tytuł Drużynowego Wicemistrza Świata, a także
złoty i brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz wiele innych nagród.

Wanda Szumna (obecna w Strzyżowie) oraz Antoni Nowakowski – piloci
wyprawy.

ap

rycznych, Metrologii, Obrabiarek Kon-
wencjonalnych, Obróbki Ręcznej i Spa-
walnictwa, Prac i Materiałów Wykończe-
niowych w Budownictwie, Silników Spa-
linowych i Konstrukcji Samochodów,
Diagnostyki, Komputerowego Wspoma-
gania i Wytwarzania Dokumentacji Tech-
nicznej CAD/CAM. Dzięki nowoczesne-
mu sprzętowi, maszynom oraz specjali-
stycznemu oprogramowaniu możliwy
stanie się transfer wiedzy z zakresu no-
woczesnych technologii opracowanych
przez ośrodek badawczo – naukowy Po-
litechniki Rzeszowskiej z transferem
technologii wytwarzania zainteresowa-
nych instytucji oraz przedsiębiorstw,
w tym w szczególności sektora małej
i średniej przedsiębiorczości z terenu wo-
jewództwa. Z efektów realizacji projektu
skorzystają przede wszystkim uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, społeczność
regionu oraz przedsiębiorcy zaintereso-
wani kształceniem kadry w zakresie no-
woczesnych technologii. Zamierzeniem
powiatu jest współpraca Centrum m.in.
ze stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”,
zrzeszającym zakłady przemysłu lotnicze-
go z naszego regionu.

Wyjazdy studyjne są cyklicznym działa-
niem realizowanym przez Oddział szkoleń
i działań informacyjno-promocyjnych RPO,
zaakceptowanym przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego. Dzięki nim dziennika-
rze zapoznają się z pozytywnymi przykłada-
mi wykorzystania Funduszy Europejskich,
a za ich pośrednictwem – również miesz-
kańcy województwa. Cieszy więc zaangażo-
wanie mediów w tę formę promocji, świad-
czące o dużym zainteresowaniu tematyką
i potrzebie informowania w tym zakresie.

Marzena Żmuda
Departament Rozwoju Regionalnego

www.umwp.podkarpackie.pl

Na wózkach dookoła Polski

Pomysł na taką wyprawę powstał
w gronie przyjaciół około 2 lata temu
z inicjatywy Teresy Pruskiej-Kołodziej.
Z czasem do projektu przyłączyły się
m.in.: gorzowski Oddział Towarzystwa
Walki z Kalectwem, kanadyjska firma

TODA HERBAL International Inc. Van-
couver, Canada, Fundacja WOŚP Jurka
Owsiaka i wiele innych. Głównym celem
akcji jest doprowadzenie do tego, żeby
wszystkie postanowienia, które zostały za-
pisane w ustawach i konwencji praw osób
niepełnosprawnych, były realizowane
w praktyce.

W Strzyżowie z uczestnikami wypra-
wy spotkali się burmistrz Marek Śliwiń-
ski oraz sekretarz Mieczysław Marczak.
Rozmawiano m.in. o problemach osób
niepełnosprawnych z jakimi borykają się
w swoim życiu codziennym, o postulatach
i zapisach prawnych, które często nie są
przestrzegane lub realizowane częściowo.
Uczestnicy wyprawy dzielili się swoimi
wrażeniami z podróży po Polsce.

Burmistrz Marek Śliwiński przybliżył
natomiast podejmowane przez samorząd
strzyżowski projekty, realizowane z myślą
o osobach niepełnosprawnych, mówiąc
m.in. o Regionalnym Integracyjnym Par-
ku Sportu i Rekreacji czy inicjatywach po-
dejmowanych przez lokalne stowarzysze-
nia. Uczestnicy wyprawy zbierali także
podpisy pod postulatami projektu.

�

18 lipca br. zawitała do Strzyżowa wyprawa „Równość i Godność”. Ten niezwy-
kły projekt podróży dookoła Polski w 42 dni, realizuje trójka niepełnospraw-
nych sportowców przy wsparciu Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie
Wielkopolskim. Celem liczącej 2,5 tysiąca kilometrów wyprawy było zwrócenie
uwagi władz administracyjnych wszystkich szczebli państwa na stworzenie wła-
ściwych warunków do życia niepełnosprawnym. Swoją wędrówkę uczestnicy
akcji zakończyli 4 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim.

Fot. M. Wójcik
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Trzecie Święto Pamuły
30 czerwca br. w Gliniku Zaborowskim, już po raz trzeci, odbyła się impreza nazywana
potocznie przez mieszkańców Świętem Pamuły. Pewnie wielu z nas nie wie, że tytułowa
„Pamuła”, to produkt regionalny zarejestrowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w 2009 r. Co warte podkreślenia, jest to jedyny tego typu produkt na naszym terenie posia-
dający oficjalny certyfikat.

Pamuła to specjał, w skład którego
wchodzą suszone śliwki, gruszki i jabłka,
które wcześniej zostają przyprawione we-
dług starej, tradycyjnej, unikatowej recep-
tury znanej tylko kobietom z KGW z Gli-
nika Zaborowskiego.

Imprezę, która została zorganizowana
przy współpracy ze Domem Kultury
„Sokół”, rozpoczęła – jak zawsze - grupa
śpiewacza „Baby Glinickie” z Glinika

Zaborowskiego, która specjalnie na świę-
to Pamuły przygotowała program złożony
z przyśpiewek i okółek ludowych. Gościn-
nie wystąpiła także Kapela Ludowa
z Czudca oraz strzyżowski Zespół Pieśni
i Tańca „Kłosowianie”. Panie z Glinika
podczas całej imprezy częstowały tytuło-
wym specjałem oraz mnóstwem przepysz-
nych ciast i ciasteczek.

Po jakże dużej dawce muzyki nie mo-
gło zabraknąć czegoś dla naszych najmłod-
szych i tych troszkę starszych, którzy mo-
gli wziąć udział w grach i zabawach, śmie-
chu było co nie miara, a odważnych nie
brakowało, gdyż nikt nie odchodził z pu-
stymi rękami. Zadbał o to główny współ-
organizator, tj. Czanorzeczko-Strzyżow-
ska Lokalna Grupa Działania.

Na zakończenie programu wystąpiła
grupa, która wprawiła uczestników w tanecz-
ny nastrój. Zabawa
z zespołem Dynamika
Band z Zawadki trwa-
ła do późnej nocy.

W imieniu orga-
nizatorów składam

Bieg z piwem

Konkurs w rzucaniu jajkiem

Konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”

ZPiT Kłosowianie

KL Czudec

Wspólne stoisko DK „Sokół” i Cz-S LGD

serdeczne podziękowania: Gminnej Ra-
dzie Kół Gospodyń Wiejskich w Strzyżo-
wie, panu Markowi Leśniakowi, panu Cze-
sławowi Fiołkowi, GS „SCh” w Strzyżo-
wie. Do zobaczenia za rok!

W imieniu członkiń KGW Glinik Zabo-
rowski,

Maria Ruszała

Fot. Paweł Krok
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„Przed Pobudką” – okupacji dzień powszedni

16 czerwca br. w Górnie odbyły się VII Targi Żywności Tradycyjnej
potocznie zwane „Festiwalem Smaków Podkarpackich”. Jednym ze 105
uczestników wystawiających się podczas targów było Koło Gospodyń Wiej-
skich z Glinika Zaborowskiego, które wyruszyło na targi ze swoim sztan-
darowym produktem – „Pamułą Glinicką”.

Pomimo bardzo dużej konkurencji, komisja konkursowa oceniająca
walory smakowe przyznała Glinickiej Pamule II miejsce! Nagrodą był
cenny sprzęt AGD.

Kiedy opadły emocje konkursowe, przyszedł czas, aby coś nie coś po-
kosztować, aby było co! Przepyszne sery, smalce, proziaki, serniki oraz
różne przystawki. Palce lizać! Tą drogą dziękujemy serdecznie za pomoc,
którą otrzymaliśmy od Gminnej Rady Kół Gospodyń Gminy Strzyżów.

W imieniu członkiń KGW Glinik Zaborowski – Maria Ruszała Zespół śpiewaczy Baby Glinickie

„Z obłoków na ziemię”
W niedzielny wieczór 21 lipca br. na scenie strzyżowskiego „Sokoła” po raz kolejny

wystąpił Jan Nowicki – legendarny aktor, ikona polskiego kina i teatru. Artyście towa-
rzyszyli dobrze znani strzyżowskiej publiczności, znakomici muzycy: Cezary Chmiel.
Tomasz Kudyk i Marek Stryszowski. Tym razem był to spektakl poetycko muzyczny pt.
„Z obłoków na ziemię” stworzony i wyreżyserowany przez Jana Nowickiego. Muzyka
jest dziełem Cezarego Chmiela, a usłyszeliśmy poezję ks. Jana Twardowskiego, bł. Jana
Pawła II, Bolesława Leśmiana oraz Jana Nowickiego.

Temat tego wyjątkowego spektaklu, to rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu,
prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze, w kontekście postaci ks. Jana Twardowskiego
(w tej roli J. Nowicki) i jego postrzegania współczesnego świata, ilustrowana niezwykłą
muzyką i przejmującym wokalem Marka Stryszowskiego.

Widowisko prezentowane było wielokrotnie podczas bardzo obszernych trans kon-
certowych w wielu krajach niemal na całym świecie, a w ten lipcowy wieczór miała
okazję podziwiać go strzyżowska publiczność, która wyraźnie zaciekawiona i wprawio-
na w refleksyjny nastrój natychmiast po ukłonach nagrodziła artystów długimi owacja-
mi na stojąco.

Tekst i fot. Paweł Krok Jan Nowicki

Fot. Archiwum

W Strzyżowie po raz kolejny rozegrały
się sceny wydarzeń z okresu II wojny świa-
towej za sprawą 10. już pikniku historyczne-
go organizowanego przez Dom Kultury
„Sokół” i Instytut Pamięci Narodowej
w Rzeszowie. Dramatyczne sceny tegorocz-

nej rekonstrukcji pod kryptonimem „Przed
Pobudką” nawiązywały do wydarzeń z maja
1944 roku, kiedy to w Rzeszowie żołnierze
dywersji AK tamtejszego oddziału dokona-
li zamachu na dwóch gestapowców. Miały
również pokazać jak wyglądała codzienność

w okupowanej Polsce.
W rekonstrukcji wzięli

udział członkowie Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Wrzesień’39”, akto-
rzy strzyżowskiego teatru
„Prima Aprilis”, pracownicy
i członkowie zespołów dzia-
łających przy DK „Sokół”
oraz strzelcy. Podczas impre-
zy można było także zobaczyć
pokaz szermierki na bagnety
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej III Okręgu Policji
Państwowej Komisariat w
Radomiu, wysłuchać koncer-

tu strzyżowskiej Orkiestry Dętej, obejrzeć
pokazy sprawności Podhalańczyków, Ko-
mendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożar-
nej w Strzyżowie a także wystawę „Polskie
Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie
w latach 1939-1944/45” czy zagrać w gry edu-
kacyjne IPN. Wieczorem dla fanów ostrej mu-
zyki zagrały zespoły: Krusher, Scream Ma-
ker oraz Falling Rocks.

Szeroka relacja z imprezy we wrześnio-
wym numerze „WiM”.

Redakcja

Fot. Michał Kut (2)

W SKRÓCIE

W SKRÓCIE

KGW z Glinika Zaborowskiego
na Festiwalu Smaków Podkarpackich
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Zajęcia warsztatowe prowadził Zbigniew Stryj – aktor filmowy i teatralny, reżyser, Dyrektor Teatru Nowego
w Zabrzu, przewodniczący Jury

Piątek 14 czerwca należał do miłośników teatru. Gościn-
nie wystąpił ubiegłoroczny laureat I nagrody, Teatr Lalki i Ak-
tora – Turze Pole, ze spektaklem „Słoń Trąbalski”. Spośród
pięciu zakwalifikowanych do konkursu zespołów, Jurorzy naj-
wyżej ocenili teatr „Pieguski” ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Dębicy, przyznając mu I nagrodę za widowisko „Król Bul”.
Na II i III miejscu uplasowały się: zespół „Plasterek” z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu („Jak miło jest znać Pana
Leara”), oraz „Wierszotoperki” z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Przemyślu („Gdy przyjaciel spadnie z nieba”).

Michałki rozdane
2. Festiwal Kultury Dziecięcej – Strzyżowskie Michałki 2013, już za nami. Na scenie „Sokoła”, zaprezentowało się
łącznie w ciągu trzech dni około 250 młodych aktorów, tancerzy i piosenkarzy. Ale po kolei.

I miejsce Zespół Pieguski ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy za widowisko „Król Bul”

Fot. P. Krok, A. Korabiowska

Jury przyznało także dwa wyróżnienia, a otrzymali je: ze-
spół „Wiercidryle” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosła-
wiu za spektakl „Baba Jaga u dentysty”, oraz zespół teatralny
z kl. III b Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, za „Bajkę o Czerwo-
nym Kapturku i oswojonym wilku”.

Jury, pod przewodnictwem Zbigniewa Stryja (pozostali
członkowie to Danuta Pado i Robert Chodur), przyznało także
nagrody indywidualne za specjalne kreacje. Ich zdobywcami
zostali: Michalina Strzałka za rolę „króla” i Sabina Król za
rolę „kota” (teatr „Pieguski”), Karolina Kwiatek za rolę „bab-

ci” (zespół teatralny z kl. III b – Jasło),
oraz Natalia Cużytek za rolę „Baby Jagi”
(„Wiercidryle”).

W godzinach popołudniowych młodzi
aktorzy spotkali się na zajęciach warszta-
towych z jurorami. Całość spotkania do-
pełnił werdykt i wręczenie nagród.

W drugim dniu, w sobotę, na scenie
dominowały taniec i piosenka. Wykonaw-
ców oceniali specjaliści form tańca: Ro-
muald Kalinowski, Magdalena Mucha
i Tomasz Rożek. Prezentacje wokalne oce-
niali Halina Benedyk i Aleksander Mali-
szewski. Te dwie Komisje wyłoniły grono
laureatów. I tak, spośród 10 zespołów ta-
necznych I miejsce otrzymał zespół „Can-
tabile” z Brzozowa. Laureatem II nagrody
została Formacja Tańca Nowoczesnego
No−_1 z Rzeszowa. III nagroda przypa-
dła grupie taneczno-marszowej Mażoretki
z Niebylca.

Nagrodę specjalną otrzymała najmłod-
sza tancerka – solistka, 6-letnia Oliwia
Brodzicka (zespół Cantabile z Brzozowa).

Komisja przyznała jeszcze dwa wyróż-
nienia, a otrzymali je: zespół „Gest” z Gra-
bownicy Starzeńskiej oraz „Dzikusy” re-
prezentujący naszą placówkę.

W kategorii piosenka najlepsza okaza-
ła się w ocenie Jury Gabrysia Smyka z Ja-
sła. II nagrodę przyznano Ignasiowi Bła-
żejowskiemu z Krosna, a III nagrodę otrzy-
mała nasza reprezentantka Julia Sanecka.
Wśród wyróżnionych znalazła się także
śpiewająca od dwóch lat w Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie Nikola Bobek, oraz
Michał Stryczniewicz z Krosna i Gabriela
Szeliga z Rzeszowa.

Tak jak w przypadku teatrów, soliści
i tancerze w godzinach popołudniowych po
przesłuchaniach spotkali się z jurorami na
zajęciach warsztatowych bądź rozmowach
konsultacyjnych.

W niedzielę na scenie plenerowej
odbył się koncert Laureatów, przedsta-
wiono werdykt i wręczono nagrody. Ca-
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I miejsce – Gabriela Smyka, jasielski Dom
Kultury

Po raz pierwszy dla słowackiej publiczności swoje piosenki
śpiewała 8-letnia Ola Wałach i 11-letnia Gabrysia Pieczek. Dla
11-letniej Nikoli Bobek, to był już drugi występ dla Słowaków.

W grupie starszych solistów Bartłomiej Piwowar reprezento-
wał Dom Kultury po raz pierwszy, choć nie był to jego pierwszy
wyjazd na Słowację. Podobnie było z Łukaszem Baranem i Klau-

dią Kurpiel. Śpiewając na plenerowej scenie, zapewne przypomi-
nali sobie swój pobyt sprzed lat w Świdniku (2008 r. – Klaudia
i 2008 r. oraz 2009 r. – Łukasz). Wtedy to brali udział w Festiwalu
Childrens Eurostar, skąd Łukasz przywiózł I nagrodę (2009 r.).

Obok naszych solistów w koncercie z okazji Dni Świdnika
wystąpił zespół Kasjopeja z Sanoka oraz ukraińskiego Chrudima
z Ukrainy.

Organizatorzy bardzo miło się nami zajęli, obejrzeliśmy wy-
stawę psów, która towarzyszyła imprezie, byliśmy także w mu-
zeum.

Tak oto swój pierwszy dzień wakacji soliści Domu Kultury
spędzili na Słowacji. Życzymy wszystkim naszym solistom mi-
łych i wspaniałych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!
Instruktor Barbara Szlachta

Od lewej Klaudia Kurpiel, Gabrysia Pieczek, Bartłomiej Piwowar, Ola Wałach,
Nikola Bobek, Łukasz Baran

Śpiewaliśmy
na Dniach Świdnika

W piątek i sobotę 28-29 czerwca, Świdnik obchodził
swoje święto – Dni Świdnika. A ponieważ z tym part-
nerskim miastem na Słowacji Dom Kultury „Sokół”
w Strzyżowie współpracuje na płaszczyźnie kultury
już od kilkunastu lat, otrzymaliśmy zaproszenie od
Burmistrza miasta do udziału w koncercie z tej wła-
śnie okazji. Mowa tu o solistach Studia Piosenki,
działających na co dzień w naszej placówce.

Nagrodę specjalną otrzymała Oliwia Bro-
dzicka z zespołu Cantabile z brzozowskiego
Domu Kultury

I miejsce Zespół Cantabile, brzozowski Dom Kultury

Fot. B. Szlachta

łość zakończył recital
gwiazdy i jurora Haliny
Benedyk.

Imprezie towarzyszyła
w holu wystawa prac dzie-
ci z Miejskiego Zespołu
Szkół w Strzyżowie, oraz
wystawa kukiełek i lalek
z prywatnej kolekcji, jaką
udostępniła nam Jolanta
Nord, była aktorka teatru
Maska w Rzeszowie,
współpracująca z naszą
placówką od lat.

Wszystkie dzieci wyje-
chały z upominkiem ze
Strzyżowa, a fundatorami
nagród byli obok Domu
Kultury „Sokół” w Strzy-
żowie: Fundacja na Rzecz
Rozwoju Kultury Ziemi
Strzyżowskiej, Burmistrz
Strzyżowa, Starostwo Po-
wiatowe i  Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszo-
wie.

My, jako organizato-
rzy,  też otrzymaliśmy
swoją nagrodę. Były to cie-
płe słowa od opiekunów
i instruktorów, oraz telefo-
ny z gratulacjami za orga-
nizację imprezy i organiza-
cję czasu wolnego dla
uczestników. Jak nas za-
pewniali, czuli się tu wspa-
niale, a basen i przejazdy
kolejką, to dla wszystkich
świetna forma relaksu.

Dziękujemy za te miłe
słowa i  do zobaczenia
w przyszłym roku!

Instruktor
Barbara Szlachta
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cach podczas licznych spacerów, wycieczek
rowerowych i samochodowych. Dzięki
ogromnej gościnności państwa Uchwatów
zwiedzili stadninę koni i spróbowali jazdy
konnej. Zwiedzili zamek w Łańcucie i ruiny
zamku w Odrzykoniu a także rzeszowską
Starówkę. Najbardziej jednak interesowało
gości życie codzienne polskiej rodziny, pra-
ca, wzajemne relacje, obowiązki domowe,
odpoczynek, rozrywka i zabawa no i oczy-
wiście polska kuchnia! Doświadczyli tego
mieszkając wśród nas, stając się wprawdzie
na krótko ale „domownikami”. Chętnie po-
magali w gotowaniu i przygotowywaniu po-
siłków a także sami przygotowali do degu-
stacji potrawy charakterystyczne dla swoich
regionów – wszystko było bardzo smaczne!

– Nie wyobrażam sobie udziału przed-
szkola w tym projekcie, bez pomocy wielu
osób bezinteresownie zaangażowanych
w organizację pobytu naszych gości – pod-
kreśla Maria Zięba. – Słowa podziękowania
kieruję przede wszystkim do nauczyciela ję-
zyka angielskiego w MGPP w Strzyżowie –
Marcina Badury oraz Magdaleny Wójcik –
pracownika UM w Strzyżowie, którzy przez
wiele dni i wiele godzin dziennie, pomagali
naszym gościom w komunikacji językowej,
dostarczali wiedzy i informacji na temat na-
szego miasta, regionu i kraju. Serdeczne po-
dziękowania kieruję też do moich przyjaciół,
Violi i Andrzeja Wietechów, którzy wraz

z dziećmi gościli
przez tydzień
dwoje studentów,
zapewniając im
opiekę i rozryw-
kę. Serdeczne po-
dziękowania na-
leżą się też wszyst-
kim osobom i in-
stytucjom, które
gościły nas w tych
dniach, pokazu-
jąc nasze miasto
a tym samym nasz
kraj i nas, Pola-
ków, z jak najlep-

szej strony.
Swoimi wrażeniami z pobytu w Strzy-

żowie podzielili się z nami Kamilla Kiss,
studentka zarządzania z Węgier oraz Edu-
ardo Candela Garza – student mechatro-
niki i inżynierii przemysłowej z Meksyku.

International Kindergarten to innowa-
cyjny, narodowy projekt edukacyjny AIE-
SEC Polska skierowany do przedszkoli na
terenie całej Polski mający za zadanie
wspierać edukację oraz aktywizację dzie-
ci i młodzieży. W ramach projektu odby-
wają się warsztaty dla przedszkolaków

polegające na grach, zabawach oraz mini
rozmówkach prowadzonych w języku an-
gielskim. Są one prowadzone przez trene-
rów z całego świata. Zajęcia zapewniają
dzieciom poznanie pierwszych słówek
w języku angielskim, poszerzenie swoich
horyzontów oraz zachęcenie do nauki ję-
zyków obcych.

Strzyżowskie przedszkole w programie
wzięło udział po raz pierwszy: – Jesteśmy
bardzo zachwyceni postawą młodych ludzi,
ich zaangażowaniem, kulturą osobistą, in-
teligencją, umiejętnością pracy z małymi
dziećmi, ich zdolnościami, talentami. Była
to doskonała lekcja języka angielskiego dla
dzieci, które bawiąc się ze starszymi opie-
kunami, miały okazję słuchać obcego języ-
ka, używać go na miarę swoich możliwości
rozwojowych i poznawczych – mówi Ma-
ria Zięba, dyrektor Miejsko-Gminnego
Przedszkola Publicznego w Strzyżowie.
– Dzieci poznały poprzez prezentacje mul-
timedialne, filmy, przywiezione przez go-
ści rekwizyty, bardzo egzotyczne dla nich
kraje. Muzyka, taniec, gry i zabawy z róż-

nych stron świata przełamywały bariery ję-
zykowe i onieśmielenie. Dzieci bardzo przy-
wiązały się do starszych kolegów, a w związ-
ku z tym, rozstaniom towarzyszyły niekoń-
czące się uściski a nawet łzy! – dodaje.

Pobyt w Strzyżowie był także niezapo-
mnianym przeżyciem dla zagranicznych

gości – młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć
wiele ciekawych miejsc w naszym mieście:
tunel schronowy pod Górą Żarnowską, strzy-
żowską Farę, Cu-
kierniczą Spół-
dzielnię „Roksa-
na”, Liceum Ogól-
nokształcące, Bi-
bliotekę Publicz-
ną. Odwiedzili
Muzeum Samo-
rządowe Ziemi
Strzyżowskiej, salę
edukacyjną w Nad-
leśnictwie oraz
Regionalne Cen-
trum Edukacji Za-
wodowej i Nowo-
czesnych Techno-
logii w Dobrzechowie na zaproszenie kie-
rownictwa firmy „Rembud”, a nawet Ko-
mendę Powiatową Policji. Spotkali się z wła-
dzami Strzyżowa – burmistrzem Markiem
Śliwińskim i jego rodziną. Podziwiali także
najpiękniejsze miejsca w Strzyżowie i okoli-

Zagraniczni goście w strzyżowskim przedszkolu
Wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów rodzinnych, wczasów i wycieczek, czas wolny od zajęć dydaktycznych dla dzieci. W przedszkolu jest
to też czas wakacyjnego dyżuru, który różni się od zajęć dydaktycznych w ciągu roku szkolnego. W tym roku, w czasie dyżuru w lipcu, dzieci
strzyżowskiego przedszkola miały okazję doskonalić umiejętności językowe z angielskiego, a także poznać egzotyczne kraje za sprawą
studentów, którzy przebywali w Strzyżowie przez kilka tygodni tegorocznych wakacji. Młodzi ludzie z takich krajów jak Tajwan, Meksyk,
Ekwador i Węgry gościli w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Publicznym w Strzyżowie w ramach projektu International Kindergarten organizo-
wanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.

Fot. M. Wójcik (2)

Maluchy podczas zajęć plastycznych z Vivien Lo z Tajwanu

Wizyta zagranicznych studentów w M-GPP w Strzyżowie była zarówno dla nich, jak i dzieci niezapomnianym
doświadczeniem
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Strzyżów oczami młodzieży
W dniu 19 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie odbył
się finisaż wystawy plakatu pt. „Strzyżów 2013”. W spotkaniu wzięli udział:
Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński, dyrektor BPGiM Marta Utnicka, dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie Janusz Włodyka, wicedyrektor MZS
Wiesław Łuszczki, nauczyciele MZS wraz z pomysłodawczynią wystawy, na-
uczycielką plastyki Anną Misiurą a także autorzy prac – uczniowie klas trze-
cich Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie wraz z kolegami i koleżankami.

Prace, które uczniowie tworzyli w szko-
le na zajęciach artystycznych, zebrano
w trzy tematyczne ekspozycje – w biblio-
tece prezentowane były plakaty promują-
ce miasto Strzyżów, w Domu Kultury
„Sokół” warto było obejrzeć „Pastisze
dzieł wielkich artystów” zaś w budynku
Starostwa Powiatowego prezentowane
były „Zabytki Strzyżowa i okolic”. – Wy-
stawa plakatów oraz zabytków Strzyżowa
i okolic została zorganizowana w formie
promocji miasta, ale także promocji na-
szej szkoły. Jest wyrazem współpracy szko-
ły z instytucjami państwowymi i samorzą-
dowymi, wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom społeczności miejskiej, która zawsze
z zainteresowaniem śledzi wysokie osią-
gnięcia naszych uczniów – powiedziała
podczas wernisażu Anna Misiura, nauczy-
cielka plastyki, pomysłodawczyni i opie-
kun merytoryczny przedsięwzięcia.
– Młodzi ludzie, uczniowie naszej szkoły,
a właściwie już jej absolwenci, utożsamiają
się z miejscem swojego dzieciństwa a na
progu dorosłości wiążą z nim własne na-
dzieje. Nie boją się również wyrażać lę-
ków i obaw o swoją przyszłość w aspekcie
przyszłości naszego miasta – dodała Anna
Misiura. Burmistrz Strzyżowa Marek Śli-
wiński wyraził uznanie dla młodych twór-
ców, podkreślając dużą dojrzałość wi-
doczną w prezentowanych pracach.

Po zakończeniu oficjalnej części spo-

tkania, młodzi ludzie chętnie zadawali
pytania burmistrzowi dotyczące różnych
kwestii związanych z funkcjonowaniem
miasta, podejmowanymi inwestycjami itp.
Podczas finiszu nie zbrakło również mło-
dzieżowej telewizji Fun TV działającej
przy MZS, która przeprowadziła wywia-
dy z autorami prac i gośćmi.

ap

Opiekunem merytorycznym i pomysłodawczynią
wystawy była Anna Misiura – nauczycielka plasty-
ki w MZS

Fot. A Kozioł (2)

Na finisaż wystawy plakatu przybyli m.in. autorzy prac wraz ze swymi koleżankami i kolegami ze szkoły

Redakcja: Jak to się stało, że znaleźliście
się w Polsce?

Eduardo, Kamilla: Zgłosiliśmy chęć
udziału w projekcie studenckiej organizacji
AIESEC-International Kindergarten, prze-
szliśmy pozytywnie proces rekrutacji, w któ-
rym były m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test
z języka angielskiego a następnie cykl szko-
leń przygotowujących nas do wyjazdu.

Red.: Czy posiadacie doświadczenie
w pracy z dziećmi?

Eduardo: Udzielam prywatnych korepe-
tycji z tematów związanych z matematyką
i informatyką, ale z nauką dzieci nie miałem
do tej pory do czynienia.

Kamilla: Ja mam niewielkie doświadcze-
nie – pracowałam w swojej miejscowości jako
opiekunka.

Red.: Po kilku tygodniach pobytu w Pol-
sce możecie już ocenić jak bardzo nasze kraje
i narody różnią się od siebie.

Eduardo: Widzę dużo różnic. Meksyka-
nie w kontaktach z ludźmi są dużo bardziej
otwarci, głośni, pełni energii. Jednakże ludzie
w Polsce są zdecydowanie bardziej mili. Poza
tym jest całkiem inne jedzenie, macie dużo
lasów, inną pogodę – u nas nie ma śniegu.

Kamilla: Jeżeli chodzi o aspekt kulturo-
wy, to nie zauważam istotnych różnic – jest
u was przecież nawet takie powiedzenie: Po-
lak, Węgier, dwa bratanki.

Istotne różnice widzę natomiast w edu-
kacji przedszkolnej – nauka w polskim przed-
szkolu jest na dużo wyższym poziomie, dzieci
mają dużo większą wiedzę, dużo więcej umieją
w języku angielskim.

Red.: Wracając do jedzenia, czy jest jakaś
potrawa, która wam szczególnie smakowała?

Eduardo: Zdecydowanie mięso w każdej
postaci.

Kamila: Jedzenie jest u was bardzo do-
bre, ale też bardzo podobne, choćby gulasz.

Red.: A teraz pochwalcie się, jakich słów
po polsku udało się wam nauczyć?

Eduardo: „Dziękuję”, „dzień dobry”,
„cześć”.

Kamilla: „Jestem księżniczka” (śmiech).
Jest pewna dość zabawna rzecz w naszych
językach – w języku węgierskim, kiedy jest na-
pisane „sz”, to czytamy „s” i odwrotnie. Na
Węgrzech jest miejscowość, która nazywa się
„Szeget” wymawiane „Seget”. Polacy nato-
miast najczęściej wymawiają właśnie „Szeget”,
co oznacza... tylną część ciała (śmiech).

Red.: Co z pobytu w Strzyżowie najbar-
dziej zapadnie wam w pamięci, może miej-
sce, które się wam bardzo podobało lub wy-
darzenie?

Kamila: Duże wrażenie zrobiła na mnie
piękna natura, ukształtowanie terenu, ilość
rzek i wycieczki rowerowe, na których mo-
głam to wszystko podziwiać. Pamiętać będę
też wszystkich bardzo miłych ludzi, których
spotkaliśmy.

Eduardo: Ja podobnie, na pewno na dłu-
go zapamiętam nasze wycieczki rowerowe
i rodzinę goszczącą.

Red.: Dziękuję za rozmowę.
Eduardo, Kamila: Dziękujemy.

�

Wybrane prace z wystawy prezentuje-
my na okładce.
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„Przedpołudnie z Tuwimem”
W piękne, słoneczne przedpołudnie, w ostatni dzień kalendarzowej
wiosny (20 czerwca 2013 r.), do Biblioteki Publicznej Gminy i Mia-
sta w Strzyżowie zaproszone zostały dzieci przedszkolne, aby poznać
lub utrwalić sobie twórczość Juliana Tuwima.

W spotkaniu uczestniczyła grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przed-
szkola Sióstr Serafitek oraz dwie grupy uczęszczające do Miejsko-Gminnego
Przedszkola Publicznego w Strzyżowie wraz z opiekunkami.

Dzieci obejrzały krótkie inscenizacje wybranych utworów tego znako-
mitego poety w interpretacji starszych koleżanek i kolegi z Miejskiego
Zespołu Szkół w Strzyżowie. Na zajęciach teatralnych w Oddziale dla
Dzieci przygotowali oni scenki do znanych i mniej znanych utworów po-
ety. Nie zabrakło również bajki czytanej. Ptasie radio przeczytała dla nich
Madzia Teper. Najwięcej emocji dzieciom dostarczyła Rzepka w interpre-

Nina Opic

* * *

Sierpniem
do ludzi
anioły spływają
szaroburymi chmurami,
aby
razem pleść zielne wianki
otulone
mgłą swoich skrzydeł.
Wiatr
mętliwy posłaniec nieba
porozrzucał
anielską robotę
po ścierniskach,
po wilgotnych miedzach,
po zagmatwanych
ludzkich drogach.
Ludzie
stoją, oczy wypatrują
i szukają,
wciąż nadal szukają
cieni aniołów wśród siebie...

tacji zaprzyjaźnionych z biblioteką młodych „ak-
torów”.

Dzieci miały również możliwość zwiedzenia no-
wej, pięknie wyremontowanej biblioteki. Obejrzały
wystawę plakatu promującego miasto „Strzyżów
2013”. Odwiedziły Oddział dla Dzieci, zapoznały
się z księgozbiorem i zasadami zapisu do biblioteki
dziecięcej. Niektóre dzieci są już naszymi najmłod-
szymi czytelnikami, a te, które były u nas pierwszy
raz, mamy nadzieję, że skorzystają z zaproszenia
i odwiedzą nas wraz z rodzicami.

BPGiM w Strzyżowie

Fot. BPGiM (3)

Dzieci obejrzały wystawę plakatu „Strzyżów 2013”...

Krótkie inscenizacje wybranych utworów J. Tuwima zaprezento-
wali uczniowie MZS w Strzyżowie

...odwiedziły także Dział dla Dzieci
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Strzyżowie biorą udział w progra-
mie Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Poczytaj mi, przyjacielu” od 2006 roku.
Odwiedzają oni najmłodszych w przed-
szkolu, a w I semestrze roku szkolne-
go2012/2013 także świetlicach Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2 prezentując im własną interpre-
tację tekstów literatury dziecięcej.

Program „Poczytaj mi, przyjacielu”
ma na celu rozwój wyobraźni, pamięci
i pomysłowości maluchów, a także wzbu-
dzanie w nich ciekawości świata. Jest to
również zachęta do czytania książek.
Dzieci objęte programem spotykając się
z czytającymi przyjaciółmi, nie są bierne
i traktują każde spotkanie bardzo poważ-
nie. O tym, jak maluchy odbierały coty-
godniowe odwiedziny, opowiadają obec-
ne abiturientki Liceum Ogólnokształcą-
cego: Agnieszka, Sylwia, Rita, Karolina.

Dzieci w świetlicy za każdym razem są
bardzo zainteresowane tym, co przygoto-
wałyśmy. Są chętne do pracy i zabaw, ak-
tywnie i z zapałem uczestniczą w konkur-
sach.

Agnieszka:
Biorąc udział w programie „Poczytaj mi

przyjacielu” wraz z dwoma koleżankami
chodziłyśmy przez trzy lata do dzieci uczęsz-
czających do przedszkola publicznego
w Strzyżowie. Na początku byłyśmy pełne
obaw, gdyż nigdy wcześniej nie miałyśmy
styczności z pracą tego rodzaju. Jednak
dzieci okazały się bardziej otwarte niż my-
ślałyśmy. Zajęcia rozpoczynałyśmy od czy-
tania. Tematyka naszych spotkań dotyczy-
ła różnych świąt, okoliczności, które były
nam aktualne i oparte o utwory literatury
dziecięcej, najczęściej opowiadania wybie-
rane przez samych słuchaczy. Następnie
przeprowadzałyśmy zabawy ruchowe,
w które wszyscy z radością się angażowali.
My także poznałyśmy nowe propozycje
zabaw i piosenek. Udało nam się zainte-
resować maluchy wykonywaniem prac
plastycznych, które otrzymywałyśmy w pre-
zencie. Miłym wspomnieniem z tego okre-
su jest przygotowanie przez naszych ulu-
bieńców kilku piosenek, które zaśpiewały
specjalnie dla nas. Nieraz zaskakiwała nas

ich błyskotliwość, bardzo mądre odpowie-
dzi na pytania, na które my nie zawsze
znajdujemy odpowiedź. Po pewnym cza-
sie nie mogłyśmy się doczekać piątku
i spotkania z nimi, one także czekały na
nas. Zdobyłyśmy doświadczenie, które
z pewnością przyda nam się w przyszłości
i niezapomniane wspomnienia z naszymi
małymi urwisami.

Sylwia:
Razem z koleżanką Karoliną uczestni-

czyłyśmy w programie „Poczytaj mi, przy-
jacielu”. Jest to program, dzięki któremu
uczniowie różnych szkół mogą czytać dzie-

ciom teksty literackie, bajki, opowiadania.
Początkowo pracowałyśmy z grupą przed-
szkolaków, gdzie spotykałyśmy się z naj-
młodszymi. Dzieci te wykazywały się kre-
atywnością, wciąż były pełne nowych po-
mysłów. Dzięki spędzonym tam chwilom
obserwowałyśmy jak energiczne, a równo-
cześnie ciekawe świata potrafią być takie
dzieciaki.

Po roku trafiłyśmy do świetlicy szkol-
nej. Tam spotykałyśmy się przez dwa lata
z nieco starszymi już dziećmi, atmosfera
tych spotkań była równie miła, jak w przed-

szkolu. Nasze spotkania wypełnione były
radością, a same dzieci obdarowały nas
swoją dziecięcą życzliwością. W czasie
wspólnej zabawy dostrzegałyśmy na ich
twarzach uśmiech, dzięki czemu czułyśmy
satysfakcję z naszych spotkań. Uczestnic-
two w programie również pozwoliło nam
wzbogacić się o cenne doświadczenia w
zakresie pracy z dziećmi, oraz zyskać wię-
cej pewności siebie. My same angażowa-
łyśmy się w nasze spotkania całym sercem
i starałyśmy się, aby dzieci były zadowolo-
ne z naszej obecności. Program „Poczytaj
mi, przyjacielu” uczy młodych ludzi, takich
jak my, jak budować więzi oraz daje szan-

sę pracy o charakterze wolontaryjnym. Jest
to bardzo pożyteczne doświadczenie, a do-
datkowo praca z dziećmi może przynieść
wiele radości i tak ważnej w życiu człowie-
ka satysfakcji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym we współpracę w programie w mi-
nionym roku, chętnych do pracy w kolej-
nym roku szkolnym zapraszamy.

Opiekun – nauczyciel bibliotekarz LO
I. Nowicka

„POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU”
projekt CEO realizowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Strzyżowie

Zdjęcie z archiwum projektu – I. Nowicka
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Za nami już rok szkolny 2012/2013,
trwają upragnione wakacje. Kolejne rocz-
niki absolwentów Technikum i Zasadni-
czej Szkoły zawodowej opuściły mury na-
szej szkoły. W międzyczasie jednak Zespół

Szkół Technicznych w Strzyżowie odwie-
dzali uczniowie gimnazjów z powiatu
strzyżowskiego. Okazją do odwiedzin były
dwa wydarzenia. Pierwsze z nich, to
„Dzień Otwartych Drzwi”, który 22 maja
bieżącego roku zgromadził w murach ZST
uczniów klas 3 gimnazjów, przybyłych na
zaproszenie naszej szkoły wraz z opieku-
nami. Wszystkie delegacje przywitał na
hali sportowej dyrektor ZST Adam Wi-
tek, któremu towarzyszył główny koordy-
nator imprezy, a zarazem przewodniczą-
cy zespołu do spraw promocji – Mariusz
Domaradzki. Po części oficjalnej gimna-
zjaliści, oprowadzani przez swoich star-
szych kolegów, zwiedzali szkolne obiek-
ty, zapoznawali się z nowoczesnym wypo-
sażeniem sal lekcyjnych i oglądali przygo-
towane z myślą o nich pokazy, wśród któ-
rych każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W zależności od zainteresowań uwagę
młodych gości przykuwało boisko szkol-
ne, gdzie prezentowano różnorodny sprzęt
zmechanizowany; zaimprowizowany sa-
lon fryzjerski; doświadczenia fizyczne, czy
programowanie robota. Dodatkową
atrakcją była możliwość wzięcia udziału
w zabawie z karaoke.

Zespół Szkół Technicznych
w Strzyżowie

– zawsze otwarty na współpracę

Po trwającej blisko dwie godziny wę-
drówce po obiektach ZST, gimnazjaliści
pełni wrażeń pożegnali mury naszej szko-
ły. Wierzymy, że wielu z nich powróci do
nas we wrześniu, już jako nasi uczniowie.

Z kolei 28 maja mieliśmy przyjemność
gościć w ZST najlepszych uczniów z pię-
ciu gimnazjów powiatu strzyżowskiego,
którzy przybyli, aby walczyć o tytuł
SUPERTALENT 2013 oraz nagrodę
główną: bon o wartości 500 zł na zakupy
w Media Markt. Tę i pozostałe nagrody
dla finalistów (bony o łącznej wartości
400 zł), a także upominki dla wszystkich
uzdolnionych uczestników konkursu
ufundowała Rada Powiatu Strzyżowskie-
go. Całkowity koszt nagród i upominków
wyniósł 2000,00 zł.

Turniej odbywa się po raz szósty pod
patronatem Starosty Strzyżowskiego,
Roberta Godka. Dziękujemy też za
wsparcie Wicestaroście, Janowi Stodola-
kowi.

W obecności Kierownika Wydziału
Edukacji, Marii Koś, rywalizowali mię-
dzy sobą (w kolejności alfabetycznej wg
nazw miejscowości):
– Gabriela Dziadek z Gimnazjum w Do-
brzechowie pod opieką p. Iwony Soi,
– Izabela Szaro z Gimnazjum w Godo-
wej pod opieką p. Katarzyny Paszek,
– Joanna Stanek z Gimnazjum w Pstrą-
gowej pod opieką p. Barbary Pilarz,

– Tomasz Leśniak z Gimnazjum w Strzy-
żowie pod opieką p. dyr. Wiesława
Łuszczki,
– Aleksandra Irzyk z Gimnazjum w Wi-
śniowej pod opieką p. Barbary Biedroń.

Do finału przeszli uczniowie z Godo-
wej, Strzyżowa i z Wiśniowej.

Tytuł SUPERTALENT 2013 wywal-
czyła Aleksandra Irzyk z Publicznego
Gimnazjum w Wiśniowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu i ich opiekunom, którzy współ-
pracują z ZST w popularyzowaniu wie-
dzy. Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy składają też wyrazy
wdzięczności Państwu Wójtowiczom,
właścicielom firmy „WOJAN”, oraz GS
„Samopomoc Chłopska” w Strzyżowie,
których uprzejmość pozwoliła przyjąć po-
częstunkiem naszych gości.

Nie wolno również zapomnieć, że po-
mysłodawczynią, animatorką i niezmor-
dowaną organizatorką tradycyjnej już
imprezy jest nauczycielka języka pol-
skiego w ZST – Ewa Worek. Natomiast
bogaty zestaw pytań i zadań konkurso-
wych powstał dzięki zaangażowaniu po-
zostałych nauczycieli ZST, którzy w cza-
sie konkursu pełnili również rolę eks-
pertów.
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– W plejadę propozycji zagospodarowania wolnego czasu
młodych ludzi niewątpliwie musi się wpisać działalność Kościo-
ła w ramach nurtu Nowej Ewangelizacji – mówi ks. Piotr Gnat –
założyciel Fundacji Troska na rzecz wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży.

„Wieczór Młodych” był trafioną formą duszpasterstwa, wszak
w czerwcowy, ciepły wieczór ta inicjatywa zgromadziła ponad
trzystu młodych i starszych powiatu strzyżowskiego. Dlatego też
wśród znamienitych gości nie zabrakło Wicestarosty Powiatu
Strzyżowskiego Jana Stodolaka, który przybył wraz z rodziną
oraz Burmistrza Strzyżowa Marka Śliwińskiego z małżonką. At-
mosferę umilały występy młodzieżowego
zespołu PANATA REI z Wiśniowej, które-
mu menadżeruje Lesław Drygaś oraz Ze-
społu Piosenki Religijnej PRAY z Dobrze-
chowa, nad którym opiekę sprawuje ks.
Grzegorz Kida – wikariusz parafii św. Sta-
nisława BM w Dobrzechowie. Scenę usytu-
owaną w wiejskiej stodole rozpromieniowa-
ły banery zaprojektowane przez grafika
komputerowego Dariusza Włoska, pracow-
nika firmy Triton.

Logistyczną ciekawostką były drogo-
wskazy reklamujące imprezę, a także busy
dowożące chętnych, aby każdy mógł dotrzeć
do zacisznego Kozłówka, położonego z dala
od zgiełku cywilizacji na terenie malowni-
czego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego.

Namioty bankietowe i krzesła zorgani-
zował Wójt Gminy Wiśniowa wraz z Dy-
rekcją Ośrodka Kultury. Podziękowania
należą się również sponsorowi imprezy:
Firmie WOJAN ze Strzyżowa oraz panu
Markowi Leśniakowi, który ufundował wę-
dlinę. W rolę kucharza wcielił się sołtys
Dobrzechowa Kazimierz Zimny, który podczas imprezy często-
wał przybyłych gości grillowanymi kiełbaskami.

W działalność Fundacji Troska – organizatora „Wieczoru
Młodych” – angażują się przede wszystkim uczniowie i absol-
wenci Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, dlatego też
podczas „Wieczoru Młodych” był obecny dyrektor szkoły Adam
Witek.

Warto przypomnieć, iż Fundacja Troska na wiosnę 2011 roku
otrzymała dom rodzinny od ks. Bpa Jana Niemca. Formacja we
wspólnocie – jak przypomina ks. Piotr Gnat – jest oparta na
czterech filarach: na PRAWDZIE, która rodzi wolność, na PRZE-

BACZENIU, które jest fundamentem męstwa, na SŁUŻBIE, któ-
ra uczy bezinteresowności oraz na MIŁOŚCI, która jest zaprzecze-
niem nienawiści. Te cztery filary wartości składają się na tak zwany
„cud moralny”, który dokonuje się w małej grupie, czyli wspólno-
cie. „Cud moralny” jest to szczególny znak obecności Boga (si-
gnum DEI) we wspólnocie konkretnych osób. Dziś współczesny
człowiek jest zsekularyzowany, czyli ślepy i głuchy – nie słyszy i nie
widzi Bożego działania, które właśnie objawia się poprzez cud mo-
ralny. W każdej małej wspólnocie (rodzina, miejsce pracy, klasa)
mogą narodzić się te cztery wartości. Wynikają one z bardzo kon-
kretnych sytuacji wspólnoty. Życie pokazuje, że trzeba o te cztery

filary WALCZYĆ. Człowiek w codzienności otrzymuje wiele ran.
Należą do nich: rana niewolnictwa nałogami, rana nieprzebacze-
nia i uraz, rana interesowności oraz rana nienawiści. Lekarstwem
tych ran są właśnie cztery wartości.

Warto wspomnieć, iż dnia 31 maja 2013 r. Ks. Bp. Kazimierz
Górny zatwierdził Statut Fundacji Troska oraz mianował jej dusz-
pasterzem ks. Piotra Gnata. Z szerszą działalnością Fundacji
można zapoznać się poprzez stronę internetową www.fundacja-
troska.pl. Swe zainteresowanie działalnością wyraziła między
innymi Telewizja Rzeszów, która w dzień „Wieczoru Młodych”
nakręciła reportaż o działalności Fundacji.

Paweł Stanisław

Obydwa opisane wyżej wydarzenia
(z których zdjęcia można zobaczyć
w naszej szkolnej galerii) pokazują, że
ZST jest szkołą żyjącą w środowisku
i aktywnie z nim współpracującą,
o czym świadczy życzliwość zarówno

władz samorządowych, jak i prywatnych
osób, firm i instytucji. Nie ulega wąt-
pliwości, że budowanie aktywnych re-
lacji szkoła – środowisko, których po-
mostem jest wspólna troska o wszech-
stronny rozwój młodego pokolenia,

„WIECZÓR MŁODYCH”
Występy młodzieżowych zespołów muzycznych, pokazy sztucznych ogni, grillowane szaszłyki i kiełbaski, a także wspól-
na zabawa i modlitwa – to tylko niektóre atrakcje „Wieczoru Młodych” zorganizowanego dnia 26 czerwca przez Funda-
cję Troska w miejscowości Kozłówek koło Strzyżowa przy współpracy wójta Gminy Wiśniowa – Tadeusza Przywary.

przyniesie w nieodległej przyszłości
bogate i trwałe efekty.

Na podstawie strony internetowej
ZST w Strzyżowie

(http://www.zs-strzyzow.itl.pl)
opracował Grzegorz Włodyka

Fot. Archiwum Fundacji

Podczas imprezy wystąpiły zespoły młodzieżowe Panta Rei z Wiśniowej oraz Zespół Piosenki Religijnej Pray
z Dobrzechowa
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Europejskość opiera się na tożsamości
kulturowej – z wizytą w Samuel

Tegoroczny Charter w Samuel podniósł
problem zmian klimatycznych w Europie,
który jak wiadomo stanowi poważne zagro-
żenie i wymaga podjęcia radykalnych kro-
ków. Podczas konferencji powoływano się
na kwietniowe doniesienia z Uniwersytetu
w Berkeley. Badania klimatologów z Ber-
keley wykazały, że w ciągu ostatnich 50 lat
nastąpił najwyższy w historii wzrost tem-
peratury, bo o 0,90 C, co jest ściśle związa-
ne z jednakowoż najwyższą emisją dwutlen-
ku węgla. Fundamentalne dla podjętych
badań jest założenie, iż emisja gazów cie-
plarnianych przez człowieka w coraz więk-
szym stopniu przyczynia się do globalnego
ocieplenia.

Wspólny problem
– edukacja ekologiczna
Jako reprezentanci młodzieży, brali-

śmy udział w warsztatach poświęconych
zagadnieniu edukacji ekologicznej oraz
potrzebie i konieczności ochrony środo-
wiska.

Debatowaliśmy nad potencjalnymi in-
terwencjami w społecznościach lokalnych
i różnicowaniem środków zaradczych
w zależności od rejonu, liczby ludności czy
występowania zasobów naturalnych. Dziś
segregacja śmieci, filtry na kominach
i oszczędzanie energii poprzez wprowa-
dzenie drobnych zmian w swoich codzien-
nych nawykach mogą okazać się niewy-
starczające. Potrzebujemy sprawnie funk-
cjonującej polityki ekologicznej i eduka-
cji globalnej, których postulaty i metody
działania przyczynią się do zwiększenia
świadomości współzależności we współ-
czesnym świecie, a co więcej, zainicjują
przykłady dobrych praktyk lokalnych. Dla
ilustracji w Portugalii uruchomiono pro-
gram dopłat do złomowania starych samo-
chodów i wymiany na nowe; potencjalni
właściciele wyrażający zgodę na ekolo-
giczną likwidację pojazdu, otrzymują z bu-
dżetu państwa dofinansowanie. Szybko
okazało się, że symultaniczne projekty
odbywają się w Czechach i na Ukrainie od
2009 r. Równie interesujący okazał się
nasz głos w dyskusji, opisujący jeden z przy-
kładów aktywnej edukacji ekologicznej
społeczeństwa, jakim jest ogólnopolska
kampania „Zamień Odpady Na Kultural-

ne Wypady”, mająca na celu ograniczenie
konsumpcji sprzętów elektronicznych
i ukazanie korzyści wynikających ze zbie-
rania i recyklingu elektrośmieci, w zamian
za które można otrzymać bilety do kina,
teatru, a nawet opery.

Z kolei niemieccy sąsiedzi poruszyli
problem określony przez antropologa kul-
tury Rolanda Robertsona mianem glokali-
zacji, której odzwierciedleniem są współ-
pracujące ze sobą gospodarstwa agrotury-
styczne na terenie Turyngii. Nie dość, że

promujące lokalne specjały (sery, warzywa
i owoce, pieczywo), to jeszcze na wspólnej
12-hektarowej permakulturowej działce
uprawiające stare odmiany drzew, setki ziół,
zboża, a do koszenia wykorzystujące kozy,
owce i alpaki. Jednogłośnie orzekliśmy, jak
ważna jest umiejętność kooperacji, tworze-
nia sieci powiązań i wymiany dóbr, które
w konsekwencji przyczyniają się do powsta-
wania nowych form życia społecznego. Po-
szukując klucza do zrozumienia istoty glo-
balizacji warto zatem odwołać się do funk-
cjonowania gospodarek lokalnych, które
postrzegane tylko jako cel i wartość same
w sobie odrodzą się w postaci globalnej
wspólnoty świadomej swej tożsamości i uni-
kalności.

Zastanawialiśmy się także jak rozbudzić
ciekawość najmłodszych i przyczynić się
do kształtowania postaw przyjaznych śro-
dowisku. Prócz praktyk o charakterze za-
bawowym czy samoistnej kontynuacji za-
chowań najbliższego otoczenia, wskazywa-
no na znamienny dla XXI wieku wpływ In-
ternetu na rozwój młodego człowieka.

Konkluzją pracy warsztatowej było
przekonanie, że tylko spójny system jest
gwarantem skutecznego działania na
drodze synergii, stając się przy tym pod-

stawą kooperacji międzynarodowej,
uwzględniającej kryzysowe prognozy po-
lityczne i społeczne o konsekwencjach
zjawisk, etc.

Nikt nie czuł się odosobniony
Jeśli zaś mowa o stałych punktach

programu Charter-u i tym razem nie za-
brakło wieczoru kulinarnego, który oka-
zał się wyśmienitą okazją do zaprezento-
wania wybranych specjałów tradycyjnej
kuchni polskiej, jak również regionalnych
wyrobów cukierniczych Ziemi Strzyżow-
skiej. Podczas degustacji nie zabrakło
pajd chleba ze smalcem, swojskich kieł-
bas i kabanosów, koreczków, ciast i cia-
steczek, krówek i cukierków z „Roksa-

W Fatimie na tle jednego z największych sanktuariów maryjnych na świecie

W dniach od 25 lipca do 29 lipca w portugalskim miasteczku Samuel odbyło się doroczne spotkanie Stowarzyszenia
Europejskich Gmin Wiejskich „The European CHARTER of Rural Communities”. Wśród 25 delegacji znaleźli się także
przedstawiciele Gminy Strzyżów.
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ny” oraz mocniejszych, popularnych na-
pojów. Sowicie zastawione stoły z prze-
kąskami przyciągały różnorodnością
smaków i zapachów. W jednym miejscu
znalazły się austriackie słodkie kieszon-
ki wypełnione serem, niemiecka wędzo-
na wieprzowina i kozi ser z miodem, por-
tugalskie pączki na ostro, maltańskie cia-
sto migdałowe, włoskie kulki ryżowe
i wiele innych smakowitości.

Spośród dwudziestu pięciu obecnych
wspólnot europejskich, chyba nikt w cią-
gu tych trzech wspólnych dni nie czuł się
odosobniony. Wieczorne koncerty przy
muzyce fado czy performanse i pokazy
lokalnych zespołów sprzyjały integracji
i tworzyły niesamowitą atmosferę.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy także jed-
no z największych Sanktuariów Matki Bo-
żej na świecie. Do miejsca objawień w Fati-
mie pielgrzymują ludzie z całego świata, by
kontemplować i doświadczyć bezbrzeżne-
go spokoju. Niewątpliwie pobyt w świątyni
wywarł na nas ogromne wrażenie i okazał
się czasem zadumy nad maryjnym cudem.

Nie obyło się bez reminiscencji doty-
czących strzyżowskiego Charteru z 2010
roku. Jakże serdeczne okazały się spotka-
nia z goszczonymi wówczas Portugalczy-
kami, tym razem zaangażowanymi w or-

ganizację przedsię-
wzięcia.

Podsumowując ,
czas spędzony w Samu-
el sprzyjał bynajmniej
nie tylko zawieraniu
nowych znajomości,
ale co istotniejsze, stał
się platformą wymiany
poglądów i doświad-
czeń, prowokował do
poszukiwania wspól-
nych mianowników.
Jak przyznała bur-
mistrz Samuel, Luisa
Teresa Pedrosa, przez
trzy dni znajdowali-
śmy się we wspólnoto-
wym centrum Europy.
Zadowolenia nie krył również burmistrz
gminy Soure, Joăo Gouveia, zdaniem któ-
rego charter stworzył możliwość zaistnie-
nia okolicznym miasteczkom Coimbra
i Figueira da Foz, dokąd odbyły się wy-
cieczki do fabryki szkła Saint Gobain, fa-
bryki papieru Celbi i Soporocel, Muzeum
Soli.

Kończąc swoją relację, pragnę podkre-
ślić, iż zaangażowanie, serdeczność i otwar-
tość Portugalczyków okazały się nie do

Kogo raz uniosła fala życzliwości ro-
dem z Charter-u, nie zapomni swych
uczuć, które się rodzą podczas trwania ta-
kich meetingów. Wszyscy mają z wszyst-
kimi wspólny język, dla formalności – naj-
częściej „bad english”, ale jakie to ma zna-
czenie? Czas podczas meetingu dziwnie
to zwalnia, to przyśpiesza.

W piątek odbyliśmy wycieczkę – my
trafiliśmy do fabryki papieru Celbi, inni
do fabryki Vidrociclo, specjalizującej się
w przemysłowym pakowaniu szkła, kolej-
na grupa zwiedzała muzeum soli. Podczas
jazdy do Celbi zastanawiały nas dziwne,
niespotykane drzewa i brak w lasach ściół-
ki w naszym rozumieniu. Wszystko wyja-
śniło się w fabryce papieru – to eukaliptu-
sy są podstawowym surowcem, z którego
produkuje się papier. Po powrocie do Sa-
muel spytałam naszego gospodarza Julia
czy eukaliptusy rosły w Portugalii od za-
wsze, bo że rośnie tu dąb korkowy, to wie-
działam, ale eukaliptusy? To raczej Au-
stralia. Był zasmucony, powiedział, że
wkrótce w Portugalii nie będzie ani jednej
sosny czy dębu, bo eukaliptusy pochłoną
wszystkie tereny leśne. Eukaliptusy
i z nich papier wymyślili dla Portugalii

Szwedzi. Portugalczycy już prawie nie
chodzą na grzyby, bo w lasach nie ma ściół-
ki, eukaliptus nie zrzuca swoich nawosko-
wanych liści, rośnie błyskawicznie i wysy-
sa całą wilgoć z gleby. Więc cieszyć sie nie
ma z czego...

Bartek is super
Tego samego dnia organizowany był

wieczór kulinarny. Nasza grupa wyrózniała
się identycznymi niebieskimi koszulkami
z napisem: I love Charter, przez co byli-
śmy głównymi obiektami, z którymi się
fotografowano. Ale do naszego stoiska cią-
gnęły przede wszystkim tłumy smakoszy
pochłaniających przygotowane przez nas
smakołyki. Delegacje były ulokowane al-
fabetycznie, obok nas byli Rumuni. Jeden
z nich – burmistrz Ibanesti – opowiadał
nam, że w Rumunii problemem są dziko
żyjące niedźwiedzie i on, jako myśliwy, już
parokrotnie w tym roku na nie polował.
A młodzi ludzie od nich pytali: Do you
know Bartek Szaro? Bartek is super! Nail
z Irlandii pytał o Wojtka, Ze z Portugalii
witał sie wylewnie z Olą, której rodzina
gościła go w Polsce. Ja znalazłam wspól-

ny język z Haną z Włoch, choć bardzo cie-
szyłam się ze spotkania z Teresą Pedrosą,
Fatimą i Mariem Nunesami. Wszyscy czu-
liśmy się rodziną. Nazbyt krótko trwało
nasze wspólne świętowanie europejskości
w wymiarze Charter-u.

W sobotę rano, dzięki życzliwości Ju-
lio Nunesa, jedziemy całą grupą podziwiać
Montemor-o-Velho, mijamy pola ryżowe
nim zatopimy się w plątaninie uliczek
miasteczka. Podziwiamy zabytkowe bu-
dynki, rośliny, fotografujemy niezwykły
salon fryzjerski, delektujemy się Julia
wiedzą z architektury, literatury, poezji.
Bo Julio to reżyser, kompozytor, pracow-
nik uniwersytetu w Coimbra, właściciel
galerii sztuki, tłumacz Szymborskiej i po-
siadacz letniego domu w Samuel. Spędził
cztery lata w Warszawie jako lektor języ-
ków portugalskiego i francuskiego, więc
mówi po polsku znakomicie. Powiedział
nam ze smutkiem, że ani jego rodzice, ani
rodzice jego żony nie umieją czytać ani
pisać, i że to standard dla pokolenia około
siedemdziesięciolatków. Nie słyszałam
i nie znam nikogo z pokolenia moich ro-
dziców, kto byłby analfabetą. Chłoniemy
niezwykłą dla nas zwykłość portugalskiej

Urszula Wojnarowska-Curyło

Năo se esqueça Samuel

Pokazy portugalskich pieśni, tańców i tradycji

przecenienia. Od zagwarantowania świet-
nych warunków mieszkaniowych, przez
bogaty program, a skończywszy na godnej
podziwu postawie rodzin goszczących, któ-
re w każdym przypadku służyły radą i po-
mocą. Dzięki nim i tym razem odbyliśmy
fascynującą podróż w poszukiwaniu euro-
pejskości. Być może podobnej fuzji wital-
ności należy spodziewać się za rok.

Do zobaczenia w malowniczej Belgii!
Aleksandra Szaro
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muel na placu koło kościoła i cmenta-
rza. Miejsce niezwykłe, jakby dekoracja
z westernu dziejącego się w Meksyku.
Podeszłam z ciekawości na cmentarz,
a tam zaskoczenie. Sporo grobów to bu-
dynki ze szklanymi drzwiami, z wiszą-
cymi w nich firankami i półkami. Na
półkach trumny przykryte jasnymi ka-
pami. Co kraj to obyczaj...

Najcenniejsze klejnoty
w europejskiej skrzyni

W niedzielę modliliśmy się wspólnie
w skromniutkim kościółku Samuel. Po-
ruszające doznanie. Nie mówiąc o otrzy-
mywanej od kobiety komunii świętej na
rękę... Po nabożeństwie pojechaliśmy do
domu na obiad, który przygotowywałam
razem z żoną Julia, Fernandą.

A po obiedzie poprosiliśmy gospoda-
rzy o pożyczenie samochodu, którym po-
jechaliśmy do Fatimy. Tam każdy z nas
modlił się w swoich intencjach. Wśród
moich była i taka, żeby udało mi się prze-
nieść do Strzyżowa ducha Charteru w Sa-
muel – tę życzliwość dla drugiego, poczu-
cie równości wszystkich, radośc ze spo-
tkania z nowym i chęć poznawania innych.

Kiedy nocą, przed rozpoczęciem me-
etingu, przylatywaliśmy do Lizbony, pa-
trzyłam z zachwytem na światła miasta,
które migotały jak kamienie szlachetne
w skrzyni olbrzyma. Wszystkie uczucia,
które wywołuje Charter, a więc między
innymi współodpowiedzialność za in-
nych, życzliwość dla wszystkich, chęć po-
rozumienia się ponad barierą języka, to
najcenniejsze w europejskiej skrzyni klej-
noty.

Obrigado Charter em Portugal

prowincji i ten spokój, o jaki trudno w XXI
wieku.

To niezwykłe, ile w ludziach
jest otwartości i uśmiechu
A po powrocie jedziemy – wszyscy

uczestnicy meetingu – zwiedzać Coimbrę.
Oczywiście pobieżnie, bo czasu mało, ot
tak, żeby rzucić okiem na imponujące za-
budowania najstarszego w Portugalii uni-
wersytetu, funkcjonującego nieprzerwanie
od 1290 roku. Komu bliski jest portugal-
ski blues czyli fado, pewno skojarzy, że
z Coimbry pochodzi klasyczny rodzaj fado
śpiewany tylko przez mężczyzn. W dro-
dze powrotnej zajeżdżamy do – po nasze-
mu mówiąc – starostwa w Soure, gdzie
witają nas starosta i znany nam z Polski
vicestarosta Mario Nunes. To niezwykłe,
ile w ludziach jest otwartości i uśmiechu
dla drugiego człowieka. Po znajomości
zwiedzamy gabinet wicestarosty, który on
sam nazywa „bunkrem”.

Program meetingu obfituje również
w zajęcia o charakterze warsztatów i wy-

kładów, profesor Fran-
cisco Ferreira interesu-
jąco prowadzi nas przez
zagadnienia zmian kli-
matu. Wykład prowa-
dzony jest tak spójnie
i jasno, że nawet mój
„bad english” pozwala
mi rozumieć nieco wię-
cej, niż tylko kontekst.
Jeden dzień uczestnic-
twa w Charterze trwa
pod względem doznań
tak długo, jak cztery dni
standardowego życia.

I jeszcze koncerty i występy grup folk-
lorystycznych w Centro Paroquial de Sa-

Warto żyć marzeniami, to one popy-
chają nas naprzód. Wyobraźnia, serce,
umysł, współpracując, tworzą obrazy do
których tęsknimy. Nawet rzeczywistość,
która nas otacza, poprzeplatana radością
i smutkiem nie jest w stanie odebrać nam
marzeń. Życiu każdego człowieka towa-
rzyszy od najmłodszych lat ciekawość
świata i marzenia, z biegiem lat zmienia
się tylko ich charakter. Piękno świata, jest
tak pociągające, że chcemy wciąż dalej
i więcej... Nie jest ważne jak daleko odej-
dziemy czy odjedziemy od domu, to może
być ukryty zakątek ogrodu, widok z okna,
nieznane miejsce w mieście, krótka wy-
cieczka w nieznane lub odległe miejsce na

mapie świata. Jeżeli mamy w so-
bie ciekawość, będziemy chłonąć
wszystko co nowe i gromadzić
w swojej pamięci jak drogocenne
skarby.

Smakowałam Portugalię
w namiastce jak najwspanialszą bezę! Słoń-
ce, przepiękna plaża i fale oceanu, kwit-
nące z przepychem różnobarwne kwiaty
i krzewy, a nad nimi ogromne palmy! Ka-
mienne mury domów i obrzeża ulic chro-
niące przed upałem ludzi i przycupnięte
na oknach pelargonie. Terakotowe elewa-
cje, tabliczki z nazwami ulic i numerami
domów. Wnętrza ozdobione zabytkowy-
mi meblami i porcelaną. Smagli, niewy-
socy, pogodni ludzie – głośni i życzliwi,
żyjący swoistym rytmem „południow-
ców”. Przepyszne jedzenie i wspaniałe
wina!

Portugalia, to też Fatima... miejsce,
gdzie nasze życie zatrzymuje się i może-

my w ciszy i spokoju przytulić się do Mat-
ki... szepcąc jej prośby i przesuwając pa-
ciorki różańca...

Tylko kilka dni w Portugalii... a jak
wiele we mnie... ile obrazów zapamięta-
nych na zawsze.

Uczucia i emocje

Ludzie są wspaniali! Tylko trzeba
umieć patrzeć i to dostrzec. Bezinteresow-
ność, życzliwość, gościnność – tego wszyst-
kiego doświadczaliśmy w Portugalii. Bo
jak inaczej nazwać sytuację, kiedy ktoś
uśmiechnięty czeka na ciebie o 2 w nocy,
żeby po podróży zabrać cię do swojego
domu i ugościć, przepraszając za zbyt mały
samochód i ewentualne niedogodności,
zwłaszcza, że ten ktoś ma 80 lat! Kraniec
Europy, a my przez kilka dni jesteśmy do-
mownikami – bo tak się czujemy, bez
względu na to kto nas gości. Wspólne po-

Na schodach uniwersytetu w Coimbrze

Fot. W. Góra

Portugalskie refleksje

Marzenia...

Nasza grupa wyróżniała się koszulkami z napisem: I love Charter
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siłki w domach, podwożenie na miejsce
spotkań, drobne upominki, wspólne świę-
towanie, zabawa, troska na każdym kro-
ku... nawet bariery językowe nie stanowią
problemu.

Różnorodność europejska na małym
skrawku Portugalii – wysocy, z jasną kar-
nacją Skandynawowie, ciemni o pięknych
oczach Południowcy, radośni, rozśpiewa-
ni Słowianie... Szybko nie widzimy różnic
i nie słyszymy obcych języków, lecz do-
strzegamy uśmiechy, życzliwe spojrzenia,
gesty, wymieniamy uściski dłoni.

Wspólne zwiedzanie, posiłki, spotka-
nia, zabawa... nie ma granic i nie ma róż-
nic, jest spontaniczna radość i sympatia.
Taka powinna być wspólna Europa, do ta-
kiej dążmy! Nie tylko od święta, ale na co
dzień, zaczynając od siebie, w drobnych
słowach i gestach... a dobro do nas wróci,
szybciej niż myślimy!

Maria Zięba

Red.: Marek, czy Mirosław???

Mariusz Kawa: Prawie od czterdzie-
stu lat bez zmian – Kawa. Mariusz Kawa.
Nawet myślałem kiedyś, żeby polityków
i dziennikarzy, którzy „przechrzcili”
mnie w ostatnim czasie na Mirosława lub
Marka, tak po prostu zaprosić do siebie
lub na Podkarpacie, na kawę. Z Mariu-
szem Kawą.

Red.: Politycy, a zwłaszcza kandyda-
ci na ważne stanowiska w administra-
cji, w samorządach, wreszcie w Sejmie,
czy Senacie RP dużo mówią, snują pla-

ny, jednym słowem obie-
cują...

M.K.: Tak, znam tę kwe-
stię, która pojawia się przy
okazji każdych wyborów, nie
ma znaczenia, jakiego stop-
nia, jakiej rangi. Ludzie biorą
do ręki ulotkę, w telewizji
bombardowani są spotami
wyborczymi, z radia dowia-
dują się, jacy specjaliści chcą
dostać się do sejmiku woje-
wódzkiego, albo jeszcze wy-
żej i dalej – do Parlamentu,

w zależności od apetytu – do Sejmu lub
Senatu. Każdy z nich przedstawia swoją
wizję, to on doprowadzi do cudownej
przemiany otaczającej nas rzeczywistości,
tylko – no właśnie – tylko musi zostać
wybrany, a tuż po wyborach jego wybor-
cy obudzą się w nowej, cudownie odmie-
nionej rzeczywistości.

Red.: Mariusz Kawa, syn Ziemi
Strzyżowskiej nie będzie obiecywał? Nie
będzie mówił co zmieni się nazajutrz po
8 września?

M.K.: Nie. Wybory to festiwal obiet-
nic i balet kandydatów. Pewien polityk,
z okresu II wojny światowej powiedział,
że obiecuje swoim rodakom „wyrzecze-
nia, pot i łzy, a potem będzie już nieco
lepiej” – tak to mniej więcej brzmiało. To
był Winston Churchill. Jest mi do niego
dość daleko, zwłaszcza w czasie, ale myśl
przewodnia jest dość jasna. Jestem stąd,
z Ziemi Strzyżowskiej, znam jej smak,
wiem, jaki niesie ze sobą trud. I właśnie
dlatego, że jestem stąd, chcę służyć moim
sąsiadom i znajomym, bliskim i dalszym,
mieszkańcom powiatu strzyżowskiego,
wreszcie mieszkańcom Podkarpacia..

Red.: Kampania wyborcza w wybo-
rach uzupełniających do Senatu będzie
przebiegać dość ciekawe...

M.K.: Tak, na pewno, z punktu widze-
nia komentatorów i politologów, „gada-
jących głów” w telewizji, socjologów
i analityków. Komentatorzy dostrzegli
już, że zorganizowano w tych wyborach,
chyba pierwszy raz w historii, wspólny

komitet ludowców i ludzi Platformy, ale
proponują oni mnie – młodego człowie-
ka ze Strzyżowszczyzny. To już pewnie
wiedzą ci, którzy w to gorące lato śledzą
media.

Red.: Polacy, w tym mieszkańcy Pod-
karpacia są już chyba znudzeni i zmę-
czeni i wyborami i rządzącymi z PO.

M.K.: Specjaliści powiedzą zaraz,
pewnie Podkarpacie zagłosuje znów za
PiS-em, a w miastach ludzie nie pójdą gło-
sować, a jeśli już, to przeciw PiS-owi? Nie
mnie oceniać moich kontrkandydatów,
ale szykująca się do kolejnych zdobyczy
na Podkarpaciu opozycyjna partia, moim
zdaniem, nie ma najlepszego kandydata.

Swoją drogą, to dość cyniczne rozwią-
zanie, gdzie partia polityczna najpierw zre-
zygnowała ze swojego senatora, by w spo-
sób co najmniej nikczemny, bo jak inaczej
określić zdradę kolegów, przejąć stanowi-
sko marszałka województwa a następnie
ta sama partia jako pierwsza zgłosiła swo-
jego kandydata na nowego senatora.

Nie bez znaczenia jest przecież fakt,
że dzieje się to na koszt każdego z nas. Ta
decyzja pociągnęła za sobą konieczność
przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych i związane z tym koszty z budżetu
państwa w wysokości ok. 2,5 mln zł.

Red.: Pupa ma pewne osiągnięcia, ale
to już przeszłość. Pora na młodych... Co
ten młody może zaoferować?

M.K.: Choćby to, że jestem samorzą-
dowcem, byłem urzędnikiem, przebywa-
łem dłuższy okres czasu za granicą, je-
stem radnym sejmiku, a teraz przedsię-
biorcą. Mam w związku z tym spore do-
świadczenie zawodowe i życiowe, i w każ-
dym przypadku udawało mi się odnieść
sukces. Nie spoczywam na laurach. Nie
boję się wyzwań. Ciągle się rozwijam. To
wcale nie znaczy, że jestem przesadnie
odważny i „zjadłem wszystkie rozumy”.
Tu, na Podkarpaciu nauczyłem się pra-
cowitości, szczerości i przywiązania do
zasad. Największe wartości dla mnie to:
wiara, rodzina i Ojczyzna, dlatego moje
życie codzienne opiera się na tym, że wie-
rzę, kocham i działam.

�

Wierzę i działam
Rozmowa z Radnym Województwa Podkarpackiego,
kandydatem do Senatu w wyborach uzupełniających –
Mariuszem Kawą.
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Alyson Richman – „Wojenna narzeczona”

Niezwykła opowieść o pierwszej miło-
ści rozkwitającej w czasach wojny.

Dwójka młodych ludzi zakochuje się
w sobie tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej. Miłość ma dla nich ogromne zna-
czenie i z tego właśnie powodu, postana-
wiają spędzić z sobą resztę życia. Oboje
zdają sobie sprawę z tego, że nie może być
łatwo, jednak robią wszystko co w ich mocy,
by osiągnąć choć namiastkę szczęścia, któ-

ra należy się każdemu człowiekowi. Lena i Josef pobierają się
i wydawać by się mogło, że spędzą z sobą wiele wspaniałych chwil.
Niestety, los ma dla nich zupełnie inne zadanie i już wkrótce
zostają rozdzieleni na kilkadziesiąt długich lat. Czy uda im się
poradzić z utratą długiej połówki? Czy będą w stanie ułożyć so-
bie życie na nowo, a może pozostaną sobie wierni aż do następ-
nego spotkania?

Piękna, wzruszająca, napisana z wyczuciem opowieść o miło-
ści, tęsknocie, stracie... I o wojnie, która zmienia życie bohate-
rów, skazując ich na cierpienia, samotność, bolesne wspomnie-
nia.

Carla Montero – „Szmaragdowa tablica”

Akcja rozgrywa się dwutorowo. Elementem łączącym oby-
dwa wątki jest tajemniczy obraz Astrolog renesansowego mala-
rza.

Piękny i niebywale klimatyczny Madryt na samym początku
XXI wieku zaprasza czytelnika do przeżycia historii Any. Ko-
bieta prowadzi bardzo spokojne życie. Jej codzienność jest dość
przewidywalna, do dnia, w którym przeczytała tajemniczy list

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Eduardo Mendoza

– „Przygoda fryzjera
damskiego”

8 czerwca 2013 r. w Bibliotece Publicz-
nej w Strzyżowie członkowie DKK wymie-
nili swoje spostrzeżenia oraz podzielili się
uwagami na temat powieści Eduardo Men-
dozy pt. „Przygoda fryzjera damskiego”,
która przez wiele miesięcy nie schodziła
z list bestsellerów w Hiszpanii.

z czasów drugiej wojny światowej. Infor-
macje w nim zawarte dotyczą obrazu
Astrolog. Mąż Any, Konrad, namawia
żonę, aby wyruszyła na poszukiwania
dzieła. Wreszcie się udaje i bohaterkę
wciąga odkrywanie tajemnicy obrazu.
Nawet się nie spodziewa, jak wiele ten list
zmieni w jej życiu.

Paryż w latach niemieckiej okupacji
to kolejny świat stworzony dla czytelnika
przez autorkę. Obraz Astrolog jest ma-
rzeniem samego Hitlera. Uważa on bo-
wiem, że dzieło skrywa ogromną tajem-
nicę, która pozwoli rządzić całym światem. Major SS Georg von
Bergheim dostaje rozkaz odnalezienia obrazu. Poszukiwania
rozpoczynają się prowadząc żołnierza do francuskiej Żydówki.

„Szmaragdowa tablica” jest mieszanką wielu gatunków. Nie
jest banalną opowieścią o poszukiwaniu tajemniczego obrazu.
Autorka wplata w nią w doskonały sposób historię miłosną.
Trudną, zakazaną a jednak... możliwą, wbrew wszystkim i wszyst-
kiemu.

Milena Kindziuk – „Matka Świętego. Poru-
szające świadectwo Marianny Popiełuszko”

Opowieść o miłości, która jest silniej-
sza od śmierci.

Bez wątpienia śmierć dziecka jest naj-
większą tragedią, jaka może spotkać ro-
dzica. Zwłaszcza, gdy śmierć przyszła
nagle i została wydana z rąk drugiego czło-
wieka. Co czuje matka, gdy dowiaduje się,
że zwłoki jej syna wyłowiono z Wisły
a przed śmiercią został on okrutnie pobi-
ty, krępowany i przetrzymywany w bagaż-
niku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa? Na te pyta-
nia odpowiada nam Marianna Popiełuszko, która musiała zmie-
rzyć się z tym niewyobrażalnym cierpieniem.

GORĄCO POLECAMY.

Wyrażono podziw dla
głównego bohatera, dla
jego prostoty i jednocze-
śnie niecodziennego inte-
lektu, który objawiał się
w chwilach zagrożeń.
Życie w rodzinie zastęp-
czej i krewni – narkoma-
ni, pobyt w zakładzie psy-
chiatrycznym i prześla-
dowca w osobie dyrektora
zakładu szydzący w okrut-
ny sposób z kryminalnego
statusu naszego bohatera
teraz wydają się złym
snem, sprawiają, że boha-
ter nie chce wspomnień.
Pragnie unikać kłopotów,
aby już nigdy nie znaleźć się tam, gdzie czuł
się źle. Podejmuje pracę w obskurnym za-
kładzie fryzjerskim, poznaje kobietę, która
składa mu propozycję budzącą w nim nie-

codzienne zdolności de-
tektywistyczne. Staje się
świadkiem podejrzanych
interesów, w które wpląta-
na jest polityczna elita Bar-
celony.

Powieść Mendozy po-
siada absurdalny humor –
jest zasłoną, za którą kry-
je się świadoma krytyka
świata polityki i biznesu
mających podłoże mafij-
ne. Akcja powieści obfi-
tuje w nagłe zwroty, nie-
bezpieczne pościgi na
krawędzi życia. Prowa-
dzone śledztwo posiada
wiele teatralnych odsłon

z przejaskrawioną konwencją literacką, co
powoduje, że dzieło wydaje się absurdem,
nie mającym związku z zasadami logiki.
A jednak prawdziwe miasto ma prawdziwą
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Wielu strzyżowian przejeżdża przez
wieś Brzeżanka udając się na letnie wy-
cieczki do Czarnorzek czy na grzyby w lasy
Bonarówki. Warto zatrzymać się na chwi-

lę przy posesji pana Witolda Króla i rzu-
cić okiem na starą, drewnianą rzeźbę
w kapliczce – charakterystyczną postać ka-
płana z krzyżem w ręku i uniwersyteckim
biretem na głowie. To (oprócz Maryi) naj-
częściej stawiana w przydrożnych kaplicz-
kach figura, bowiem ten XIV-wieczny cze-
ski święty stał się bardzo popularny w Pol-
sce, jako patron chroniący pola i wsie
przed powodziami, gradobiciem i suszą.
Wg legendy cesarz i król czeski Wacław
IV Luksemburg nakazał utopić go w We-
łtawie za to, iż nie chciał zdradzić tajem-
nicy spowiedzi pięknej żony króla Zofii
Bawarskiej.

Niezwykła figura Świętego
Jana Nepomucena w Brzeżance

Rzeźba, o której mówimy, ma co naj-
mniej stuletnią tradycję i związana jest
z nią legenda, o której pisze członek Mło-
dzieżowego Koła Miłośników Ziemi
Strzyżowskiej Kamil Król, opierając się
na lokalnej tradycji i na relacjach swej
babci Stanisławy Midury i ojca Witolda
Króla.

W XIX w. w Brzeżance, w pobliżu teraź-
niejszej granicy z Wysoką Strzyżowską, stał
dwór i leżały pola, należące do dziedzica
Dydyńskiego. Chłopi odrabiający u niego
pańszczyznę zbuntowali się i pod groźbą
śmierci wypędzili go, nie pozwalając nawet
zabrać swojego dobytku.

Dydyński, widząc co się święci, wezwał
swojego wiernego sługę – Jana Kiczka i po-
wiedział mu, że może zabrać z jego dworu
co tylko chce. Kiczek zażyczył sobie tylko
stojącej na włościach pańskich figury Jana
Nepomucena, który był jego patronem. Już
wówczas święty ten musiał słynąć z cudow-
nego wstawiennictwa u Boga. Wierny chłop
umieścił kapliczkę obok swojego domu,
w okolicy miejsca, gdzie dziś znajduje się
szkoła podstawowa.

W 1910 roku Kiczek sprzedał swoją
parcelę pod budowę tejże szkoły, a prze-
prowadzając się do domu, nowo wybudo-
wanego na przysiółku Brzeżanki zwanym
Słopnią, zabrał ze sobą figurę Św. Jana, po
czym umieścił ją przy drodze. Zachowało
się zdjęcie z tamtych lat – dziś niestety mało
czytelne – wśród zieleni brzozowego zagaj-

nika, pod krytym gontem daszkiem, stoi
święty, czuwający nad „rodzinną” wsią.

W roku 1950 figurę konserwował Piotr
Koczela, wraz z córką, Stanisławą Midurą.
Od tamtej pory figura kilka razy zmieniała
swoje miejsce, gdyż musiała być przenoszo-
na w związku z budową nowej drogi. Św.
Jan wykonany jest z drewna sosnowego,
które jest miękkie i bardzo żywiczne, co
znacznie utrudnia jego konserwację. Dla-
tego w 1995 roku figura została odnowio-
na i pomalowana ponownie, ponadto
umieszczono ją w blaszanej gablotce ze
szklanymi ściankami. Od tamtej pory ma
stałe miejsce przy drodze na Bonarówkę.

(Adiustacja tekstu – redakcja)

ulicę, w szatach wędrowca
obywatel świata przygląda się
egzotyce miejsc, a czeka go
jeszcze noc, romanca duszy
łamiąca serca i flamenco tan-
cerek na ulicy – to też przygo-
da oderwana od codzienności,
niestety krótka widzeniem in-
nej kultury.

Dyskusje i wrażenia po
przeczytaniu powieści, które
wyraziliśmy na spotkaniu,
sprowadziły się do wspólnego
mianownika: warto przeczytać
powieść Eduardo Mendozy
„Przygoda fryzjera damskie-
go” i własnymi oczami zoba-
czyć świat bohatera.

DKK przy BPGiM
w Strzyżowie

Czesława Szlachta-Pytko

Figura na starej fotografii

Święty Jan obecnie

Fot. Archiwum DKK
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Jednym z nich był ks. Józef Panaś.
Urodził się 23.11.1887 r. w Odrzykoniu,
w powiecie krośnieńskim, w rodzinie
chłopskiej. W roku 1899 rozpoczął naukę
w gimnazjum  w Przemyślu, które ukoń-
czył z wyróżnieniem w 1907 r. Naukę kon-
tynuował w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Przemyślu, gdzie w 1911 r.
został wyświęcony na księdza.

Początkowo pracował jako wikary
w Dublanach, później jako katecheta szko-
ły  w Dobromilu. Tam też prowadził skład-
nicę kółek rolniczych i działał w Druży-
nach Bartoszowych oraz w „Sokole”. Kie-
dy wybuchła I wojna światowa przebywał
w Niemczech, pracując wśród polskich ro-
botników sezonowych. Aresztowany pod
zarzutem szpiegostwa, szybko został zwol-
niony i powrócił do Polski.

W dniu 30.08.1914 r. wstąpił w Sano-
ku do Legionów Polskich jako kapelan.
16.10.1914 r. został mianowany urzędni-
kiem wojskowym XI kl. (podporuczni-
kiem), 11.11.1914 r. awansował na urzęd-
nika X kl. (porucznika), zaś 9.08.1915 r.
na urzędnika IX kl. (kapitana) oraz szefa
referatu duszpasterskiego Komendy Le-
gionów. 20.12.1916 r. został mianowany
superiorem (zwierzchnikiem) polowym
Legionów. W tym czasie zorganizował
całą służbę duszpasterską w legionach
i ułożył regulamin służbowy kapelanów
legionowych. Z Legionami (zwłaszcza
z II Brygadą) przemierzył prawie cały szlak
frontowy: Karpaty, Bukowina, Besarabia,
wreszcie Wołyń. W czasie tych walk od-
znaczył się wyjątkowym męstwem, odwagą
a nawet brawurą, dbał również bardzo
o swoich żołnierzy.

Zerwał z katafalku
i podeptał pruskie

oraz austriackie ordery

Po kryzysie przysięgowym w lipcu
1917 r. przeszedł do Polskiego Korpusu
posiłkowego, biorąc udział w bojach je-
sieni 1917 r. i zimy 1918 r. Wieść o pod-
pisaniu  w Brześciu (9.02.1918 r.) przez

państwa centralne porozumień pokojo-
wych z Ukrainą, na mocy których część
ziem polskich przekazano Ukrainie, wy-
wołała oburzenie Polaków. W tym czasie
podczas odprawiania nabożeństwa żałob-
nego za duszę zmarłego mjr Włodzimie-
rza Mężyńskiego, w dniu 14.02.1918 r.,
ksiądz Panaś wygłosił płomienne kazanie:
Bracia, stoimy u trumny kochanego i ser-
decznego kolegi. Jego serce pod wpływem
okropnych gromów walących nad naszą
Ojczyznę nie wytrzymało (major zmarł na
zawał serca). Bracia, wszyscy razem przy
tej trumnie złóżmy świętą przysięgę bez-
względnie wiernej służby dla naszej polskiej
Ojczyzny i niechaj dziś ze wszystkich piersi
rozbrzmi ona pieśnią przysięgi, która jest
na ustach całego narodu polskiego.

Po jego słowach wszyscy zgromadzeni
w kościele ze łzami w oczach zaśpiewali
„Rotę”, gdyż zrozumieli, że jest to przy-
sięga na wojnę z Austrią i Prusami. Na-
stępnie ks. Panaś zerwał z katafalku i po-

deptał pruskie  oraz austriackie ordery;
w jego ślad natychmiast poszli wszyscy
zgromadzeni tam oficerowie  c. k. przy-
dzieleni do służby w Legionach, zrywając
ze swych piersi i depcząc ordery zabor-
ców. W tym samym dniu na zebraniu ofi-
cerów zapadła decyzja o zbrojnym prote-
ście. 15.02.1918 r. Polski Korpus dowo-
dzony przez gen. J. Hallera wypowiedział
posłuszeństwo Austrii i przedarł się przez
linie frontu pod Rarańczą na wschód, do
tworzących się tam oddziałów polskich.
W operacji tej aktywnie uczestniczył ks.
Panaś, który nakazał aresztowanie byłego
dowódcy polskiego Korpusu Posilkowe-
go gen. mjr Hansa Schilinga. Niestety pod-
czas tych walk ks. Panaś dostał się do nie-
woli austriackiej. Został uwięziony  w obo-
zie na Węgrzech. Ks. Panaś został oskar-
żony o dezercję i zbrodnię stanu i był są-
dzony w procesie Marmaros-Sziget, który
trwał od 8.06 do 30.09.1918 r. Ostatecz-
nie w wyniku abolicji wszystkich oskar-
żonych uwolniono.

Wyszedłszy na wolność ks. Panaś wy-
jechał do Przemyśla, gdzie w dniach
4-11.11.1918 r. uczestniczył w walkach
z Ukraińcami. Następnie do maja 1919 r.
walczył  w obronie Lwowa. W 1919 r. zo-
stał dziekanem duszpasterstwa wojskowe-
go przy Dowództwie Wojska Polskiego
w Małopolsce Wschodniej. Od września
1919 r. był dziekanem Okręgu Korpusu
VI Lwów, a od listopada 1921 r. dzieka-
nem Okręgu Korpusu X Przemyśl. Zwe-
ryfikowany jako proboszcz (podpułkow-
nik) ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.

W Polsce brakuje miejsca
dla ludzi uczciwych

W 17.05.1926 r. ks. Józef Panaś przed
J. E. Arcybiskupem Stanisławem Gallem
w kościele garnizonowym przy ul. Długiej
w Warszawie, po nabożeństwie za pole-
głych żołnierzy w walce bratobójczej
sprzeciwił się zamachowi majowemu Jó-
zefa Piłsudskiego. Po tym wydarzeniu zo-
stał zawieszony w pełnieniu obowiązków

W służbie Bogu i Ojczyźnie (cz. I)
Powyższym tematem pragnę zainicjować serię trzech artykułów, mających na celu przypomnienie sylwetek kapelanów
wojskowych związanych z naszym regionem: ks. Józefa Panasia, ks. Stanisława Żytkiewicza i ks. Franciszka Łuszczki,
którzy całe swoje życie poświęcili Bogu – służąc jako księża – i naszej Ojczyźnie – jako kapelani.
Współcześnie, przy okazji obchodzenia rocznic ważnych wydarzeń narodowych, jak np. „Bitwy Warszawskiej” bądź
„Święta Niepodległości” wspominamy przeważnie tylko największych przywódców tamtych wydarzeń, jak np. J. Piłsud-
skiego lub gen.  J. Hallera, zapominamy jednak o spoczywających na naszych cmentarzach wielkich patriotach naszej
małej, lokalnej Ojczyzny, w tym o bohaterskich księżach.

Ks. Józef Panaś
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i przeniesiony do dyspozycji biskupa po-
lowego. 30.09.1926 r. przeszedł w stan
spoczynku. Od tego momentu rozpoczął
ożywioną działalność polityczną i publi-
cystyczną. Od jesieni 1926 r. aktywnie
działał w PSL „Piast”. W 1931 r. został
świadkiem obrony Wincentego Witosa
w procesie brzeskim. Biorąc udział w tym
procesie stwierdził, że: ...w Polsce brakuje
miejsca dla ludzi uczciwych. Utrzymywał
stałą korespondencję z Witosem, Halle-
rem i wszystkimi czołowymi polskimi
dysydentami. Po zjednoczeniu ruchu lu-
dowego działał w Stronnictwie Ludowym.
W latach 1931-1939 był członkiem Rady
Naczelnej SL, a w latach 1938-1939 także
Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
Przez wiele lat był również kapelanem
Związku Hallerczyków.

Nie brał udziału w kampanii wrześnio-
wej 1939 r., ale tuż po ustaniu działań bo-
jowych zaczął organizować we Lwowie
kampanię pomocy poszkodowanym
w wyniku działań wojennych. Wiosną 1940
roku został aresztowany przez NKWD
i osadzony w więzieniu, gdzie w kwietniu
tegoż roku zmarł. Okoliczności jego śmierci
nie są znane. Pochowany został na cmenta-
rzu Łyczakowskim we Lwowie.

Odznaczony został m.in. Orderem
Virtuti Militari, Krzyżem Srebrnym Or-
deru Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Był autorem wielu publikacji m. in.:
Nabożeństwo dla żołnierzy Legionów Pol-
skich  i młodzieży; Pamiętnik Kapelana Le-
gionów Polskich; Z ciężkich dni Przemyśla.
Zapiski naocznego świadka; Rarańcza-
Marmaros-Sziget; Katechizm obywatelski.

Ksiądz J. Panaś przyjaźnił się także
z innymi kapelanami z naszego regionu,
tj. z ks.  S. Żytkiewiczem z Boguchwały
i ks. F. Łuszczki z Lubeni – ten ostatni był
moim krewnym  i w zachowanych po nim
dokumentach znalazłem zdjęcie wraz
z listem podarowane mu przez ks. J. Pa-
nasia, które zamieściłem na początku tego
artykułu.

Opracował: Wiesław Łuszczki

Literatura:
Cygan W.K., Oficerowie Legionów Pol-
skich 1914-1917, Słownik biograficzny,
t. 3. Warszawa 2006.
Cygan W.K., Wysocki W.J., W służbie Bogu
i Ojczyźnie. Duszpasterstwo w polskich for-
macjach wojskowych 1914-1918, Mińsk
Mazowiecki-Warszawa 2012.
Fac L., Ksiądz Józef Panaś (1887-1940),
„Przemyski Informator Kulturalny” 1997,
nr 1.
Gazeta Warszawska Poranna z 18 maja
1926 r. [w] Rozwadowski S., Nicieja S.,
Tadeusz Jordan rozwadowski: Generał bro-
ni. Katowice 1993.

Szanowni Czytelnicy „Wagi i Miecza”

Z ogromnym smutkiem i żalem w dniu 27 czerwca br. z udzia-
łem bardzo licznie zgromadzonych uczestników uroczystości po-
grzebowych, pożegnaliśmy na cmentarzu w Dobrzechowie

Śp. Adama Szetelę
(1931-2013)

– rodaka i mieszkańca tej wsi.

Jest nam wszystkim trudno i ciężko
pogodzić się z tym, że ktoś nam znany
i bliski odchodzi nagle od nas na za-
wsze, w nieznane – bez powrotu. Nie-
znane są jednak wyroki Boskie, a po-
ciechą dla nas jest jedno zapewnienie
naszej wiary, że życie Jego nie kończy
się tylko zmienia.

Pożegnaliśmy naszego drogiego
przyjaciela, wielce szanowanego
w naszej społeczności wiejskiej człowie-
ka, znanego rolnika – ludowca, odda-
nego wsi społecznika, działacza Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Kółka Rolnicze-

go, organów samorządu Gminy Strzyżów, wieloletniego członka
Chóru Kameralnego, członka Towarzystwa Przyjaciół Dobrzecho-
wa, byłego Prezesa Gminno-Miejskiego Związku Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Strzyżowie w latach 1991-1993, Polaka – pa-
triotę kochającego swoją Małą Ojczyznę – Dobrzechów oraz Pol-
skę – naszą Ojczyznę, co potwierdzał i uwierzytelniał swoją pracą,
postawą, codziennym postępowaniem w życiu i w działaniu. Był
bez reszty oddany swojej rodzinie i lokalnej społeczności. Był czło-
wiekiem prawym i uczciwym stanowiąc wzór do naśladowania na
różnych płaszczyznach życia osobistego, rodzinnego i społecz-
nego udowadniając, że można swoje życie przeżyć dobrze czy-
niąc w zgodzie z własnym sumieniem i społeczno-przyrodniczym
otoczeniem.

Pamiętać o Tobie pozostaje w naszych sercach i owocach Twojej
pracy.

W imieniu ludowców naszych okolic i własnym składam wyra-
zy współczucia i ubolewania całej Rodzinie i Krewnym Śp. Adama
z powodu Jego śmierci.

Adam Kluska
były poseł – ludowiec Ziemi Strzyżowskiej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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Podział majątku po rozwodzie
– budowa na gruncie

współmałżonka

Niejednokrotnie małżonkowie budują
dom na gruncie będącym własnością tylko
jednego z nich. W takim przypadku pozo-
staje on własnością tylko tego małżonka,
który jest właścicielem gruntu. Sytuacja ta
nie ulega zmianie po rozwodzie. Małżonek
nie będący właścicielem działki, na której
został wzniesiony dom nie może rościć so-
bie żadnych do niego pretensji. Może żądać
jedynie zwrotu nakładów, jakie poczynił na
majątek osobisty drugiego współmałżonka.
Zgodnie z art. 45. § 1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego każdy z małżonków powi-
nien zwrócić wydatki i nakłady poczynio-
ne z majątku wspólnego na jego majątek
osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów
koniecznych na przedmioty majątkowe
przynoszące dochód. Zgodnie z postano-
wieniem SN z dnia 10 lipca 1976 r.,
III CRN 126/76 „przez pojęcie nakładów

z majątku wspólnego należy rozumieć za-
równo użycie składników tego majątku na
rzecz majątku odrębnego, np. drewna na bu-
dowę lub remont domu, jak również war-
tość osobistych świadczeń małżonka przy
dokonywaniu tego remontu”.

Zwrotu tychże nakładów można żądać
przy podziale majątku wspólnego. Co do
zasady małżonkowie mają równe udziały
w majątku wspólnym, stąd też małżonek
nie będący właścicielem domu może żądać
50% wartości dokonanego przez siebie na
gruncie współmałżonka nakładu. W toku
postępowania o podział majątku można jed-
nak żądać ustalenia nierównych udziałów
stron. Zgodnie z art. 43. § 2 Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego z ważnych powo-
dów każdy z małżonków może żądać, aże-
by ustalenie udziałów w majątku wspólnym

nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w któ-
rym każdy z nich przyczynił się do powsta-
nia tego majątku. Jak jednak podkreśla Sąd
Najwyższy, artykuł 43 § 2 k.r.o. może mieć
zastosowanie tylko w tych wypadkach, gdy
małżonek przeciwko któremu skierowane
jest żądanie ustalenia nierównego udziału,

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY W STRZYŻOWIE
W RAMACH PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:
„Magazynier – operator wózka jezdniowego”

Termin realizacji: wrzesień

Oferta skierowana jest do:
•  młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła
nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej
lub szkoły średniej,
•  młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie Ośrodka Szkolenia
Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8 (budynek

MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

Tel. (17) 276-55-95 lub 693 217 096

ZAPRASZAMY!!!

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

w sposób rażący lub uporczywy nie przy-
czynia się do powstania dorobku stosow-
nie do posiadanych sił i możliwości zarob-
kowych (postanowienie SN z dnia 26 listo-
pada 1973 r., III CRN 227/73). Nasuwają-
cymi się w sposób oczywisty powodami
ustalania nierównych udziałów są alkoho-
lizm czy długotrwałe bezrobocie pomimo
możliwości podjęcia pracy.

Zgodnie z § 3 w/w artykułu przy ocenie
w jakim stopniu każdy z małżonków przy-
czynił się do powstania majątku wspólne-
go, uwzględnia się także nakład osobistej
pracy przy wychowaniu dzieci i we wspól-
nym gospodarstwie domowym. Uwzględ-
nić należy nie tylko fakt, iż jeden z małżon-
ków (z reguły kobieta) wykonywał obo-
wiązki domowe, ale nade wszystko, czy dru-
gi z małżonków nie uchylał się od ich reali-
zacji przerzucając ciężar opieki nad dzieć-
mi i prowadzania domu tylko na jednego
z małżonków. W doktrynie podkreśla się
(komentarz do art. 43 kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego (Dz.U.64.9.59), [w:]
H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.),
M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Rucińska,
A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielo-
nacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, LEX, 2010. Stan prawny:
2010.09.15), iż aby określić wartość mie-
sięcznej pracy małżonka zajmującego się
dziećmi i prowadzącego dom, sięgnąć na-
leży do wysokości zarobków opiekunki
dziecka oraz pomocy domowej.

W razie ustalenia nierównej wartości
udziałów w majątku wspólnym małżonek
dokonujący budowy na gruncie współmał-
żonka może żądać kwoty wynikającej z ilo-
czynu ustalonej przez Sąd wartości mająt-
ku wspólnego (w skład którego wchodzi
wartość nakładów na majątek osobisty)
i przyznanego mu udziału w tym majątku.
I tak w przypadku, gdy inwestycja została
oszacowana na 200.000 zł, zaś udział mał-
żonka dokonującego budowy nie na swoim
gruncie wynosić będzie jedynie 1/4, spłata
wynosić będzie jedynie 50.000 zł.

Zauważyć należy zasadniczą różnicę
pomiędzy wyżej opisaną sytuacją a sytuacją,
w której małżonkowie rozpoczynają budo-
wę na gruncie rodziców jednego z nich,
a rodzice ci następnie w trakcie budowy
lub po jej zakończeniu dokonują darowi-
zny działki domem zabudowanej tylko na
rzecz swojego dziecka, nie zaś na oboje mał-
żonków. W takiej bowiem sytuacji małżo-
nek, który nie został obdarowany, nie może
w toku sprawy o podział majątku wspólne-
go zażądać zwrotu wartości nakładów za
czas, w którym działka, na której wznoszo-
no dom, nie była własnością drugiego
współmałżonka. Roszczenie z tytułu nakła-
dów ma bowiem charakter obligacyjny
(uchwała SN z dnia 10.05.2006 r. III CZP
11/06).

Adwokat Mateusz Kozimor

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS) IV piętro

tel. (17)276-55-95
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Stanisława Kucab

Ego sum...

Najgorsza miłość
To miłość własna
Zwłaszcza ta odwzajemniona
Stawia cię na piedestale
Doskonałości
I sam nie wiesz
Kiedy stajesz się tyranem
Nikt nie śmie nawet myśleć
(a co dopiero mówić)
Że „król jest nagi!”
Tak upewniony
Tkwisz w samouwielbieniu
Coraz bardziej niezadowolony
Konfliktowy, rozgoryczony
Wyobcowany i samotny
Bo wszyscy równie doskonali
Również stoją na
Swoich piedestałach
I ani im się śni
Zrobić krok
W twoim kierunku.

Tamirian

Sepia

ubieram się powoli
to zabawna celebra
wyćwiczonych gestów
pozowania lepszym profilem
a nawet
oszukiwanie samego siebie sepią
ukrytą w źrenicach

zapinając zegarek naciskam
na przegub
mimochodem rejestruję poranne
tempo
podrasowane imbirem i kolendrą

nigdy tego nie polubię

przekręcam klucz na dwa
jestem gotów
nieśmiały kroczek
rytm i marsz
jednym susem
za horyzont

Zapomniany pejza¿

U Pronaszki strzyżowskie drzewa stoją
w gęstwinie fioletów, brązów, zieleni
To jesień na wzgórzach przebarwia
życiowe plany
Obrazy powstają w kolorach zorzy
a dawne „gruszki z fajką” pachną tęsknotą
i dziś
To było jeszcze przed
Jeszcze pełni nadziei i fruwających marzeń
W zielonym domku za firanką
na werandzie pachniała kawa
Portrety żony uśmiechały się do siebie...
Wzgórza nieruchome, wszystkowiedzące,
nadsłuchiwały jutra malachitem traw
A oni tacy młodzi
w fularach, żorżetach,
kapeluszach z woalką,
na spacerach
w urokliwym Strzyżowie
A oni z nadzieją na krakowskie jutro,
na pojutrze
z pejzażami niesionymi w oczach,
na płótnach...
To wrzesień zbyt upalny i czysty

... jeden, drugi wybuch rozerwał
pejzaż i nadzieje
Zachwiały się wzgórza
Dreszcz przeszył
ludzi i drzewa
na lata niepewne

Zbigniew Pronaszko /1885-1958/ wybitny malarz,
profesor ASP w Krakowie, bywał przed wojną w
Strzyżowie, gdzie powstało wiele Jego prac.

Zdzisława Górska

Altana

Wystawa obrazów W. Weissa
w Mielcu

W strzyżowskiej altance Weissa
strumień odchodzącego dnia
zgubił się w dzikim winie
Jaki spokój w ogrodzie
niebo jeszcze czyste
i bezpieczne
rozlało dzban błękitu
i róże palą się purpurą

Krakowski artysta w ramionach
wzgórz znalazł natchnienie
i barwy światła

Koniec wakacji
Chłopiec w makach dorasta
do młodości
Obrazy płoną umykającym latem
Nagrzana ziemia pachnie już
jesienią
i ptaki zbierają się do odlotu

Austriacka stacja kolejowa
w Leordzie
na rumuńskim trakcie
– nieskończoność torów
Pociągi z gwizdem wołania
o nadzieję lipcowego powrotu
odprowadzają artystę do Krakowa

Wtedy, trzy lata przed II wojną
nikt nie wiedział
że powstają tu dzieła
„z okresu strzyżowskiego”

Wojciech Weiss /1875-1950/. Artysta ma-
larz, długoletni rektor krakowskiej ASP,
bywał i tworzył w Strzyżowie.

Nowy dzieñ

Jeden z wielu wtorków, ale data
nie powtórzy się nigdy
Niebo przelane błękitem, przez moje
okulary wygląda jak w Asyżu
czy w Neapolu
Zachwyt wart oczu i serca
Bredzę ze szczęścia,
że potrafię widzieć,
iść, rozmawiać, spotykać się...

W Anglii rodzi się następca tronu.
Zdumiewające. W tak pospolity dzień,
kiedy u nas targ, ale cieszę się wraz
z całym Commonwealth’em
Życzę każdemu dziecku wzrastania
w miłości

Sama tulę prześliczną wnuczkę
o oczach morza ze Skagen
Podziwiam jak rozpoznaje świat
i ufa nam bezgranicznie,
dopóki domyślamy się jej życzeń
Pieszczoty przyjmuje z królewskim
przyzwoleniem
Uśmiecha się najszczerszym uśmiechem
bez ząbków
i gryzie maleńkie piąstki bez opamiętania
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Z KRONIKI
STRZYŻOWSKIEGO
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

Aby odzyskać
zdolność do pracy

Ponad 70 tys. osób skorzystało w minionym roku
z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, oferowanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niemal
90 proc. z nich rehabilitowało się poza domem,
w sanatoriach.

Rehabilitacja lecznicza jest prowadzona w ramach
realizowanego przez ZUS programu prewencji rento-
wej. Ma na celu przywrócenie sprawności ubezpieczo-
nym, zagrożonym długotrwałą niezdolnością do pracy,
którzy równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności
po przeprowadzeniu rehabilitacji. Z programu mogą
skorzystać też osoby uprawnione do zasiłku chorobo-
wego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu
do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz
osoby już pobierające rentę okresową z tytułu niezdol-
ności do pracy.

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą
jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wystawione
przez lekarza orzecznika ZUS. Do lekarza orzecznika
kieruje zaś lekarz prowadzący – wniosek o przeprowa-
dzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji ren-
towej może wystawić każdy lekarz prowadzący lecze-
nie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go
w dowolnej jednostce ZUS. Co istotne, ZUS ponosi
wszystkie związane z rehabilitacją koszty (zabiegi lecz-
nicze, zakwaterowanie, wyżywienie) z kosztami prze-
jazdu włącznie – z miejsca zamieszkania do ośrodka
rehabilitacyjnego i z powrotem najtańszym środkiem
komunikacji.

W zależności od wskazań lekarza w trybie stacjo-
narnym (w sanatorium) oraz ambulatoryjnym (zazwy-
czaj w miejscu zamieszkania), rehabilitowane są osoby
ze schorzeniami narządu ruchu, układu krążenia, psy-
chosomatycznymi, układu oddechowego oraz kobiety
po operacji onkologicznej gruczołu piersiowego.

W minionym roku najbardziej liczną grupą były oso-
by ze schorzeniami układu ruchu: w sumie 28 253 męż-
czyzn oraz 27 944 kobiety. Grupa ta łącznie stanowiła
ponad połowę wszystkich korzystających z rehabilitacji
rentowej. W przypadku schorzeń układu krążenia zde-
cydowaną większość pacjentów stanowili mężczyźni:
6469 osób. Kobiet zaś było jedynie 1463.

Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać w ośrod-
kach na terenie całego kraju, niezależnie od pory roku.
W 2012 roku najwięcej osób korzystało z zajęć rehabi-
litacyjnych w ośrodkach zlokalizowanych w wojewódz-
twie dolnośląskim – 13 947 osób oraz podkarpackim
– 11 717 osób, zaś najmniej w województwie opolskim
– zaledwie 310 osób.

Szczegółowe informacje na temat możliwości udziału
w programie prewencji rentowej ZUS można znaleźć
w Internecie, pod adresem: http://www.zus.pl/rehabilitacja.

�

Od stycznia do czerwca 2013 roku trwał drugi semestr roku akade-
mickiego 2012/2013 na SUTW, który rozpoczęła swoim wykładem
Marzena Dubiel przypominając sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie.
Następnie poeta Jan Tulik mówił o swoich wierszach a Maria Zamor-
ska o „perłach” Dalmacji.

W lutym Małgorzata Sołtys przybliżyła nam piękne zabytki Wied-
nia i Barcelony. Dr Janina Haładyj-Różak omówiła dwa tematy – „Świa-
topogląd naukowy” oraz „Kanony piękna na przestrzeni wieków”.

Marzec rozpoczął się spotkaniem z okazji Dnia Kobiet przygotowa-
nym przez Zdzisławę Górską przy współudziale Leszka Majewskiego
i Beaty Oliwy. Z ks. dr Piotrem Łabudą wędrowaliśmy przez Ziemię
Świętą poznając ją od strony geograficznej i historycznej.

W kwietniu pierwsze spotkanie, to zapoznanie się z udzielaniem
pierwszej pomocy – omówione i praktycznie pokazane przez Ewę Pilch,
specjalistkę pielęgniarstwa ratunkowego.

O profilaktyce raka piersi przypomniała Anna Osypanka.
A kolejne spotkanie z poezją Zdzisławy Górskiej, to odskocznia od

codzienności. Po tak intensywnej pracy słuchacze szukali wytchnienia
na wycieczce do Krynicy.

Ponadto kwiecień obfitował w wydarzenia kulturalne:
19.04. obejrzeliśmy spektakl w rzeszowskim teatrze „Śmierć pięknych
saren”,
25.04. w DK „Sokół” – sztukę Sławomira Mrożka „Garbus”, również
w DK „Sokół” wysłuchaliśmy koncertu pt. „Muzyczne Święto Wiosny”
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej,
28.04. wyjazd do Rzeszowa na sztukę „Hetery”.

W maju z wykładu prof. Romana Pelczara dowiedzieliśmy się jak
wyglądał rozwój szkolnictwa elementarnego do XIX wieku w okoli-
cach Strzyżowa. O konieczności zachowania kultury ludowej wraz
z całym jej bogactwem opowiedziała Agnieszka Niemiec, natomiast
prawnik Dawid Jachimowicz przedstawił bardzo ważny temat „Bez-
pieczne finanse seniorów”.

17 maja w kolejnej wycieczce zwiedziliśmy Szczawnicę.
W czerwcu odbyliśmy dwa spotkania. Pierwsze z wiceburmistrzem

Waldemarem Górą na temat nowego systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w gminie Strzyżów; w drugim Anna Świątek przybli-
żyła temat psychoterapii uzależnień. 8 czerwca nasi słuchacze wzięli
udział w II Spartakiadzie Sportowej pt. „Aktywni Seniorzy 60+”
w Łańcucie, skąd wrócili z pucharem za zajęcie III miejsca.

Działalność SUTW nie kończy się tylko na wykładach, bowiem ak-
tywizuje swoich słuchaczy także w innych dziedzinach, a mianowicie:
– najdłużej działająca – gimnastyka kondycyjna
– kursy językowe
– kursy komputerowe
– klub muzyki klasycznej
– najmłodsza, ale prężna, to sekcja „Włóczykije”.

W czerwcu zakończył się rok akademicki 2012/2013, więc 25.06.
spotkaliśmy się na uroczystym pożegnaniu podsumowującym 5-letni
okres działania Uniwersytetu, który można prześledzić i przypomnieć
czytając publikację (bardzo ładnie wydaną), a którą każdy ze słuchaczy
otrzymał wraz z upominkiem.

Były podziękowania, dyplomy, kwiaty, występy artystyczne. Przy
kawie, ciastku i lampce czerwonego wina miło się gwarzyło obiecując
sobie spotkanie po wakacjach.

Kronikarz Irena Wojciechowka

� KĄCIK RZECZNIKA ZUS �
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Bardzo ważny kapitał
� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Przypomnijmy, co to jest kapitał
początkowy?

Przed 1999 r., czyli przed reformą
emerytalną, pracodawcy zatrudniający
co najmniej 20 osób odprowadzali skład-
ki za pracowników, bez przypisywania
ich konkretnym osobom. ZUS miał więc
informację, że składki za pracowników
są opłacone, ale brakowało informacji,
jakiej wysokości była należna składka za
konkretną osobę. Dopiero od 14 lat
mamy indywidualne konta emerytalne,
a pracodawcy w rozliczeniach z ZUS
szczegółowo przypisują kwoty składek
do pracowników. Aby wyliczyć emery-
turę według tzw. nowych zasad osobie,
która dysponuje stażem pracy sprzed
1999 r., trzeba odtworzyć wkład wnie-
siony do starego systemu emerytalnego
w postaci ustalonego na dzień 1 stycznia
1999 r. kapitału początkowego.

Co należy zrobić, żeby wyliczyć sobie
kapitał początkowy?

Złożyć w tej sprawie wniosek do
ZUS. Formularz dostępny jest w placów-
kach ZUS i na stronie internetowej
www.zus.pl. Żeby złożyć wniosek, trze-
ba skompletować dokumenty potwier-
dzające staż pracy i zarobki przed 1999
rokiem. Na potwierdzenie okresów pra-
cy należy przedłożyć świadectwa pracy
lub zaświadczenia od pracodawców. Naj-
lepiej, jeżeli będą to zaświadczenia o za-
trudnieniu i wynagrodzeniu, np. ZUS
Rp-7, lub legitymacja ubezpieczeniowa
zawierającą wpisy o zatrudnieniu i osią-
ganym wynagrodzeniu. Istnieje również
możliwość potwierdzania wysokości
osiąganych zarobków na podstawie in-
nych dokumentów, w oparciu o które
można ustalić wysokość wynagrodzenia,
dochodu czy przychodu.

A co z osobami, które nie mają tego typu
dokumentów, a ich pracodawca nie istnieje?

Osoby poszukujące dokumentów ze
zlikwidowanych zakładów pracy czy
upadłej firmy mogą wystąpić o potwier-
dzenie okresów zatrudnienia i wynagro-
dzenia do następcy prawnego pracodaw-
cy, a jeżeli takiego nie ma – do archi-
wum (lub prywatnego depozytariusza),

do którego została przekazana dokumen-
tacja. Archiwum może wydać uwierzy-
telnione kserokopie lub odpisy doku-
mentacji kadrowo – płacowej albo też
wystawić zaświadczenie potwierdzające
okresy pracy i osiągane wynagrodzenie.
Osoby, które mają problem z odnalezie-
niem dokumentów, mogą skorzystać
z informacji zawartych w „Bazie zlikwi-
dowanych lub przekształconych zakła-
dów pracy”, zamieszczonej na stronie
internetowej ZUS. Pomocą służą także
pracownicy sal obsługi klienta we wszyst-
kich placówkach ZUS.

Jakie dokumenty muszą przedłożyć ci,
którzy przed 1999 r. prowadzili własną
działalność?

Osoby, które indywidualnie opłaca-
ły składkę na ubezpieczenie społeczne
z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej oraz osoby, które współpracowa-
ły przy prowadzeniu działalności, nie
muszą przedkładać dokumentów na po-
twierdzenie okresów ubezpieczenia
sprzed 1999 r. Wystarczy, że wypełnia-
jąc formularz ZUS Rp-6, podadzą okres
prowadzenia działalności lub współpra-
cy przy prowadzeniu działalności, rodzaj
tej działalności oraz adres, pod którym
ją prowadziły, numer NKP (Numer Kon-
ta Płatnika) i jednostkę ZUS, do której
opłacane były składki za okres przed
1999 r. Na podstawie tych informacji
ZUS ustali okres ubezpieczenia społecz-
nego i podstawę wymiaru składek na to
ubezpieczenie.

Czy przy występowaniu o wyliczenie
kapitału początkowego można wykorzystać
zeznania świadków, osób, które pracowały
z wnioskodawcą w jednym zakładzie pracy?

Zeznaniami świadków można po-
twierdzić m.in. okresy zatrudnienia
przed 15 listopada 1991 r., jeżeli ukoń-
czony był 15 rok życia, zatrudnienia
młodocianych pracowników na warun-
kach określonych w przepisach obowią-
zujących przed 1 stycznia 1975 r., zatrud-
nienia po 15 listopada 1991 r. w przy-
padku utraty dokumentow wskutek po-
wodzi w 1997 r. i 2010 r. Zeznaniami
świadków można potwierdzić tylko staż

pracy, a nie osią-
gane wynagrodze-
nie.

Jeżeli przed 1999
rokiem dana osoba
pracowała za gra-
nicą, to czy jej też
przysługuje kapitał
początkowy?

Kapitał początkowy ustalany jest tak-
że osobom, które wykazały okresy ubez-
pieczenia lub zamieszkania w państwach
UE/EFTA lub państwach, z którymi Pol-
skę wiążą dwustronne umowy między-
narodowe o zabezpieczeniu społecznym,
o których informacje można znaleźć na
stronie www.zus.pl.

Składki na indywidualnym koncie w ZUS
są waloryzowane. Czy podobnie jest
z kapitałem początkowym?

Ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r.
kapitał początkowy podlega corocznej
waloryzacji, która odbywa się na analo-
gicznych zasadach jak waloryzacja skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne. Wskaź-
niki waloryzacji dostępne są na stronie
internetowej ZUS. Niezależnie od tego,
w którym roku była lub będzie wydana
decyzja o ustaleniu kapitału początkowe-
go bądź decyzja o ponownym jego ustale-
niu, kapitał jest waloryzowany każdemu
ubezpieczonemu od tych samych termi-
nów i według takich samych wskaźników.

Czy warto spieszyć się z wyliczeniem
kapitału początkowego?

Wiele zakładów pracy jest likwido-
wanych i ubezpieczeni, którzy będą cze-
kali ze złożeniem dokumentacji do usta-
lenia kapitału początkowego do osią-
gnięcia wieku emerytalnego, mogą mieć
trudności z uzyskaniem dokumentów
i odnalezieniem miejsca ich przechowy-
wania. Istnieje też zagrożenie, że jeżeli
dziś istnieją dokumenty kadrowo-płaco-
we, to za parę lat może ich już nie być.
Nie ma więc na co czekać. Pamiętajmy,
że kapitał początkowy będzie stanowił
część naszej przyszłej emerytury.

�



30 Waga i Miecz    lipiec-sierpień 2013

Miała matka syna,
syna jedynego...
Jedna anioła,
a druga Stalina czyli:
Królowa jest tylko jedna!

Mówią, że najpotężniejsza jest ręka, któ-
ra kołyskę wprawia w ruch

Lata 80-te:
– Jak ja nienawidzę tej baby – cedziła

przez zęby Jula, wyciągając papierosa
z paczki i zapominając, że jeden jeszcze
wciąż dymi w popielniczce.

– Twojej przyszłej teściowej, znaczy?
– zapytałam przez grzeczność, bo w koń-
cu przez ostatnie 10 minut zajmowałam
się jedynie przytakiwaniem i unoszeniem
w górę brwi, w odpowiednich ku temu mo-
mentach.

– Ooooo! Co za wiedźma niedopieczo-
na, co za intrygantka, co za wstrętna baba!

– A konkretnie?
– Konkretnie też mogę! Z detalami

nawet! Wyobraź sobie, że moja przyszła
teściowa zabroniła mojemu chłopakowi
zostawać u mnie na noc. Ma 23 lata, a ona
traktuje go jakby ciągle był dzieckiem...
No i zrobiła mu awanturę, że kupił mi na
urodziny taki drogi prezent, że co to jest,
żeby wydawać na jakąś dziewuchę ćwierć
pensji, i że pewnie jestem z nim tylko dla-
tego, że zależy mi na prezentach. Według
niej jestem łatwa, chytra, przebiegła, już
zastawiłam sidła na Księcia, a on powi-
nien się bawić, poznawać świat i czekać
na księżniczkę z jakiejś dobrze sytuowa-

nej rodziny. Na dodatek czepiła się moich
rodziców, że niewykształceni, że o czym
to ona będzie z nimi rozmawiać, że wstyd
ich zapraszać na przyjęcia, na których będą
dzielili sałatkę jarzynową z dyrektorem
Kwiatkowskim i przepijali do profesora
Kowalskiego.

– A co na to Marek?
– Siermięga jedna! Powiedział naj-

pierw, że nie chce wkurzać mamusi, a póź-
niej, kiedy wygarnęłam mu, co o tym my-
ślę stwierdził, że mama ma chyba trochę
racji... że go wykorzystuję, że na wakacjach
kazałam mu prać swoje rzeczy... i jak po-
wiedział to mamusi, to prawie dostała ata-
ku serca.... bo w domu to on nic nie musi
robić – zjada, odsuwa talerz i przesiada
się ze stołka na kanapę, a mamusia już leci
z upieczonym ciasteczkiem i świeżo za-
parzoną kawką, z odpowiednią ilością cu-
kru!!!

– Ooohhh... i co?
– I tyle, to koniec. Nigdy więcej nie

będę spotykać się z chłopakiem, „który
świetnie się rozumie ze swoją mamusią”.

Obecnie:

Jula trzaskała szklankami w kuchni,
przygotowując kawę, z jej ust, niczym
z karabinu maszynowego, wyskakiwały
słowa:

– Nie ma słów do tego chłopaka. Nie
chce słuchać... będzie żałował, wróci
z podkulonym ogonem i powie „miałaś
rację”... ale oczywiście matki się nie słucha.
Taki mądry... sam zobaczy... nie, nie mam
już siły, żeby mu tłumaczyć. Urodziłam kre-
tyna... mnie się nie wierzy... pewnie... sam
zobaczy, a ja poczekam, zobaczy!

– Hej, no co się stało? Zawsze mówi-
łaś, że masz taki świetny kontakt z Piotr-
kiem!

– Bo miałam! Dopóki nie pojawiła się
ta strzyga w kusym wdzianku. Widać, że
panienka poszukująca, doczepiła się do
niego, bo ma darmową podwózkę na im-
prezy i na dodatek ten idiota funduje jej
kino, obiadki i inne takie...

– No, ale ona jeszcze chyba studiuje...
a on już zarabia! – stwierdziłam trzeźwo,
stając w obronie mało znanej mi strzygi.

– Ale czy to jest powód, żeby kupować
jej na urodziny torebkę za 300 złotych?!
Ja dostałam od niego kwiatek w doniczce
i krem przeciwzmarszczkowy!

– No... jej jeszcze nie jest potrzebny...
– Nie wkurzaj mnie! Pewnie dziewczy-

nisko zaciągnie go do łóżka i pozwoli so-
bie zrobić dziecko, sama wiesz jak jest...

– No, to się pobiorą i będą żyć długo
i szczęśliwie, a ty będziesz babcią – do-
rzuciłam beztrosko.

– Co??? Co powiedziałaś? Ja miała-
bym ją wpuścić do MOJEJ RODZINY?

Co to w ogóle za ludzie... matka krawco-
wa, a ojciec na bezrobotnym. Daj mi spo-
kój, o czym ja będę z nimi rozmawiać?
O kolejkach w UP i fastrydze???!!! No czu-
jesz to? Nie... ja tego tak nie zostawię... nie
popuszczę! I na dodatek ona go zmusza
do dźwigania zakupów, mój syn jako cho-
lerny dromader... I co jeszcze???... może
gary będzie za nią mył??? Zakupki robił?!

Nie zostawiła, nie popuściła, zniszczy-
ła, zmiotła na miazgę, rozkurzyła, zdepta-
ła. Siedzi na tronie i triumfuje. Pierze,
sprząta, piecze i stoi na straży cnoty mło-
dzieńca, niby Cerber na warcie.

* * *

Mirek ma 45 lat i jest zawodowym bez-
robotnym. A wszystko to wina jego żony,
bo jak twierdzi mamusia: Mirek ma pro-
blemy ze wstawaniem, to jej psi obowiązek
go obudzić i zrobić mu śniadanie! Nic to,
że żona Mirka, żeby utrzymać lenia i gro-
madkę dzieci bierze nocne dyżury i wy-
gląda jak zombie po przejściach...

Robuś stracił prawo jazdy za jazdę po
pijanemu. To wszystko wina żony, bo prze-
cież mogła mu nie pozwolić usiąść na kie-
rownicą. Nic to, że żona Robusia jest od
niego mniejsza o 30 cm, a lżejsza o jakiś
kwintal z hakiem i do powiedzenia nie ma
absolutnie nic, no... może za wyjątkiem
podania menu na dziś.

Żona Pawła jest chytra bo „wysłała
go” za granicę do pracy, a sama siedzi na
tyłku i tylko zajmuje się domem i czwórką
dzieci.

Mariusz ma 37 lat i jeszcze nigdy nie
robił zakupów w sklepie spożywczym... On
nie ma do tego głowy – twierdzi stróż ogni-
ska domowego.

A Irek ma lat 53 i dwie komórki, jed-
nej używa tylko i wyłącznie poza domem,
kiedy chce porozmawiać ze swoją długo-
letnia sympatią, o której mama nic nie wie.
„Po co mamę wkurzać...”.

I można tak bez końca. Mam takie ma-
rzenie, że kiedyś jakaś kobieta poklepie
mnie po plecach i powie: Wiesz co, teścio-
wa, odwaliłaś dobrą robotę, dziękuję. Bo
jakby nie było, to my same wychowujemy
przyszłych mężów naszych synowych.
I niech nie zapomina wół, jak cielęciem był.

A jak wychować syna? Najlepiej na
mężczyznę.

Tekst: Czarny Pieprz,
rys.: Pan Pieprz

(i przymrużonym okiem...)
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Suplementacja diety to temat stary jak świat. Starożytni pili
rozpuszczone w winie perły, w średniowieczu remedium na
wszelkie dolegliwości upatrywano w sproszkowanym rogu jed-
norożca czy nalewce z korzenia mandragory, po odkryciu Ame-
ryki popularna była gorzka czekolada. Przez wiele wieków na-
wet herbatę stosowano jako lekarstwo, aczkolwiek ksiądz
Krzysztof Kluk w „Dykcjonarzu roślinnym” z 1786 roku miał
w jej sprawie nieprzejednany pogląd:

Gdyby Chiny wszystkie swoje trucizny przesłały, nie mogłyby
nam tyle zaszkodzić, ile swoją herbatą. Może to być, że w jakim
przypadku jest użyteczna, ale częste użycie owej ciepłej wody
osłabia nerwy i naczynia do strawienia służące. Dzieciom i mło-
dym zawsze szkodliwa.

W jednej ze starych gazet znajdujemy reklamę panaceum
pod nazwą „Sole Kruschen”. Nawet dzisiaj, gdy koncerny far-
maceutyczne prześcigają się w promocji swoich wyrobów, nikt
nie odważyłby się „wciskać” odbiorcom takich informacji, ja-
kie za pewnik podaje „Dziadzia Kruschen”. Otóż stałe zażywa-
nie, raz dziennie!, niewielkiej już dawki owego specyfiku po-
woduje, że „istotę Waszą przenika poczucie zdrowia; uzyskuje-
cie nowe zasoby energii i cieszycie się pełnią radości życia”. No
po prostu prozac się nie umywa, aż chciałoby się pobiec do
„każdej apteki” (jak głosi ulotka soli) i zakupić ów cudowny
środek!

Na marginesie mówiąc, twarz „jowialnego Dziadzi” wygląda
raczej jak demoniczna postać z horroru – pozornie dobrodusz-
ny staruszek o wytrzeszczonych oczach i zaciętych ustach mnie
kojarzy się z szalonym starszym panem, który nęci poszukują-
ce szczęścia ofiary, kroi żywcem i posypuje Solą Kruschen ;-)

Marzena Dubiel

Drogami naszej gminy przejechali 30 lipca najlepsi zawodni-
cy światowego kolarstwa. Strzyżów okazał się szczęśliwym miej-
scem dla Polaka – premię lotną zlokalizowaną w naszym mie-
ście wygrał Bartłomiej Matysiak z CCC Polsat Polkowice. Maty-
siak najszybszy był także na kolejnych dwóch premiach zlokali-
zowanych w Lubeni, ostatecznie jednak zwycięzcą III etapu 70.
TdP został Norweg Tor Hushovd (BMC Racing Team) a naj-
szybszy z Polaków Michał Gołaś przejechał rzeszowską metę
jako siódmy.

Kolarze, którzy wyścig rozpoczęli w Krakowie, w Strzyżowie
pojawili się o godz. 17.00. Tu, na 169 km wyścigu, rozegrana
została premia lotna. Staje się jednak niemal tradycją, że kiedy
do Strzyżowa zawitać ma Czesław Lang ze swoją ekipą, pogoda
nie dopisuje. Tak było w 2009 roku, kiedy ze Strzyżowa startował
5 etap 66. TdP, tak było również 30 lipca. Jednakże wiernym
strzyżowskim kibicom padający deszcz i mżawka nie przeszko-
dziły dopingować sportowców. Szczególnie żywiołowy doping
zgotowali kolarzom miłośnicy dwóch kółek – zawodnicy Kolar-
skiego Stowarzyszenia Strzyżów MTB Team.

W 2009 roku, kiedy ze Strzyżowa startował 5 etap 66. Tour
de Polgne, wyścig wygrał Włoch Allesandro Ballan. Wtedy pol-
scy kolarze od początku nie pozostawiali złudzeń, że któryś
z nich może odwrócić trwającą od 2003 roku złą passę, kiedy to

po raz ostatni zwycięzcą TdP został Polak – Cezary Zamana.
W tym roku Polacy od początku radzili sobie bardzo dobrze,
szczególnie Rafał Majka, który z Włoch wyjechał z koszulką li-
dera i nie oddał jej przez dwa kolejne etapy. Ostatecznie jednak
70. TdP wygrał dosyć niespodziewanie Holender Peter Weening.
Majka zajął najgorsze dla sportowca czwarte miejsce; do podium
zabrakło mu zaledwie 10 sekund.

ap

Szczególnie żywiołowy doping zgotowali kolarzom członkowie stowarzyszenia Strzy-
żów MTB Team

Fot. KS Strzyżów MTB Team

III etap 70. Tour de Pologne
– Matysiak najszybszy w Strzyżowie

Ze starej
trafiki...
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V Strzyżowski
Maraton Rowerowy

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w V Strzy-
żowskim Maratonie Rowerowym, który odbył się 8 czerw-
ca na terenie gminy Strzyżów. Około 400 zawodników
rywalizowało na trzech dystansach Hobby (20 km), Mega
(54) i Giga (67) a także w zawodach dla dzieci Junior
XC. W sobotnie przedpołudnie miłośnicy rowerów i kolar-
stwa górskiego zjechali z całego województwa i kraju, by
po raz piąty w Strzyżowie zmierzyć się z ciekawymi ale
i trudnymi trasami, przygotowanymi przez organizatora
maratonu – Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team.

Startujący spod Domu Kultury „Sokół” zawodnicy wracali
z tras zadowoleni, zmęczeni, niektórzy wręcz nie do rozpozna-
nia pod sporą warstwą błota, którego na trasie nie brakowało
z uwagi na wcześniejszą deszczową pogodę, która na szczęcie
akurat w dniu maratonu udała się wyśmienicie.

Na dystansie Hobby
w klasyfikacji generalnej ko-
biet zwyciężyła Patrycja Bo-
guta z UNIQA LKKG BGŻ
Lublin, zaś w klasyfikacji ge-
neralnej mężczyzn Kamil
Cygan z Jasielskiego Stowa-
rzyszenia Cyklistów.

Dystans Mega najszyb-
ciej wśród kobiet pokonała
Joanna Dychtoń z Gomola
Trans Airco zaś najszyb-
szym wśród mężczyzn oka-
zał się „Lary Zębatka”
z Millenium Hall Piaseco
Team.

W najdłuższym z dy-
stansów – Giga jako jedyna
kobieta wystartowała Kry-
styna Maciaszek z Gomola

Trans Airco. Zawodnikiem, który najszybciej pokonał 67-kilo-
metrową trasę był Arkadiusz Krzesiński ze Żbik Komańcza.

Na zakończenie imprezy, na muszli strzyżowskiego „Soko-
ła”, wystąpili muzycy z zespołu Krissy Matthews Band.

ap

Jan Półzięć

Lubelski maraton
W swoich maratońskich wędrówkach trafiłem do Lublina.

Początkowo nie planowałem startu w tej imprezie, ale z zaplano-
wanego udziału w Raiffeisen Schlössermarathon w okolicach
zaprzyjaźnionego austriackiego miasteczka Lassee nic nie wy-
szło, bo akurat wtedy tamte okolice nawiedziła powódź. W ostat-
niej chwili zarejestrowałem się do Lublina i w sobotę (8 czerw-
ca) wcześnie rano wyjechałem do tego miasta. Był to pierwszy
maraton w Lublinie i organizatorom bardzo zależało, aby do-
brze wypaść. Na linii startu byli i Minister Sportu Joanna Mucha
(pochodząca z Lublina) i marszałek województwa i prezydent
miasta. A na starcie stanęło blisko dziewięciuset zawodników
z 16 krajów całego świata.

Sygnał do startu, dokładnie o godzinie 9, dała strzałem z pi-
stoletu startowego sama pani minister i ruszyliśmy spod Bramy
Krakowskiej w centrum
Lublina. Pierwsze kilo-
metry były przyjemne, bo
jeszcze nie było tak go-
rąco i biegliśmy z górki.
Ale zaczęły sie też przy-
słowiowe schody – trud-
ne podbiegi. Spiker na
starcie optymistycznie
zapowiedział, że do
12-tego kilometra zali-
czymy wszystkie podbie-
gi, ale nie powiedział całej prawdy, bo podbiegi były na całej trasie
nawet na 28, 30, 34 kilometrze. Piękna, słoneczna pogoda była
dobra dla kibiców, ale nie dla maratończyków mimo, że na całej
trasie uczynni wolontariusze rozdawali i wodę i płyny izotonicz-
ne, to skutków wysokiej temperatury nie dało się zniwelować.

Po przebiegnięciu ulicami dzielnic Czechy i Czuby dobiegli-
śmy do Zalewu Zemborzyckiego, gdzie czekało na nas nieco cienia.
Biegliśmy wśród lasu, ale za to musieliśmy pokonać kolejny pod-
bieg. Po obiegnięciu Zalewu mieliśmy na liczniku już 35 kilome-
trów i do mety zostało te ostatnie 7. Wracaliśmy do Śródmieścia
Lublina dopingowani bardzo sympatycznie przez lubelskich kibi-
ców. Na koniec jeszcze kilkukilometrowe proste ulic Krochmalnej
i Młyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej, i Królewski Zamek coraz
bliżej. Jeszcze ostatni krótki podbieg na wzgórze zamkowe i pod
kładką wbiegamy na charakterystyczny owalny Plac Zamkowy. I tu
czeka mnie miła niespodzianka – odliczanie ostatnich zawodników
pierwszej setki. Okazuje się, że przybiegłem do mety na 100 miejscu
i oczywiście przez kilka chwil jestem w centrum zainteresowania
– wywiad z Rafałem Patyrą dziennikarzem TVP sport, zdjęcia. Je-
stem mocno zmęczony, ale szczęśliwy, bo na piersi zawieszony pa-
miątkowy medal pierwszego Maratonu Lubelskiego.

Wszyscy podkreślają, że trasa była ciekawa, ale trudna. Na tej
trudnej trasie, w ciężkich warunkach wysokiej temperatury, osią-
gnąłem czas 3 godziny 41 minut i 45 sekund, co dało mi 100
miejsce w klasyfikacji generalnej (na 808, którzy ukończyli)
i 14 miejsce w kategorii wiekowej (na 95). Jak zwykle nie miej-
sce jest w tym istotne, ale ukończenie tego królewskiego dystan-
su, a był to dla mnie już 24 maraton.

Trzy maratony w ciągu trzech miesięcy to dla mnie dużo, ale
planuję na jesień następne dwa, może trzy. Mały jubileusz
25 maratonu pragnę „świętować” w Warszawie 29 września,
a będzie tym przyjemniej, że w tym największym polskim mara-
tonie będzie biegło jeszcze kilku Strzyżowiaków.

�W tegorocznej edycji Cyklokarpat wzięła udział rekordowa liczba rowerzystów

Fot. KS Strzyżów MTB Team (2)

Zawodnicy mieli do pokonania ciekawe, ale
trudne trasy, czego nie ułatwiało wszechobec-
ne błoto

Fot. Kurier Lubelski
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Mamy oto w Stowarzyszeniu Idokan
Polska w jujutsu sportowym Wicemistrza
Polski Juniorów – Dominika Szlachtę. Ale
nie jest to jedyny sukces naszych zawodni-
ków. Drugie pokolenie uczniów shihana
Cynarskiego (10 dan) sięga po kolejne tro-
fea zawodów sportowych.

Mistrzostwa Polski Juniorów

W ubiegłym roku na Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów shihan Wojciech J. Cynarski
wyruszył z jednym tylko zawodnikiem –
Łukaszem Cynarskim (2 kyu). Paru innych
zrezygnowało ze startu w ostatniej chwili.

I wówczas, 20 października 2012 r. na
mocno obsadzonym turnieju w Katowi-
cach Łukasz w pierwszej walce trafił na
najlepszego zawodnika bez względu na ka-
tegorię – wicemistrza Europy i posiada-
cza tytułu MP seniorów – Andrzeja Hru-
bę. Przegrał tę walkę. Dwie godziny cze-
kał na repasaże, by później stoczyć kolej-
ne walki. Trzy następne walki Łukasz wy-
grał przed czasem. W swej piątej walce
(o piąte miejsce) przegrał minimalnie
2 punktami. Hruba zaś wygrał dla „Bu-
dowlanych” Sosnowiec 7 kolejnych walk
i zdobył następny tytuł.

W tym roku na MP Juniorów do Kato-
wic wyruszyło trzech zawodników: Domi-
nik Szlachta, Krzysztof Kaczkiełło i Bar-
tosz Rusinek pod opieką sensei Pawła
Szlachty (3 dan) i senpai Przemysława
Strzępka (1 dan). W sobotę 25.05.2013
nasz zawodnik Dominik Szlachta (2 kyu)
po kilku walkach zajął II miejsce i uzyskał
tytuł Wicemistrza Polski w kategorii wa-
gowej +81 kg. To duży sukces tego mło-
dego, uzdolnionego zawodnika, który ju-
jutsu i karate trenuje już od 10 lat pod kie-
runkiem shihana Cynarskiego, ale od po-
nad roku trenuje głównie pod okiem swe-
go taty, sensei Pawła Szlachty.

Mistrzostwa Śląska

Tym razem Dominik Szlachta zwycię-
żył w kategorii +81 kg. W dniu 15.06.
2013 r. w Katowicach odbyły się Mistrzo-
stwa Śląska młodzików, juniorów, junio-
rów młodszych i dzieci w Ju-jitsu. 7-oso-
bowa grupa zawodników sensei Pawła

Szlachty i senpai Przemysława Strzępka
zdobyła 7 medali (2 złote, 2 srebrne
i 3 brązowe). Oto wyniki:
złoto
– Dominik Szlachta (junior, kategoria
wagowa +81 kg fighting)
– Dominik Cierpiał (junior młodszy, kat.
wag. do 45 kg fighting)
srebro
– Krzysztof Kaczkiełło (junior, kat. wag
do 66 kg ne-waza)
– Patryk Wnęk (kategoria wiekowa dzie-
ci, kat. wag. do 36 kg fighting)
brąz
– Oliwia Strzępek (kategoria dzieci, kat.
wag. do 25 kg fighting)
– Jakub Kubas (kategoria dzieci, kat. wag.
do 33 kg fighting)
– Patrycja Wnęk (kategoria dzieci, kat.
wag. do 36 kg fighting)

Turniej JU-JUTSU
z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca br. na hali sportowej SP nr 2
w Strzyżowie odbył się po raz pierwszy
„Turniej JU-JUTSU z okazji Dnia Dziec-
ka”. Jego pomysłodawcą i organizatorem
był sensei Paweł Szlachta oraz senpai Prze-
mysław Strzępek. Funkcję sędziego głów-
nego zawodów pełnił shihan Cynarski, jako
sędzia PZJJ i licencjonowany sędzia mię-
dzynarodowy. Uczestnikami zawodów
byli kadeci i juniorzy z sekcji Idokanu
w Strzyżowie, Wiśniowej i Rzeszowie. Im-
prezę uświetniły też występy szkoły tańca
Dance Hall. Dzieci walczyły bardzo am-
bitnie, ale sędziowie zadbali o bezpieczeń-
stwo młodych wojowników aby nie było
kontuzji.

Oto wyniki:
Kategoria dziewczęta 6-8 lat open
I – Weronika Kawalec
II – Anastazja Strzępek
III – Wiktoria Ziobro
Kategoria dziewczęta 9-11 lat do 33 kg
I – Oliwia Strzępek
II – Amelia Strzępek
III – Olga Bednarz
Kategoria dziewczęta 9-11 lat +33 kg
I – Patrycja Wnęk
II – Klaudia Cierpiał
III – Daria Panocha
Kategoria dziewczęta 12-14 lat open
I – Kamila Pietruszka
II – Marcelina Maliszewska
III – Julia Bednarz
Chłopcy 6-8 lat open
I – Seweryn Mularski

Elżbieta Cynarska

Sukcesy sportowe zawodników Stowarzyszenia Idokan Polska

Dominik Szlachta z dyplomem Mistrza Polski Ju-
niorów

Grupa naszych zawodników po opieką P. Szlachty i P. Strzępka na Mistrzostwach Śląska
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II – Bartosz Drążek
III – Mateusz Wolan
Chłopcy 9-11 do 35kg
I – Jakub Kubas
II – Bartosz Nowak
III – Patryk Zbylut
Chłopcy 9-11 lat do 42 kg
I – Jakub Bednarz
II – Patryk Ziobro
III – Piotr Kowal
Chłopcy 9-11 lat +42 kg

I – Patryk Wnęk
II – Szymon Wójcik
III – Dawid Majka
Chłopcy 12-14 lat do 45 kg
I – Konrad Zbylut
II – Szymon Oliwa
III – Dawid Zbylut
Chłopcy 12-14 lat do 56 kg
I – Dominik Cierpiał
II – Bartosz Wójcik
III – Michał Głowacki

Chłopcy 12-14 lat +56 kg
I – Szymon Jakubowicz
II – Filip Jakubowicz
III – Kacper Piskadło
Juniorzy 15-17 lat open
I – Michał Piskozub
II – Krzysztof Kaczkiełło
III – Bartosz Rusinek
Najlepszy Technik: Dominik Cierpiał
Najlepsza Techniczka: Oliwia Strzępek

�

W turnieju Ju-jutsu z okazji Dnia Dziecka uczestniczyli kadeci i juniorzy z sekcji Idokanu w Strzyżowie, Wiśniowej i Rzeszowie

30 czerwca odbyły się spinningowe
zawody wędkarskie „Kleń Wisłoka”.
W zawodach wzięło udział 47 uczestni-
ków z Krosna, Jasła, Rzeszowa, Przemy-
śla, Tarnobrzega oraz Katowic. Zawody od-
bywają się już od sześciu lat w niezmie-
nionej formule – do punktacji zaliczany
jest tylko kleń. W tym roku została ufun-
dowana dodatkowa nagroda za najdłuższe-
go okonia. Rywalizacja odbywa się na
żywej rybie w jednej siedmiogodzinnej tu-
rze z możliwością rozjazdu na łowisko
– obszar do dyspozycji zawodników znaj-
dował się od ujścia rzeki Stobnicy do mo-
stu drogowego w miejscowości Lubenia.
Wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowa-
ne dwa gorące posiłki a na zakończenie

wspólny grill oraz cenne nagrody rzeczo-
we oraz puchary.

Wyniki spinningowego klenia Wisło-
ka:
1. Zdzisław Porada – 41.3 cm
2. Mateusz Nowak – 41 cm
3. Zbigniew Tyszkiewicz – 35 cm
4. Mateusz Porada – 32.5 cm.
5. Piotr Wiktor – 32 cm
6. Paweł Zając – 28.6 cm
7. Tomasz Barlik – 28.2 cm
8. Dariusz Książek – 28 cm
9. Maciej Krawczyk – 27.8 cm
10. Tomasz Podkul – 26.2 cm
11. Piotr Konieczny – 26 cm
Największy okoń zawodów: Rafał Kret –
28.8 cm

Specjalne podziękowania dla sponso-
rów zawodów, którymi byli: Burmistrz
Strzyżowa, Starosta Strzyżowski, Marian
Ciuł – sklep ogrodniczy, Roman Śliwa –
Trans Bruk, Marek Wieczorek – produ-
cent woblerów Siek-m, Janusz Ziobro
– sklep wędkarski „MAX” oraz prywatne
osoby: Zbigniew Duda, Piotr Piątek, Rafał
Nigbór, Bartosz Szady, Maciej Kosiba,
Łukasz Popek, Robert Stefanik, Wacław
Machnica.

Specjalne podziękowania dla naszego
niezastąpionego grillowego kolegi Rober-
ta Winiarskiego dla znajomych „KA-
CZOR”.

Mariusz Machnica

Zdzisław Porada zwycięzcą zawodów „Kleń Wisłoka”

Fot. Archiwum SIP (3)

Fot. Archiwum zawodów
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżowie
po raz szósty realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność
w gminie Strzyżów”. Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Projekt systemowy dofinansowany z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddzia-
łanie 7.1.1. adresowany jest do osób dotkniętych zjawiskiem
wykluczenia społecznego, korzystających ze wsparcia syste-
mu zabezpieczenia społecznego.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2015. Z da-
nych MGOPS w Strzyżowie wynika, że na skalę wykluczenia
społecznego w największy sposób wpływa bezrobocie i zwią-
zane z nim ubóstwo. Te dwie główne przyczyny są jednocze-
śnie podstawowymi powodami przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej.

Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje bierność,
niską samoocenę i brak wiary we własne umiejętności i możli-
wości oraz trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Po-
wyższe zachowania generują trudności finansowe osób bezro-
botnych i ich rodzin, a to powoduje stałe korzystanie z pomo-
cy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeobraża
się niejednokrotnie w wielopokoleniowe uzależnienie się od
pomocy społecznej. Ubożenie rodzin, spowodowane bezro-
bociem jednego lub obojga rodziców, często powoduje zabu-
rzenia w definiowaniu ról w rodzinie. Rodzice utrwalają po-
stawę osoby niemającej wpływu na własne życie, dzieci żyją
problemami rodziców, pojawiają się problemy wychowawcze.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecz-
nych i zawodowych poprzez realizację instrumentów aktywnej
integracji dla 72 osób w Gminie Strzyżów do 30 czerwca 2015
roku. Grupę tę stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie
Miasta i Gminy Strzyżów w wieku aktywności zawodowej, bez-
robotne lub nieaktywne zawodowo o niskich kwalifikacjach za-
wodowych lub ich braku, bądź posiadające kwalifikacje, które
zdezaktualizowały się, zagrożone wykluczeniem społecznym. Sy-
tuacja tych osób na rynku pracy jest obecnie bardzo trudna, pro-
jekt realizowany będzie przy jednoczesnej realizacji polityki rów-
ności szans czyli promocji równych szans kobiet i mężczyzn.

W 2013 i 2014 roku zaplanowano szkolenia dla 20 męż-
czyzn w zawodach spawacz i palacz CO lub zgodnie ze zgło-
szonymi potrzebami. Zorganizowany zostanie dla 2 osób staż
po 3 miesiące w celu nabycia umiejętności samodzielnego
wykonywania pracy. Beneficjenci wezmą udział również
w warsztatach doradcy zawodowego oraz w konsultacjach psy-
chologicznych. Ponadto w projekcie zaplanowano przepro-
wadzenie Programu Aktywności Lokalnej obejmującego swo-
im działaniem w latach 2013-2015 wsparcie dla 52 kobiet.
Konsultacje pedagogiczne dotyczyć będą prawidłowych funk-
cji rodzicielskich, roli rodziców w życiu dziecka, praw i obo-
wiązków oraz relacji w rodzinie. Ponadto konsultacje z psy-
chologiem będą uczyć radzenia sobie ze stresem, podniesie-
nia samooceny i wiary we własne siły oraz zwiększenia moty-
wacji i autoprezentacji.

Pomoc prawnika pozwoli na zapoznanie się z prawem pra-
cy, praw pracowniczych czy prawa cywilnego. Kobiety biorą-
ce udział w projekcie nauczą się również racjonalnie gospoda-
rować budżetem domowym oraz uczestniczyć będą w warsz-
tatach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Beneficjenci objęci zostaną wsparciem finansowym, pla-
nuje się również catering przez okres trwania projektu.

MGOPS w Strzyżowie

Kolejna edycja konkursu
„Bezpieczne Wakacje”

„Bezpieczne Wakacje 2013” to hasło tegorocznego konkur-
su prac plastycznych oraz konkursu na profilaktyczny spot fil-
mowy. Konkurs rozpoczął się 3 czerwca i od tego dnia aż do
15 października 2013 r. można nadsyłać prace konkursowe.

Organizatorami obu konkursów są: Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkursy są
organizowane pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bez-
piecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

Konkurs prac plastycznych dla dzieci
i młodzieży

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowa-
niem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody czło-
wiek w czasie letniego wypoczynku. Jednym z głównych celów,
jakie postawili sobie organizatorzy jest edukowanie i uwrażli-
wienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecz-
nych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecz-
nych zachowań przez młodzież w codziennych sytuacjach życio-
wych. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypo-
czynku. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:
• bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
• bezpieczna szkoła,
• bezpieczne miejsce zamieszkania,
• bezpieczny Internet,
• bezpieczna droga,
• zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
• przemoc rówieśnicza,
• subkultury młodzieżowe.

Prace można przesyłać do 15 października 2013 r. do Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Strzyżowie, ul. Andersa 2, 38-100 Strzyżów.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny
spot filmowy

Ten konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjal-
nych. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego za-
chowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz
młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na wła-
ściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształ-

Kronika

Policyjna

czerwiec-lipiec 2013
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tować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań
przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.
Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku kon-
kursu plastycznego.

Prace należy przesłać do 15 października 2013 r. do Wydzia-
łu Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na
adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące obu konkursów można kierować
na adresy e-mail: a.pieniazek@podkarpacka.policja.gov.pl lub
k.piskor@podkarpacka.policja.gov.pl

Święto Policji w strzyżowskiej komendzie

W piątek 19 lipca strzyżowscy policjanci obchodzili Święto
Policji. Na uroczystym apelu wręczone zostały awanse na wy-
ższe stopnie służbowe. Nie zabrakło także podziękowań oraz
życzeń na przyszłość.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez
księdza dziekana dra Jana Wolaka, w której uczestniczyli poli-
cjanci, pracownicy cywilni i zaproszeni goście.

Kolejnym etapem była uroczysta odprawa zorganizowana na
terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,
w której udział wzięli: Zastępca Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji inspektor Sławomir Szczupak, Przewod-
niczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Marek Jurzysta, Zastęp-
ca Starosty Strzyżowskiego Jan Stodolak, Przewodniczący Rady
Gminy Krzysztof Szlachta, Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiń-
ski, Prokurator Rejonowy Dorota Roman, Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rę-
dziniak oraz wójtowie gmin: Czudec – Stanisław Gierlak, Frysz-
tak – Jan Ziarnik, Niebylec – Zbigniew Korab, Wiśniowa – Ta-
deusz Przywara. Ponadto uroczystość zaszczycili swoją obecno-

ścią byli komendanci powiatowi Policji w Strzyżowie – Janusz
Ziobro oraz Ryszard Górski.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie aktów mianowa-
nia na wyższe stopnie służbowe. Wśród 51 nominacji na wyższe
stopnie służbowe był 1 awans w korpusie oficerów, 25 awansów
w korpusie aspirantów, 17 w korpusie podoficerów oraz 8 w kor-
pusie posterunkowych.

Uroczystość zakończył Komendant Powiatowy Policji
w Strzyżowie młodszy inspektor Robert Makowiec, który przy-
byłym gościom podziękował za udział w uroczystości, a poli-
cjantom i pracownikom cywilnym Policji za codzienny trud
i pełne zaangażowanie w służbę, życząc im dalszej wytrwałości
w realizacji zawodowego powołania.

Powoził zaprzęgiem mając ponad
4 promile alkoholu

Kara roku pozbawienia wolności grozi woźnicy, który po-
woził zaprzęgiem konnym w stanie upojenia.

Zatrzymanie kierującego, który nadużył alkoholu, jest policyjną
codziennością. Ale rzadko się zdarza, że zatrzymany delikwent prze-
kroczył dozwoloną ilość alkoholu w organizmie aż o 4 promile!
Taki przypadek zanotowali 21 lipca policjanci w Strzyżowie pod-
czas kontroli wozu konnego. Zatrzymali furmankę około godziny
19-tej na ulicy Spółdzielczej. Zaprzęgiem powoził 42-letni miesz-
kaniec Godowej. Miał 4,23 promila alkoholu w organizmie...

Kierujący zaprzęgiem odpowie przed sądem za przestępstwo.

„Alkohol – ograniczona dostępność”

Problemy alkoholowe są wciąż powszechnym zjawiskiem
w naszym społeczeństwie. Alkohol niejednokrotnie jest przy-
czyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczo-
ści. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dlatego
ważne jest ograniczanie jego dostępności.

Funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie wa-
kacyjnym przeprowadzają kontrole w ramach akcji „Alkohol-
ograniczona dostępność”. Kontrolowane są placówki handlowe,
lokale gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie przestrzegania
prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczą w szczególności:
– ujawniania przypadków spożywania alkoholu w sklepach

i jego otoczeniu,
– ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu

osobom niepełnoletnim.
W związku z odbywającymi się w okresie wakacyjnym impre-

zami plenerowymi, na których odbywa się sprzedaż napojów al-
koholowych przypominamy:

•  Podmiot prowadzący sprzedaż alkoholu musi posiadać jed-
norazowe zezwolenie na sprzedaż wydane przez właściwego miej-
scowo wójta lub burmistrza (art. 18 i 182 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi).

•  Podmiot prowadzący sprzedaż alkoholu musi być płatni-
kiem Vat (art. 5, 11, 111 i 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług).

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wy-
ciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający
prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Asystent ds. informacyjno-prasowych KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

Fot. Archiwum KPP w Strzyżowie
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Wiadomości Sportowe

Na alarm!

Źle jest z piłką nożną w rzeszowskim
Sytuacja w rzeszowskiej piłce nożnej jest coraz bardziej katastrofalna. Nie dość, że poziom jest bardzo

słaby (myślimy o drużynach klasy I), to dzieją się na boiskach takie rzeczy, o których naprawdę wstyd pisać.
Nie ma niedzieli, by na którymś z 18 meczów w klasie I nie bito się, albo publiczność wywołuje awantury,
lub też sami zawodnicy mało zdyscyplinowani, niezadowoleni z orzeczeń sędziów schodzą po prostu
z boiska. Gorzej jest natomiast, gdy drużyna wychodzi na boisko tylko z 5 graczami. Tak właśnie było
w niedzielę 6 lipca w Jarosławiu. Miał się odbyć mecz o mistrzostwo klasy I, tak jest o mistrzostwo klasy I,
między Budowlanymi (Jarosław) a Kolejarzem (Przeworsk). Co się okazało, Budowlani wybiegli na boisko
tylko w 5, dosłownie z pięcioma zawodnikami. Ładnie pracuje kierownictwo sekcji piłki nożnej. Przed
rozgrywkami ostrzegaliśmy, by zrzeszenia poważnie zastanawiały się nad zgłaszaniem drużyn do mistrzostw
klasy I. Niestety Rada Okręgowa Zrzeszenia Sportowego „Budowlani” w Rzeszowie postąpiła inaczej. Bez
zastanowienia przybiła pieczątkę na zgłoszeniu swego koła sportowego z Jarosławia, a sekretarz złożył swój
podpis. I na tym się skończyło. I skończyła się również drużyna piłkarska koła z Jarosławia.

Tak samo przedstawia się sprawa z LZS Kuńkowce. Z chwilą zgłoszenia drużyny LZS-u do klasy I
w kołach sportowych i w samych Kuńkowcach myślano, że wpłynie to dodatkowo na umasowienie sportu.
Tymczasem zarząd LZS poszedł po najmniejszej linii oporu. Pierwszy zespół skombinowano tylko z części
dawnych zawodników LZS, reszta – to piłkarze drużyn rezerwowych i młodszych drużyn przemyskich,
przeważanie mieszkający w samym Przemyślu. Nie trudno wyobrazić sobie jak w tych warunkach odbywają
się treningi, a jaki jest ich rezultat o tym mówią rozegrane już spotkania mistrzowskie. Mecz z przemyską
Gwardią był naprawdę dowodem, że w zespole LZS brak jest systematycznej pracy na treningach brak jest
dyscypliny sportowej oraz odpowiedniego kierownictwa sekcji.

Do przerwy zawodnicy LZS grali jeszcze jako tako, ale po przerwie opadli zupełnie z sił i już „pływali”
po boisku. Przed rozpoczęciem zawodów piłkarze Kuńkowiec pokłócili się między sobą o to, kto w ogóle
będzie grał i na jakiej pozycji.

I jeszcze jeden obrazek świadczący o braku dyscypliny w drużynie. Podczas wspomnianego meczu, na
boisko wbiegło 8 zawodników (w tym dwóch bramkarzy), następnie w przerwach kilkuminutowych weszło
kolejno dalszych trzech piłkarzy i mecz zaczął się w „dziesiątkę”. Za chwilę wbiegło znów dwóch zawodni-
ków i w końcu okazało się, że jest ich za dużo. Po krótkiej „naradzie” jeden z nich musiał, chcąc nie chcąc,
zrezygnować z gry.

Te ostatnie wpadki zakrawają już na kpiny i na lekceważenie zupełnie przepisów gry w piłkę nożną.
Ostatniej niedzieli LZS Kuńkowce miał wyjechać na mecz mistrzowski do Lubaczowa do tamtejszej

Spójni. Oczywiście nie przyjechali piłkarze LZS. Nie przybył również sędzia. No bo po co.
Mecz Ogniwo Kolbuszowa – Spójnia Dębica został w 70 minucie przerwany. Na boisko wtargnęła

publiczność. W Rozwadowie również mecz o mistrzostwo tym razem klasy II nie został doprowadzony
szczęśliwie do końca, gdyż drużyny zeszły z boiska, gdy sędzia podyktował rzut karny.

Jedna jest przyczyna tych wszystkich awantur i niezdyscyplinowania zawodników. Otóż nie szkolimy
i nie wychowujemy zawodników, jak również publiczność. Patrzymy wyłącznie na punkty i walczymy o nie
jak tylko się da. Nasze drużyny chcą za wszelką cenę zdobywać punkty, nie wkładając w to systematycznej
pracy przygotowawczej na treningach.

Wojewódzka sekcja piłki nożnej robi co tylko może, karze zawodników i działaczy a nawet publiczność,
przez zamykanie boisk. Ale niestety awantury mnożą się. A więc coś trzeba zrobić? Należy zwołać bez-
względnie wojewódzką odprawę kierowników sekcji piłki nożnej i działaczy piłkarskich i na tej odprawie
przeanalizować dotychczasowy naprawdę katastrofalny stan. Może to pomoże.

Zygmunt Zeter

„Nowiny Rzeszowskie” 6/VII 1952 r.

Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Strzy¿owie
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Dom Kultury „Sokó³”Dom Kultury „Sokó³”
INFORMUJE � ZAPRASZA

SIERPIEÑ 2013

15.08. Strzyżowskie Święto Plonów, połączone z Gminnym Konkursem
Wieńców Dożynkowych. Muzyczną gwiazdą będzie NORBI z ze-
społem, ponadto występy zespołów folklorystycznych, degustacja
swojskiego jadła, festyn taneczny z zespołem STEREO, g. 15.00
(plac DK)

31.08. Podkarpacka Biesiada z Radiem WAWA „Młody Strzyżów ART.
HAPPENING – Afera Blues Group (plac DK)

„Weź paragon”
Wraz z okresem wakacyjnym Ministerstwo Finan-

sów rozpoczęło kolejną odsłonę akcji „Weź paragon”.
Kampania ta służyć ma podnoszeniu świadomości
społecznej, jak ważne jest ograniczanie szarej strefy
i wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji.

OTRZYMANIE PARAGONU
– PRAWO KLIENTA

Jednym z celów akcji jest informowanie klienta
o korzyściach płynących z posiadania paragonu.
Biorąc paragon:
- ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
- mamy możliwość porównania cen,
- wspieramy uczciwą konkurencje,
- mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
- zmniejszamy szarą strefę,
- dokładamy starań, żeby podatek zapłacony przez nas
w cenie trafiła do budżetu państwa,
- mamy możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli
przeprowadzonej transakcji.

WYSTAWIENIE PARAGONU
– OBOWIĄZEK
SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na
rzecz osób fizycznych, i u których obrót przekroczył
roczny limit 20.000 zł, są zobowiązani do posiada-
nia kasy rejestrującej, powinni zarejestrować przy
użyciu kasy fiskalnej każdą sprzedaż na rzecz osoby
fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

W przypadku stwierdzenia naruszenia tego obo-
wiązku kontrolujący może wystawić mandat w gra-
nicach 160 zł – 3200 zł.

Andrzej Dąbrowiecki
Naczelnik

Urzędu Skarbowego
w Strzyżowie

www.usstrzyzow.pl
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Z wystawy prac uczniów

Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie

w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie
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6 Dziennikarze mediów
regionalnych w Strzyżowie

„Przed Pobudką”
- okupacji dzień powszedni

Zagraniczni goście
w strzyżowskim przedszkolu

Europejskość opiera się na tożsamości
kulturowej – z wizytą w Samuel

Niezwykła figura Świętego
Jana Nepomucena w Brzeżance

III etap 70. Tour de Pologne
- Matysiak najszybszy
w Strzyżowie
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V Strzyżowski Maraton RowerowyV Strzyżowski Maraton Rowerowy

Na starcie maratonu

III miejsce Julia Sanecka, Dom
Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Wyróżnienie - Bajka o Czerwonym Kapturku i oswojonym
wilku - Zespół Teatralny z kl. III b ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jaśle

Grupa śpiewacza „Baby Glinickie”

Fot. M. Wójcik

Fot. KS Strzyżów MTB Team

Fot. Paweł Krok

Wyróżnienie - Zespół Dzikusy - Dom
Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Strzyżowskie Michałki 2013Strzyżowskie Michałki 2013

Święto Pamuły w Gliniku ZaborowskimŚwięto Pamuły w Gliniku Zaborowskim

70. Tour de Pologne, etap III
- premia lotna w Strzyżowie
70. Tour de Pologne, etap III
- premia lotna w Strzyżowie

Fot. A. Korabiowska, P. Krok


