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- Wieczór z tangiem Sueno el Sur

Biesiada kolędowa w Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie

Fot. A. Słowik

Występ zespołu Stryki i Stryjenki

Noworoczne
Impresje Muzyczne

Dzień Judaizmu w BPGiM w Strzyżowie

- Koncert„Świat to muzyka” Fot. A. Słowik (2)

- Collegium Latina

Fot. A. Słowik (2)

Fot. P. Lasota (3)

Fot. A. Korabiowska
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W numerze
Burmistrz komentuje ................................... 4

Burmistrz Strzyżowa
ogłasza przyjmowanie zgłoszeń

chętnych do uczestniczenia w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w
ramach programu pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł ener-
gii. Część 4. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Dofinansowaniem objęte są zakupy i
montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elek-
trycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych bu-
dynków mieszkalnych. Te urządzenia to kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na
biomasę, panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją do 100% kosztów
kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji w wysokości 20% dla kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i 40% dla paneli fotowoltaicznych, elek-
trowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych. Pożyczka udzielana jest z opro-
centowaniem 1% w skali roku, z okresem spłaty do 15 lat. Maksymalny koszt kwalifiko-
wany dla budynków będących własnością osób fizycznych wynosi 100 ty. zł dla jednego
źródła OZE i 150 tys. zł dla kilku źródeł OZE, a dla spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych koszty kwalifikowane wynoszą odpowiednio 300 tys. zł i 450 tys. zł.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 marca o godz. 17.00 w
Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Więcej szczegółów o programie na stronie www.strzyzow.pl i http://programprosu-
ment.org.pl.

�

Dagmara Preisner to absolwentka stu-
diów magisterskich na kierunku Dzienni-
karstwo i Komunikacja Społeczna Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie
doświadczenie w realizacji i koordynowa-
niu projektów współfinansowanych ze
źródeł zewnętrznych, w tym środków PO
KL (m.in. koordynator projektów: „Cen-
trum Aktywności Lokalnej – II edycja” w
okresie 01.05.2012 – 31.07.2014, „Kontro-
la finansowa i audyt wewnętrzny – kadry
województwa podkarpackiego” w okresie
01.05.2010 – 16.01.2011, „Stop dzikim wy-
sypiskom śmieci – partnerstwo i zintegro-
wane działania szansą na rozwiązanie pro-
blemu” w okresie: 01.11.2008 –
31.10.2009); Specjalista ds. promocji w
projektach: „System wyboru świadczenio-
dawcy i rezerwacji wizyt dla pacjentów ga-
binetów stomatologicznych” w okresie
11.10.2010 – 28.02.2011, „Sz@nsa dla

Nowy zastępca
burmistrza

Od 2 stycznia br. na stanowisko drugiego zastęp-
cy Burmistrza Strzyżowa powołana została Dag-
mara Preisner. Nowa wiceburmistrz zajmuje się
m.in.: funduszami unijnymi, kulturą, sportem, pro-
mocją, dziedzictwem narodowym, sprawuje rów-
nież nadzór nad gminnymi placówkami kultury.

młodych: specjaliści e-biznesu”, w okresie
01.09.2008 – 31.10.2008.

W okresie 07.04.2014 r. do 01.01.2015
r. – Wiceprezes Zarządu Instytutu Ekono-
mii Społecznej.

Posiada także doświadczenie w działal-
ności promocyjnej i marketingowej (m.in.
podinspektor – na samodzielnym stanowi-
sku do spraw rozwoju gospodarczego i pro-
mocji gminy w Urzędzie Miejskim w Strzy-
żowie w okresie 01.05.2006 – 21.04.2008),
a także doświadczenie dziennikarskie – w
tym w zakresie współpracy z mediami
(m.in. specjalista ds. marketingu, reklamy
oraz dziennikarz w Agencji Promocyjnej
Komfort–Market w okresie 01.03.2002 –
30.04.2006; redaktor naczelny miesięczni-
ka Samorządu i Towarzystwa Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej „Waga i Miecz” w la-
tach 2006-2008).

Red.
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II sesja Rady Miejskiej

W dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 odbyła się II sesja
Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Podjęto uchwały:
• w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w
Strzyżowie.
Powołano komisje w następujących składach:
Komisja Rewizyjna
1. Niemiec Mieczysław – przewodniczący komisji
2. Zięba Tadeusz – zastępca przewodniczącego
3. Maźnicki Józef
4. Ruszała Wiktor
Komisja Finansowo-Gospodarcza
1. Maźnicki Józef – przewodniczący
2. Borek Tomasz (wybrany w dniu 29 grudnia, podczas pierwsze-
go posiedzenia komisji, wiceprzewodniczącym)
3. Gandawski Bogdan
4. Grodzki Tomasz
5. Kruczek Andrzej
6. Midura Paweł
7. Niemiec Mieczysław
8. Pająk Andrzej
9. Siuta Maria
10. Sołtys Małgorzata
11. Strzępek Zofia
12. Tomkowicz Piotr
13. Ziobro Maciej
14. Zimny Kazimierz
Komisja ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa
1. Zimny Kazimierz – przewodniczący
2. Fąfara Anna (wybrana w dniu 19 grudnia, podczas pierwszego
posiedzenia komisji, wiceprzewodniczącą)
3. Borek Tomasz
4. Gandawski Bogdan
5. Mendelowska Urszula
6. Midura Marzena
7. Midura Paweł
8. Siuta Maria
9. Strzępek Zofia
10. Tomkowicz Piotr
11. Ziobro Maciej
12. Zięba Tadeusz
13. Złotek Wiesław
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Praw-
nych
1. Sołtys Małgorzata – przewodnicząca
2. Midura Marzena (wybrana w dniu 22 grudnia, podczas pierw-
szego posiedzenia komisji, wiceprzewodniczącą)
3. Fąfara Anna
4. Grodzki Tomasz
5. Kruczek Andrzej
6. Mendelowska Urszula
7. Pająk Andrzej
8. Ruszała Wiktor
9. Złotek Wiesław
• w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrzo-
wi Strzyżowa.

W związku z wyborem Mariusza Kawy na stanowisko Bur-
mistrza Strzyżowa, konieczne było określenie należnego mu wy-
nagrodzenia za pracę. Będzie to kwota około 10.500 zł brutto, tj.
około 400 zł mniej niż otrzymywał poprzedni burmistrz.
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów.

Działka o powierzchni 0,0053 ha, znajdująca się w Strzyżo-
wie obok boiska „Orlik”, zostanie wydzierżawiona na 25 lat Wo-
jewództwu Podkarpackiemu. Usytuowany zostanie na niej kon-
tener, który będzie stanowił tak zwany węzeł technologiczny pod
budowę szerokopasmowej sieci internetowej dla gminy oraz po-
wiatu.
• zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej w
Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy
Strzyżów na 2014 r.

W ramach uchwały dokonano podziału środków otrzyma-
nych z różnych źródeł do budżetu Gminy Strzyżów, a także do-
konano przesunięć środków pomiędzy działami klasyfikacji bu-
dżetowej.

Na zakończenie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej Wio-
letta Drozd przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń ma-
jątkowych przez radnych. Z uwagi na zbliżające się święta Boże-
go Narodzenia, radni łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie także
świąteczne życzenia.

III sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 grudnia w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu protokołu z
poprzedniej sesji, radni przystąpili do rozpatrywania uchwał.

Podjęto uchwały:
• w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Sobie-
skiego w Strzyżowie.
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego przy ul. 1 Maja w Strzy-
żowie.

Uchwały są efektem starań samorządu gminy o utworzenie w
Strzyżowie podstrefy ekonomicznej, która ma być zlokalizowa-
na na obszarach objętych wymienionymi planami. Dla terenu
położonego przy ul. Sobieskiego o powierzchni 11,16 ha, zmia-
ny planu obejmują m.in. zmianę przeznaczenia terenu na dzia-
łalność produkcyjną, magazyny i składy. Takie samo przeznacze-
nie zyskały tereny o powierzchni 25,65 ha, położone przy ul. 1
Maja, dla których nie było do tej pory opracowanego planu.
• w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok
2015.

Program uchwalany jest corocznie zgodnie z ustawą o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania al-
koholu. Zadania w nim zawarte będą realizowane w szczególno-
ści przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych we współpracy między innymi z: Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem Konsultacyjno-Infor-
macyjnym ds. Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania

Informacje z sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie
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Problemów Alkoholowych, policją, szkołami, organizacjami po-
zarządowymi.
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii dla Gminy Strzyżów.

Obowiązek uchwalenia przez gminy takiego programu wyni-
ka z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obowiązujący do
tej pory program uchwalono w 2011 roku. Biorąc pod uwagę fakt
pojawienia się aktualnych danych dotyczących zagrożenia nar-
komanią na terenie gminy Strzyżów, zawartych w wynikach i
wnioskach z opracowanej końcem 2013 roku Diagnozy Lokal-
nych Zagrożeń Społecznych – Strzyżów 2013, zasadne było opra-
cowanie nowego programu. W ramach Programu kontynuowane
będą działania podejmowane w latach ubiegłych w zakresie prze-
ciwdziałania narkomanii na terenie gminy, szczególnie w odnie-
sieniu do młodzieży, która najczęściej sięga po środki psychoak-
tywne. W programie dużą uwagę poświęcono także działaniom
nakierowanym na edukację rodziców, bowiem to oni mają naj-
większy wpływ na zachowanie swoich dzieci.
• w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Zarządu
Oświaty w Strzyżowie.

Uchwała uzupełnia zakres działania Miejsko-Gminnego Za-
rządu Oświaty w Strzyżowie o zadania wynikające z ustawy o
systemie informacji oświatowej. Zgodnie z uchwałą do zadań jed-
nostki będzie więc należało dodatkowo: prowadzenie baz da-
nych SIO (System Informacji Oświatowej) szkół i placówek
oświatowych z terenu gminy Strzyżów, przekazywanie tych da-
nych kuratorowi oświaty a także ich weryfikacja do naliczania
subwencji oświatowej.
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Miastem Rzeszów.

Porozumienie dotyczy przyjmowania oraz sprawowania opie-
ki nad nietrzeźwymi osobami przez rzeszowską Izbę Wytrzeź-
wień, dowiezionymi z terenu gminy Strzyżów. Na realizację tych
zadań zabezpieczono kwotę blisko 6 tys. zł ze środków przezna-
czonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

W poniedziałki zapraszamy Państwa
do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie

w godz. 8.00-18.00
Informujemy, że od lutego br. zostaną zmienione godziny pracy Urzędu

Miejskiego w Strzyżowie. W poniedziałki urząd będzie czynny dłużej niż do-
tychczas, tj. od godz. 8.00 do godz. 18.00. W pozostałe dni tygodnia godzi-
ny pracy nie zmienią się (7.00-15.00).

UM Strzyżów

W związku ze sprawą zawisłą przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie XIV Zamiejscowym Wydzia-
łem Karnym z siedzibą w Strzyżowie z oskarżenia prywatnego Pani Wioletty Drozd o zniesławienie
przez umieszczenie obrażających ją zwrotów na portalu strzyżowiak.pl temat: „Czyj jest basen”, in-
formuję iż w wyniku pojednania z Panią Wiolettą Drozd – kierownikiem ds. promocji i marketingu w
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, przepraszam ją za opublikowanie na forum
strzyżowiak.pl obraźliwych tekstów.

Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł na konto
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Serafitek w Strzyżowie z przeznaczeniem na organizację dodatko-
wych zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Łukasz Bukowski
alias Wredna_Wiedźma

SPROSTOWANIE
W grudniowym numerze „WiM”

w tekście „Wyniki wyborów samorządo-
wych 2014” pojawił się błąd. W wynikach
wyborów do Rady Miejskiej w Strzyżo-
wie, okręg nr 4, wpisano nazwisko wy-
branego radnego: „Maźnicki Jerzy”,
winno być „Maźnicki Józef”. Za pomył-
kę serdecznie przepraszamy.

Redakcja

• w sprawie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla
Pana Marka Śliwińskiego.

W związku ze zgłoszonym przez byłego burmistrza Marka
Śliwińskiego zamiarze przejścia na emeryturę po wygaśnięciu
mandatu, Rada Miejska potwierdziła prawo do należnej mu od-
prawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.
• zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej w
Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy
Strzyżów na 2014 rok.

W ramach uchwały dokonano podziału środków otrzyma-
nych do budżetu gminy w ramach subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, a także zmniejszono wydatki
związane m.in. z realizacją inwestycji dążących do uzbrojenia
terenów inwestycyjnych przeznaczonych do utworzenia „podstre-
fy ekonomicznej”.
• w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy
lata.

Uchwała określa procedurę i tryb nabywania nieruchomości
przez gminę, sposoby i tryb zbywania nieruchomości, warunki i
zakres obciążania nieruchomości gminnych a także warunki ich
wydzierżawiania oraz wynajmowania. Wymienionych czynności
dokonuje Burmistrz Strzyżowa za zgodą Rady Miejskiej. W nie-
których, określonych uchwałą przypadkach, burmistrz jest upo-
ważniony do podejmowania czynności bez zgody Rady, m.in.:
do dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, a krót-
szy niż 10 lat, zbycia nieruchomości, której wartość szacunkowa
nie przekracza 30 tys. zł, nabycia nieruchomości, której wartość
nie przekracza 50 tys. zł.
• w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

W uchwale przyjęto harmonogram prac Rady Miejskiej na
bieżący rok, wynikających z obowiązków określonych ustawo-
wo, a także bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa.

A. Kozioł
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Strzyżowa

z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów przewodniczących
i członków Zarządów Osiedli oraz sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy
i miasta Strzyżów.

Dobiegła końca kadencja organów samorządowych wsi i osiedli. W dniu 29 marca 2015 roku dokona-
my wyboru sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli na nową, 4-let-
nią kadencję.

Nadchodzące wybory będą zorganizowane podobnie jak wybory radnych. W tym celu dla każdej wsi
i osiedla w mieście powołane zostaną komisje wyborcze. Będą się one składać z 5-7 osób łącznie z przewod-
niczącym. Kandydatury zgłoszone przez zebrania wiejskie (osiedlowe), partie bądź ugrupowania polityczne
oraz organizacje społeczne, powołane zostaną w skład komisji najpóźniej w dniu 23 marca 2015 r.

Kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli
zgłaszać można w Biurze Rady Miejskiej w Strzyżowie (pokój nr 7, I piętro budynku Urzędu Miejskiego).

Druki zgłoszeń pobrać można w Biurze Rady Miejskiej lub ze strony internetowej gminy: www.strzy-
zow.pl/bip.

Przy zgłaszaniu podać należy imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, Nr PESEL, miejsce zamieszka-
nia (obowiązkowe stałe zamieszkanie w miejscu kandydowania) oraz funkcję, do której następuje zgłoszenie.

Można równocześnie kandydować na sołtysa i członka rady sołeckiej, lub do pełnienia tylko jednej z tych
funkcji. Podobne zasady odnoszą się do osiedli w mieście.

Zgłoszenie kandydata musi być podpisane przez co najmniej 15 stałych mieszkańców sołectwa
(osiedla).

Każda z osób, która poparła kandydata swym podpisem jest uprawniona do złożenia zgłoszenia w Urzę-
dzie Miejskim celem jego zarejestrowania.

Każdy kandydat zgłoszony musi być na oddzielnym formularzu, przy czym te same osoby mogą podpisać
zgłoszenie (udzielić poparcia) więcej niż jednemu kandydatowi.

Zgłoszenia są przyjmowane w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a termin ich przyjmowania
upłynie w dniu 13 marca 2015 roku o godzinie 15-tej.

Po tym terminie sporządzone zostaną karty do głosowania.
Na terenie gminy i miasta ustalonych zostanie 18 lokali wyborczych, po jednym w każdej wsi i osiedlu

w mieście.
Głosowanie będzie się odbywać w godzinach od 7 – 16 jednocześnie we wszystkich osiedlach i so-

łectwach.
Wybrani zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
Komisje wyborcze niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów wywieszą odpowiednie informacje na ze-

wnątrz lokali wyborczych.
Apeluję do mieszkańców gminy i miasta o aktywny i liczny udział w wyborach organów samorządowych

wsi i osiedli.

Burmistrz Strzyżowa
mgr Mariusz KAWA
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Imponujący pokaz sztucznych ogni mogli obejrzeć zebrani w syl-
westrową noc na strzyżowskim Rynku. I choć w tym roku nie było
sceny, didżeja i animatora zabaw, to jednak wielu mieszkańców
naszego miasta i okolic zdecydowało się świętować nadejście No-
wego Roku właśnie w centrum Strzyżowa.

Na Rynku już od godziny 20:45 można było oglądać i posłuchać
relacji na żywo z imprezy zorganizowanej na wrocławskim Rynku, na
telebimie udostępnionym przez firmę Midas. Na przybyłych tego
wieczora na Rynek czekał także w swoim powozie, ciągniętym co
prawda przez konie a nie renifery, Święty Mikołaj, który obdarowy-
wał słodkościami. Po tradycyjnym odliczaniu, o godz. 00:00 na niebie
rozbłysły pierwsze fajerwerki i przez kilkanaście minut oczy zebra-
nych wpatrzone były w to niezwykłe widowisko.

Po raz trzeci, 15 stycznia br., Biblioteka Pu-
bliczna Gminy i Miasta w Strzyżowie, przy
udziale Towarzystwa Miłośników Ziemi
Strzyżowskiej oraz Czarnorzecko-Strzyżow-
skiej Lokalnej Grupy Działania, była orga-
nizatorem spotkania historyczno-kultural-
nego zorganizowanego w ramach obcho-
dów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.
Coroczne spotkania mają na celu przybli-
żenie historii, kultury, języka, religii, ze
szczególnym uwzględnieniem życia co-
dziennego strzyżowskich Żydów. Tego-
roczną edycję Dnia Judaizmu zatytułowa-
no: „Szmonces – dowcip żydowski”.

Skromne progi Synagogi zaszczycili za-
proszeni goście: ks. Jan Wolak, Zastępca
Burmistrza Strzyżowa Dagmara Preisner, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzy-
żowie Paweł Midura oraz radni Rady Miej-
skiej: Urszula Mendelowska, Marzena Mi-
dura, Wiktor Ruszała, władze powiatowe re-
prezentowali zaś: Sekretarza Powiatu Jacek
Boho oraz radni powiatowi Marek Śliwiński
i Grzegorz Tomaszewski. Przybyli też dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych placówek i instytucji,

Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni na Rynku w Strzyżowie
Fot. J. Skowron

Organizatorem wieczoru był burmistrz Strzyżowa oraz Dom
Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Red.

Trzecia edycja Dnia Judaizmu w BPGiM w Strzyżowie
organizacji pozarządowych oraz mieszkań-
cy i sympatycy naszej placówki. W spotkaniu
uczestniczyła także Barbara Kozłowska z
Polskiego Radia Rzeszów, która w progra-
mie „Okolice kultury” przedstawi materiał z
naszego spotkania.

Humor żydowski bywa specyficzny, wy-
maga od odbiorcy znajomości żydowskiej
mentalności, obyczajów a czasami religii.
Warto zatem pogłębiać wiedzę o judaizmie
choćby po to, żeby uśmiać się do łez z żydow-
skich drwinek, by zapoznając się z typowymi
reakcjami Żydów na codzienne zdarzenia,
zastanowić się nad niecodzienną cechą tego
narodu, nad pewną odmiennością w rozu-
mowaniu, która wcale nic temu narodowi
nie ujmuje, a wprost przeciwnie: dodaje wie-
le nowych i niespotykanych w innych naro-
dach barw.

W przyjemny nastrój wprowadzili zebra-
nych specjalni goście: Leszek Majewski oraz
Józef Maźnicki. Humorystyczne anegdoty i
opowieści z życia codziennego strzyżowskich
Żydów przedstawiła Marzena Dubiel, Pre-
zes TMZS oraz Agata Gadziała, członek
TMZS. Wszystkie anegdoty przeplatane były
ciekawymi żydowskimi dowcipami w wyko-
naniu Stanisława Pytko oraz Gerarda So-
chy. Anegdoty dotyczyły takich sfer życia jak:

narodziny, obrzezanie, szkoła, małżeństwo,
życie małżeńskie, interesy, synagoga, śmierć
i pogrzeb. Na koniec humorystycznych opo-
wieści z wielkim humorem Stanisław Pytko i
Gerard Socha wykonali żydowski szmonces
– „Sęk”.

Po występach nastąpiło coś dla ducha,
czyli występ zespołu Trio Galicyjskie z GOK
w Niebylcu z repertuarem najsłynniejszych
utworów muzyki klezmerskiej. W trakcie słu-
chania przyjemnych melodii Młodzieżowe
Koło Miłośników Ziemi Strzyżowskiej ser-
wowało dla wszystkich potrawy żydowskie a
były to: sałatka ziemniaczana oraz sernik,
natomiast Strzyżowskie Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich, reprezentowane w tym roku
przez KGW z Wysokiej Strzyżowskiej – gór-
nej, przygotowało tradycyjne żydowskie pier-
niki i pierniczki oraz pierożki z kapustą, grzy-
bami i gotowaną wątrobianką.

Całość spotkania dopełniały wspomnie-
nia, ciekawostki i anegdoty związane z kul-
turą żydowską i w tak miłej atmosferze do-
biegło końca kolejne spotkanie poświęcone
społeczności żydowskiej.

W imieniu organizatorów składam ser-
deczne podziękowania na ręce dyrektor
Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie Jadwi-
gi Skowron za pomoc w nagłośnieniu w/w
spotkania.

M. Utnicka
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Jeszcze tylko kilka miesięcy pozo-
stało do zakończenia perspektywy
programowej realizowanej w latach
2007-2013 w ramach inicjatywy
LEADER Osi 4 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna
Grupa Działania realizowała Lokalną
Strategię Rozwoju na terenie sześciu
sąsiednich gmin: Strzyżów, Wiśnio-
wa, Frysztak, Wojaszówka, Korczy-
na i Krościenko Wyżne. Efekty tych
działań mówią same za siebie.

Jednym z podstawowych zadań reali-
zowanym przez LGD od 2009 roku, w
związku z realizacją LSR, były nabory
wniosków na operacje w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” Oś 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z tym LGD przeprowadziła
nabory wniosków w ramach limitu środ-
ków w wysokości 7 584 892 zł na cztery
działania: Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój
wsi, małe projekty.

Łącznie odbyło się 17 naborów, w któ-
rych beneficjenci złożyli ponad 200 wnio-
sków, z czego 173 zostały wybrane przez
Radę Decyzyjną do realizacji. Dzięki po-
myślnemu zakończeniu większości z nich,
niemal cała kwota na działanie „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” została
wykorzystana.

Na dzień dzisiejszy wypłaconych jest
już ponad 6,25 mln złotych, a kolejne
wnioski są w kolejce do rozliczenia i wy-
płacenia środków.

Atrakcyjne „małe projekty”
Najwięcej wniosków wpłynęło na dzia-

łanie „małe projekty”. Początkowo były
to projekty z refundacją kosztów w wyso-
kości do 25 tys. złotych a od 2013 roku do
50 tys. złotych. Pewnie dlatego były to tak
atrakcyjne realizacje. Wystarczy popatrzeć
na szeroką gamę wykonanych zadań, aby
zrozumieć jak istotne były one dla rozwo-
ju i aktywizacji społeczeństw wiejskich.
Dokonano wielu modernizacji i wyposa-
żenia świetlic wiejskich, budowę oświetle-
nia, parkingów, remont obiektów zabyt-
kowych, budowę obiektów małej architek-
tury turystycznej i wiele innych. Ponadto
odbywały się również liczne warsztaty rze-

Andrzej Łapkowski, Damian Kut

Podsumowanie działań Stowarzyszenia
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

LEADER na finiszu
mieślnicze, wydawano publikacje, organi-
zowano imprezy sportowe i kulturalne po-
łączone z zakupem tradycyjnych strojów
regionalnych lub instrumentów muzycz-
nych.

Nowe oblicze wsi

Największe środki pieniężne przezna-
czone zostały natomiast na działanie „Od-
nowa i rozwój wsi”, które skierowane było
stricte do jednostek samorządu terytorial-
nego (gmin), instytucji kultury, parafii i
związków wyznaniowych oraz stowarzy-
szeń o statusie organizacji pożytku pu-
blicznego. W tym przypadku wysokość
wniosków wahała się od 50 tys. zł do 500
tys. zł, a ich zakres dotyczył poprawy in-
frastruktury publicznej, turystycznej, czy
odnowy obiektów zabytkowych na obsza-
rze LGD.

Dla rolników
i przedsiębiorców

Kolejne działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” oraz „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W ramach funkcjonowania LGD od 2012 roku w okresie wakacyjnym organizowano prezentację potraw tradycyjnych „LGD od kuchni”

Fot. Andrzej Łapkowski
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ukierunkowane były na rozwój przedsię-
biorczości. Projekty realizowane w ramach
tych działań przyczyniły się do powstania
lub rozwinięcia działalności gospodarczej
przez kilkanaście podmiotów. W wyniku
ich realizacji powstało ponad 20 miejsc
pracy, a co za tym idzie, zatrudniono nie-
mal 20 osób. Przedsiębiorcy otrzymali
wsparcie w różnych zakresach: od branży
turystycznej, przez budowlaną i usług dla
ludności, aż po usługi informatyczne.

Kultura i promocja

Obok szkoleń i spotkań informacyj-
nych, działania LGD prowadzone były
również w zakresie promowania aktywno-
ści społeczności lokalnej. Dotyczyło to
zarówno organizowania imprez o charak-
terze kulturalno-promocyjnym przez Biu-
ro LGD, jak też współudziału w licznych
wydarzeniach na terenie poszczególnych
gmin partnerskich.

Dzięki możliwości zorganizowania
stoisk promocyjno-informacyjnych, krót-
kich prezentacji i konkursów wiedzy nt.
LGD i UE, promocja odbyła się podczas
ponad 80 imprez. Jednym z podstawowym
celów uczestnictwa poprzez obecność na
imprezach, było wspieranie rozwoju wsi i
integracji środowiska wiejskiego oraz po-
budzenie aktywności mieszkańców spo-
łeczności wiejskiej.

Uczestniczono w imprezach o różnej
tematyce, jednakże można je podzielić na
4 główne kategorie: kulturalne, sporto-
wo-rekreacyjne, kulinarne, historyczne.
Największą kategorię stanowią imprezy
o charakterze kulturalnym, w której
mieszczą się m.in.: jubileusze OSP i
KGW, przeglądy muzyki ludowej, pikni-
ki rodzinne, dożynki.

LGD zorganizowało 3 edycje Prezen-
tacji Potraw Tradycyjnych „LGD od kuch-
ni”. Promocja dziedzictwa kulinarnego
przyczynia się do kształtowania świado-
mości mieszkańców w zachowaniu trady-
cyjnej kuchni oraz aktywizuje mieszkań-
ców na rzecz podtrzymywania tradycyjnej
kuchni regionalnej, poznania przez miesz-
kańców rodzimych smaków i produktów
lokalnych.

Konkursy
promujące dziedzictwo

W celu lepszego poznania dziedzictwa
kulturowego obszaru zorganizowane zo-
stały dwie edycja konkursu na „Najpięk-
niejszy ogród przydomowy”. Cieszyły się
one dużą popularnością i wykazały duży
potencjał mieszkańców w zakresie kulty-
wowania i zachowania np. hodowli rodzi-

mych roślinności. Natomiast konkurs fo-
tograficzny „LGD w obiektywie” ukazał
prawdziwe talenty fotograficzne wielu
osób i dostarczył wyjątkowy materiał zdję-
ciowy ukazujący piękno krajobrazu tere-
nu działania LGD.

Zdjęcia z przebiegu wszystkich konkur-
sów umieszczone są w zakładkach tema-
tycznych na stronie internetowej:
www.lgdleader.pl.

Działalność wydawnicza

Od początku swojej działalności LGD
stawiało na promocję obszaru poprzez
różnego rodzaju wydawnictwa. Były to za-
równo informatory promujące poszczegól-
ne działania, jak też i większe publikacje

związane z kultywowaniem tradycji, dzie-
dzictwa kulturalnego terenu. W sumie
ukazało się 13 publikacji.

Od 2011 roku co pół roku wydawany
jest „Biuletyn LGD” zawierający najważ-
niejsze informacje dot. realizacji LSR i
działań LGD. Na koniec 2014 roku uka-
zało się 8 numerów bieżących oraz jeden
specjalny, poświęcony podsumowaniu
dwóch edycji Konkursu „Najpiękniejszy
ogród przydomowy”.

Skoro mowa o wydawnictwach, zachę-
camy Czytelników do lektury najnowszej
publikacji pt. „Czarnorzecko-Strzyżowski
LEADER – działania i efekty”, która jest
dostępna w Biurze LGD i jest podsumo-
waniem blisko sześcioletniej działalności
Stowarzyszenia.

�
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Collegium
Latina

Noworoczne Impresje Muzyczne to
cykl styczniowych koncertów orga-
nizowanych przez strzyżowski Dom
Kultury „Sokół” nieprzerwanie od
kilkunastu lat. Przedsięwzięcie to
jest doskonałą okazją do zaprezen-
towania nie tylko dorobku artystycz-
nego zespołów i solistów pracują-
cych pod skrzydłami „Sokoła”, ale
również zaproszenia do udziału w
imprezie gwiazd polskiej sceny roz-
rywkowej.

Tradycyjnie podczas jednego z koncer-
tów Noworocznych Impresji Muzycznych
sceną włada jazz. Podobnie było w tym roku,
kiedy 10 stycznia (sobota)
licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła uczestniczyć
w zupełnie wyjątkowym wy-
darzeniu: Collegium Latina.
Jest to autorski projekt
Wojtka Groborza, którego
przewodnią myślą jest Im-
prowizowana Muzyka Instru-
mentalna, pod dobrym wpły-
wem tej Afro-Kubańskiej i
Brazylijskiej.

Założyciel grupy, wspo-
mniany Wojtek Groborz, to
świetny krakowski pianista,
kompozytor i edukator jazzo-
wy. Jest także znany z prowa-
dzenia wielu formacji pod

własnym nazwiskiem, we współpracy z: Extra
Ballem Jarosława Śmietany, Januszem Mu-
niakiem, Janem Ptaszynem Wróblewskim,
Henrykiem Majewskim i innymi postaciami
sceny jazzowej, aktualnie działający w legen-
darnej, obchodzącej 50-lecie istnienia grupie
Jazz Band Ball Orchestra. To również aktyw-
ny aranżer, kompozytor i dydaktyk. Obecnie
wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie
w Katedrze Muzyki Współczesnej i Jazzu.

Jednym z artystów zaproszonych do
udziału w projekcie Collegium Latina jest
Thomas Celis Sanchez – w połowie krwi
Kubańczyk, przybyły do Polski z Meksyku.
To wyjątkowy percussionista z tamtej części
świata, znający i grający także rytmy brazy-
lijskie. Nadał ostateczny wyraz rytmiczny na-
graniom takich wykonawców, jak: „Raz Dwa
Trzy”, Jan Trebunia-Tutka, Justyna Stecz-
kowska, Martyna Jakubowicz, czy Anna
Maria Jopek. Drugim perkusjonistą Colle-
gium Latina jest Wiesław Jamioł – od kil-
kunastu lat bliski współpracownik Grobo-
rza. Także wieloletni członek Jazz Band Ball
Orchestra. Z Tarnowa pochodzi studiujący

„Œwiat
to muzyka”

„Świat to muzyka” – taki tytuł nosił
drugi koncert zorganizowany w ra-
mach Noworocznych Impresji Mu-
zycznych. Przedsięwzięcie to zreali-
zowane zostało 14 stycznia br.
wspólnie z Państwową Szkołą Mu-
zyczną I st. im. Z. Mycielskiego w
Strzyżowie. Było to wyjątkowe wyda-
rzenie, gdyż nie co dzień ma się oka-
zję podziwiać tak wielu młodych,
zdolnych artystów na jednej scenie
muzycznej. Tłumnie zgromadzoną
publiczność przywitała dyrektor DK
– Jadwiga Skowron i dyrektor PSM
– prof. Grzegorz Oliwa, który prowa-
dząc całą imprezę, udowadniał zgro-
madzonym, iż bezsprzecznie „świat
to muzyka”.

Do udziału w koncercie zaproszeni zo-
stali soliści Studia Piosenki działającego przy
strzyżowskim Domu Kultury „Sokół”, pra-
cujący na co dzień pod bacznym okiem in-
struktorów Barbary i Dariusza Szlachtów.
Warto zaznaczyć, iż większość z naszych wo-
kalistów, oprócz zajęć śpiewu, kształci się
muzycznie w Państwowej Szkole Muzycznej.
Koncert rozpoczął występ Gabrieli Pieczek,
która wykonała tytułowy utwór koncertu
„Świat to muzyka”. W dalszej części imprezy
mogliśmy podziwiać popisy wokalne kolej-
nych młodych artystów śpiewających w Stu-
diu Piosenki: Emilki Pieczek („Etiuda”), du-
etu Natalia Zielińska i Nikola Bobek („Świat

NOWOROCZNE IMPRESJE MUZYCZNE

w krakowskiej Akademii Muzycznej basista
Piotr Południak – talent, o którym wkrótce
będzie głośno, jak zapewnia Groborz. Zwy-
cięzca Jazz Juniors 2011 w kategorii zespo-
łowej. Dopełnieniem, stanowiącym o nie-
powtarzalnym brzmieniu Collegium Latina,
jest Leszek Nowotarski – saksofonista, fle-
cista, absolwent Akademii Muzycznej w Ka-
towicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej. To również aranżer, producent
muzyczny, nauczyciel w szkole jazzu oraz
pracownik telewizji na stanowisku realiza-
tora postprodukcji dźwiękowej.

To wyjątkowe zestawienie artystycznych
osobowości i elementów różnych kultur
muzycznych, stanowi o witalności i świeżo-
ści nowej formacji, która zawładnęła strzy-
żowską publicznością.

Anna S. – DK

Fot. A. Korabiowska (2)
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rozdźwięków”), Kai Jacek („Klucz wiolino-
wy”), duetu Kasia Sikora i Natalia Rachwal-
ska („Tym właśnie dla mnie jest”), Julii Sa-
neckiej („Piosenka uwerturowa”), Oli Wa-
łach („Dyrygent”) oraz duetu Nikola Bobek i
Bartek Piwowar („Co nam w duszy gra”).

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Z. My-
cielskiego założona została w 1992 roku przez
Ministra Kultury i Sztuki. Obok nauki gry na
wybranym instrumencie (fortepian, akorde-
on, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet,
saksofon) i poznawania zasad rządzących
sztuką muzyczną, uczniowie w ramach zajęć
grają w zespołach instrumentalnych oraz śpie-
wają w szkolnym chórze. Uczniowie PSM
doskonale sprawdzają się również jako wo-
kaliści uczęszczając na zajęcia Studia Piosen-
ki DK. Podczas styczniowego koncertu na
scenie „Sokoła” zaprezentowali się młodzi
muzycy, tancerki i tancerze grup rytmicznych
oraz chór pod batutą samego prof. Oliwy.

Jako pierwszy zaprezentował się Hubert
Grzebień ujmująco wykonując piosenkę pt.
„Szkoło, szkoło jak się masz” w towarzystwie
grupy rytmicznej kl. I „6”. Następnie usłyszeli-
śmy Zespół Instrumentalny PSM w utworze
Heinz’a Both’a „Blues”. W dalszej części ko-
lejno zaprezentowali swe umiejętności: Hie-
ronim Oliwa na gitarze („Tęsknota wędrow-

Wspominam ciebie... Tango kochane...
Czuję drżenie podłogi w sali balowej
i słyszę modlitwy z przeszłości.

(Enrique Santos Discépolo)

Strzy¿owski
Chór

Kameralny
marzy

o Po³udniu
Strzyżowski Chór Kameralny śpiewa
od „okrągłych” 21 lat. W tym cza-
sie, obok wielu koncertów w kraju,
odbył kilka zagranicznych tournée.
Miały one często nie tylko wymiar
koncertowy ale także warsztatowy,
doskonalący, tak jak ostatnie wyjaz-
dy do Barcelony w 2012 r. oraz Ni-
cei w minionym roku.

Kto chce się rozwijać w jakiejkolwiek dzie-
dzinie musi dążyć do wymiany doświadczeń,
myśli, poszukiwać nowych sposobów rozwią-
zywania problemów, uczyć się od innych (naj-
lepszych), szukać inspiracji do własnych dzia-
łań. Osobisty kontakt z drugim człowiekiem:
chórzystą, dyrygentem, instruktorem nie
zastąpi niczego. Nawiązane kontakty, czasem
przyjaźnie owocują często po czasie i przy-
noszą zaskakujące, wspaniałe efekty.

W ostatnią podróż strzyżowscy chórzy-
ści wybrali się aż na drugą półkulę, do Ar-
gentyny, do samego Buenos, do stolicy tan-
ga. Nie, nie – proszę się obawiać, że to mu-

NOWOROCZNE IMPRESJE MUZYCZNE

ca”, „Kukułka”), Marcin
Malak na klarnecie („Hal-
lelujah”), Zespół Perkusyj-
ny kl. I „4” wspólnie z Ze-
społem Rytmiki kl. I „6”
(„Zegary”), duet Danuta
i Jan Tarczoń na flecie i for-
tepianie („Ragtime”), Da-
niel Zieliński na akorde-
onie, duet skrzypcowy Zo-
fia Oliwa i Natalia Zieliń-
ska – „Wątpliwość” A. Po-
gorilec (warto wspomnieć,
iż duet ten zdobył I Nagro-
dę w VII Ogólnopolskim
Konkursie Duetów
Smyczkowych w Kętrzynie
w 2014 r.), Szymon Miku-
szewski na klarnecie („Wa-

riacje Es-dur”), Joanna Złotek na gitarze
(„Etiuda” Carcassiego), Sebastian Arciszew-
ski na fortepianie wraz z Zespołem Perkusyj-
nym („Małe Preludium” J.S. Bach), Marcel
Oliwa na saksofonie w utworze „Tico, tico”
(Marcel jest również laureatem I Miejsca w
XI Międzynarodowym Festiwalu Saksofono-
wym odbywającym się w Przeworsku), kwartet
smyczkowy: Zofia Oliwa, Natalia Zielińska, Ni-
kola Bobek, Julia Sanecka („Kontemplacja”
Charlesa Dankle), Chór PSM pod kierunkiem
Grzegorza Oliwy („The Lion Steep tonight”,
„Tango”) i Zespół Rytmiczny kl. III „6” („Con-
ga”). Finałowy utwór pt. „Nie załamuj się ko-
lego” porywająco wykonał Chór PSM.

Koncert pn. „Świat to muzyka” zgroma-
dził na sali widowiskowej komplet publicz-
ności. Wśród nich znaleźli się nie tylko ro-
dzice i najbliższe rodziny występujących na
scenie młodych artystów, ale również miło-
śnicy talentu i dobrej muzyki, gdyż cały kon-
cert wykonany był na najwyższym muzycz-
nym poziomie. Takie wydarzenia pozwalają
młodym artystom zabłysnąć na prawdziwej
scenie przed ogromną publicznością, a nam,
odbiorcom ich talentu, wyrazić podziw i uzna-
nie dla ciężkiej pracy artystycznej. Serdecz-
nie gratulujemy i czekamy na więcej...

Anna S. – DK

Hubert Grzebień i Grupa Rytmiki PSM Daniel Zieliński Ola Wałach

Fot. A. Słowik (4)

Kwartet smyczkowy Zofia Oliwa, Natalia Zielińska, Nikola Bobek, Julia
Sanecka
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siało bardzo dużo kosztować. Za darmo oczy-
wiście nic teraz nie ma, ale podróż ta możli-
wa była poprzez najpiękniejsze medium,
doskonałe do przenoszenia w dowolne miej-
sce i czas, o każdej wymarzonej porze – to
pani Muzyka. Dzięki osobistym kontaktom
dyrygenta chóru z Duetem PaDos (Marian-

na Dąbek – akordeon, Maciej Michalik –
baryton) specjalizującym się w wykonawstwie
tang oraz argentyńskim kompozytorem i
aranżerem Juanem Bernardo Lattinim (po-
znanym podczas warsztatów i koncertów w
Barcelonie) przygotowany został program
koncertowy, na który złożyły się opracowa-
nia tang argentyńskich i polskich. Aranżacji
utworów dokonali również polscy muzycy:
Wiesław Świderski, Grzegorz Brus oraz Ja-
kub Zwarycz. By możliwie najwierniej oddać
charakter i dynamikę opracowań do wspól-
nego wykonania zaproszeni zostali także
muzycy z ARSO Ensemble, Paweł Węgrzyn
– fortepian, Eryk Oliwa – klarnet oraz tan-
cerze: Agnieszka Miruk i Jerzy „Jorge” Ty-
chanicz. Zamierzeniem pomysłodawcy było,
by prezentacja tang w tak wyjątkowej obsa-
dzie nie była tylko statycznym ich odśpiewa-
niem, ale by niosła cały ogrom emocji, zwią-
zany najczęściej ze smutkiem z powodu mi-
łosnego zawodu. Elementami, które miały
w tym pomóc były stroje chórzystów, ele-
menty gry aktorskiej oraz „wyciszone” oświe-
tlenie. Ogromną pomoc w tym aspekcie oka-
zała strzyżowianka, reżyserka teatralna –
Joanna Zdrada. Dzięki jej uwagom i pomy-
słom realizatorskim wszyscy wykonawcy zro-
zumieli jak istotny jest najdrobniejszy szcze-
gół: muzyczny i wizualny w całym przekazie
treści i emocji.

Premierowe wykonanie koncertu-wido-
wiska miało miejsce w sali koncertowej Wy-
działu Muzyki w dniu 15 stycznia 2015 r. w
ramach koncertów uniwersyteckich. Po ilo-
ści chętnych do jego wysłuchania i zobacze-
nia (nadkomplet publiczności) można
stwierdzić, że w mieszkańcach Rzeszowa jest
wielki głód tanga. W Polsce, zwłaszcza na
zachodzie i północy ruch tangowy od kilku

lat prężnie się rozwija, natomiast wydaje się,
że podkarpacie ma w tym zakresie jeszcze
coś do nadrobienia. Miejmy nadzieję, że
dzięki takim wydarzeniom jak ten koncert,
sytuacja szybko ulegnie zmianie.

Mieszkańcy Strzyżowa mieli okazję do
wyrobienia sobie własnej opinii na temat

efektów kilkutygodniowej
pracy chórzystów, muzy-
ków i tancerzy podczas
koncertu w strzyżowskim
„Sokole” w dniu 24 stycz-
nia br. w ramach Nowo-
rocznych Impresji Muzycz-
nych. Nie jest ona chyba
taka zła, ponieważ koncert
zakończył się kilkoma bisa-
mi oraz odśpiewanym
„Sto lat” z okazji „uro-
dzin” chóru. W porówna-
niu z premierą, koncert w
Strzyżowie rozszerzony
został o tango „Volver”,
(czyli „Wracam”), autor-
stwa duetu Carlos Gardel
i Alfredo Le Pera, twór-

ców nieocenionych dla rozwoju tanga, uzna-
wany za symbol perfekcjonizmu w Argenty-
nie. „Volver” to także jeden z dwóch hym-

NOWOROCZNE IMPRESJE MUZYCZNE

Fot. A. Słowik (2)

nów emigracyjnych Argentyńczyków. Wyja-
śniając znaczenie tytułu utworu, dyrygent
Grzegorz Oliwa nawiązał do ciągłych powro-
tów Strzyżowskiego Chóru Kameralnego z
setek koncertów w kraju i za granicą do
domu, na południe, co także sugerował tytuł
koncertu „Sueno el Sur” („Marzę o Połu-
dniu”).

Wierzymy, że tak długo, jak dane nam
będzie móc odbywać wspólne muzyczne pod-
róże, a później wracać i dzielić się swoimi
przeżyciami i emocjami, znajdziemy w swo-
im mieście wiernych słuchaczy i życzliwość
osób, od których zależy ich realizacja. My
odwdzięczymy się naszą pasją, pięknym śpie-
wem.

Marzę o Południu
Ten księżyc monumentalny, odwrócone niebo.
Szukam Południa
wolnego czasu, tego co dalej będzie.

Kocham Południe
Tych dobrych ludzi, pełnych godności.
Czuje Południe
jak czuję bliskość Twojego ciała.

(Fernando Solanas)

prof. Grzegorz Oliwa

Ten wyjątkowy koncert
był również doskonałą
okazją do życzeń i gratu-
lacji, które Jadwiga Skow-
ron przekazała Grzego-
rzowi Oliwie z okazji ode-
brania przez niego nomi-
nacji profesorskiej.

W dniu 23 październi-
ka 2014 r. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski wrę-
czył akty nominacyjne na-
uczycielom akademickim
oraz pracownikom nauki i

Profesura dla doktora Oliwy

sztuki. Uroczystość odbyła się w Belwe-
derze. Wśród 47 osób, które otrzymały
tytuły profesorskie znalazł się strzyżo-
wianin – Grzegorz Oliwa – prodziekan
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Zygmunta My-
cielskiego w Strzyżowie oraz dyrygent
Strzyżowskiego Chóru Kameralnego. W
tym szczególnym dniu towarzyszyli mu:
Jan Oliwa (ojciec) i Eryk Oliwa (syn).

Ogromną dumą napawa fakt, że
Grzegorz Oliwa to jeden z najmłodszych
profesorów w naszym mieście. Gratu-
lujemy!

�
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Spotkanie rozpoczęła Strzyżowska Orkiestra Dęta wykonując
dostojną „Fanfarę” oraz wiązankę dobrze znanych kolęd. Następ-
nie swym występem wieczór uświetniły dwie solistki działającego przy
„Sokole” Studia Piosenki: Klaudia Kurpiel i Alicja Łabaj wykonując
cztery nastrojowe piosenki zimowe: „Bardzo cicha noc”, „Cicho,
cicho pastuszkowie”, „Całą noc padał śnieg” i „Biały śnieg i ty”.

Zespoły DK na ten szczególny wieczór przygotowały przepiękne
utwory wyszukane w starych, zakurzonych śpiewnikach. Kolędowe
prezentacje rozpoczęła Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy „Dnia jednego o północy”, „Lulaj go Mat-
ko, lulaj” oraz „Przylecieli aniołkowie”. Następnie zaprezentował
się ZPiT „Kłosowianie”, który zaśpiewał dla nas „Cicho wszędzie”,
„Cieszmy się” i „Hej Kolęda”. Jako ostatni wystąpił zespół „Stryki i
Stryjenki”, który żywiołowo wykonał „Najświętsza Panienka”, „Idą
kolędnicy” oraz „Oj, Maluśki, Maluśki”.

„Hej kolęda, kolęda...”
W niedzielę, 18 stycznia br. w strzyżowskim „Sokole”, po raz kolejny na wielkim kolędowaniu spotkały się zespoły folklo-
rystyczne działające przy Domu Kultury: Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”, ZPiT „Kłosowianie”, Zespół „Stryki i Stryjenki”,
soliści Studia Piosenki, członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń”, słuchacze Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
muzycy Strzyżowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Antoniego Barcia. Wspólne spotkania, wypełnione dźwiękami naj-
piękniejszych polskich kolęd i pastorałek, na stałe wpisały się już kalendarz imprez proponowanych przez DK.

Nieodłączną częścią Biesiady Kolędowej stały się konkursy i
zabawy. Podczas quizu „Jaka to kolęda” uczestnicy, po zaledwie
kilku dźwiękach zagranych na trąbce przez kapelmistrza Orkiestry
Antoniego Barcia, mieli za zadanie odgadnąć tytuł kolędy. Nowo-
ścią tegorocznej imprezy było kolędowe karaoke, w którym udział
wziął również Burmistrz Strzyżowa – Mariusz Kawa.

Styczniowe spotkania kolędowe organizowane przez Dom Kul-
tury są jedną z najmilszych tradycji naszej placówki.

Przy wspólnym stole zasiadają wówczas członkowie wszystkich
zespołów artystycznych DK oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Jest
to doskonały moment nie tylko do wspomnień i podsumowań mi-
nionego roku, ale również czas życzeń i snucia planów artystycz-
nych na kolejne miesiące.

Anna S. – DK

Konkurs kolędowe karaoke

Uczestnicy biesiady kolędowej
Występ solistek Studia Piosenki K. Kurpiel
i A. Łabaj

Fot. A. Słowik (3)
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Finisaż wystawy
w Galerii

na Poddaszu
„Czarnej Sieni”

Od 6 listopada do 16 grudnia 2014 roku
w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” go-
ściła niezwykła wystawa autorstwa Zofii Fur-
tek i Małgorzaty Zimnej, których prace, wy-
konane techniką haftu krzyżykowego, zachwy-
cały odwiedzających swym pięknym, mister-
nym wykonaniem. Trzecią artystką prezen-
tującą wówczas swoje dokonania, była Mag-
dalena Krupa, która tworząc niezwykle ory-
ginalną techniką kropkową, przeniosła od-
biorców do niezwykłego świata swojej wy-
obraźni. Na wystawie prace prezentował rów-
nież mąż Zofii, Stanisław Furtek prezentu-
jąc wykonane z ogromną precyzją i staran-
nością makiety wielkich budowli wykonane
z zapałek oraz muszelkowe szkatuły.

Dopełnieniem i podsumowaniem wysta-
wy był finisaż, który odbył się 12 grudnia. Za-
proszonych gości, przyjaciół, znajomych i ro-
dziny artystek przywitała Jadwiga Skowron –
dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżo-
wie. Muzycznym wprowadzeniem tego wyjąt-
kowego spotkania był występ najmłodszych
solistek Studia Piosenki: Kai Jacek, Gabrysi
Pieczek i Natalii Rachwalskiej. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy nastrojowe zimowe piosen-
ki wprowadzające prawdziwie świąteczny kli-
mat. Nasze wernisaże czy finisaże to także
pewnego rodzaju spotkania autorskie, pod-
czas których toczy się otwarta rozmowa z ar-
tystami. Poznajemy bliżej ich indywidualne
podejście do sztuki, przyczyny życiowych wy-
borów, przybliżają nam świat swojej wrażli-
wości, poznajemy ich twórczą drogę. Pozna-
jemy go nie tylko od strony artystycznych
uniesień, ale też od strony codziennej rzeczy-
wistości. Jak każde takie spotkanie w Galerii,
tak i ten finisaż upłynął w bardzo serdecznej
atmosferze, przy niekończących się rozmo-

Wieczorne spotkanie rozpoczęły dwie
damy, solistki Studia Piosenki DK Klaudia
Kurpiel i Alicja Łabaj, które kształcą swój
warsztat pod okiem gł. inst. Domu Kultury
Barbary Szlachty. Chociaż za oknem nie wi-
dać prawdziwej zimy, to jednak ten śnieżny
bajkowy świat pojawił się choć na chwilę dzię-
ki ich piosenkom.

Finisaż poprowadziła dyrektor strzyżow-
skiego „Sokoła” Jadwiga Skowron. Po krót-
kim wstępie prezentującym artystyczną dro-
gę bohaterek wieczoru, artystki zostały „wy-
wołane do tablicy”, by oczarować nas swoją
miłością i pasją tworzenia. Panie Katarzyna
i Danuta są autorkami niebanalnych dzieł,

dlatego też niemal krok po kroku opowia-
dały o tym, jak one powstają i jak bardzo
czasochłonna jest to technika. Mówiły rów-
nież o swoich postanowieniach noworocz-
nych, opowiadały o swoim podejściu do życia,
spojrzeniu na świat i otaczających ludzi.

W grudniowym artykule, w którym opisy-
wałam artystki zachęcając do zwiedzania ich
wystawy, wspominałam, że siostra i mama pani
Kasi również są uzdolnione plastycznie, dla-
tego też jeszcze w tym roku będziecie mieli
Państwo okazję poznać ich prace. Pani Da-
nuta podczas spotkania wspomniała, że pi-
sze ikony metodą batiku. Miałam okazję obej-
rzeć zdjęcia tych prac i zapewniam, że są prze-
piękne. Kilka razy w naszej instytucji mieli-
ście Państwo okazję podziwiać majestatycz-
ne, pracochłonne i imponujące ikony autor-
stwa Zdzisława Pękalskiego z Hoczwi, Jadwi-
gi Denisiuk z Cisnej, Aleksandry Michalskiej
i Marii Nowak z Sędziszowa Małopolskiego,
więc mam nadzieję, że ikony Danuty Turbacz
także Państwa oczarują.

Nasze czwartkowe, wieczorne spotkanie
zaszczycili swoją obecnością zaprzyjaźnieni
artyści, których prace gościły w strzyżowskim
„Sokole” lub Galerii na Poddaszu „Czarnej
Sieni”, miłośnicy sztuki, twórcy z Klubu Pla-
styka oraz najmłodsi miłośnicy sztuki z Kół-
ka Plastycznego DK wraz z rodzicami.

Od 17 stycznia w holu wystawowym gości
wystawa Krystyny Arciszewskiej-Budzyń z
Rzeszowa. Spotkanie z artystką odbędzie się
19 lutego o godzinie 17.00. Zapraszam ser-
decznie do zwiedzania wystawy, a także na
kolejne spotkanie ze sztuką.

Anna Furtek – instruktor DK

Finisaż wystawy tkaniny
artystycznej i batiku

Po raz kolejny Dom Kultury „Sokół” stał się miejscem spotkań artystów oraz
miłośników sztuki, bowiem 15 stycznia br. odbył się finisaż wystawy trzech
wyjątkowych kobiet: Katarzyny Jurek-Decowskiej, Danuty Turbacz oraz Anny
Chrupek. Wystawa twórczyń batiku oraz tkaniny artystycznej gościła w strzy-
żowskim „Sokole” od 19 listopada 2014 r.

Od lewej: Jadwiga Skowron, Katarzyna Jurek-De-
cowska, Danuta Turbacz

Fot. A. Słowik (2)

Uczestnicy finisażu wystawy tkaniny artystycznej i batiku

Występ solistki Studia Piosenki Gabrieli Pieczek
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XXII Wojewódzki Konkurs
Plastyczny

„Szopka Betlejemska
w oczach dziecka”

w Głogowie Małopolskim
Poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt
Bożego Narodzenia, rozwijanie i doskonalenie możliwo-
ści warsztatowych dzieci poprzez działania plastyczne w
różnych materiałach, technikach i formatach – takie wła-
śnie cele konkursu plastycznego pn. „Szopka Betlejem-
ska w oczach dziecka” założył jego organizator, czyli Miej-
sko-Gminny Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

Na eliminacje konkursu wpłynęło wiele pięknych prac zarówno
płaskich, jak i przestrzennych z Ośrodków Kultury, szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, a także środowiskowych domów samopomo-

cy oraz ośrodków szkol-
no-wychowawczych .
Również dzieci z Kółka
Plastycznego działające-
go przy Domu „Kultury
„Sokół” w Strzyżowie:
Martynka i Karolinka
Szlachta, Kubuś Wójcik
oraz Szymek Łyszczarz
wykonały oryginalne i
piękne szopki, które zo-
stały zaprezentowane na
wystawie pokonkurso-
wej.

16 stycznia 2015 r.
odbyło się uroczyste

wręczenie nagród, na które została zaproszona Martynka Szlach-
ta, zdobywczyni III miejsca w kategorii wiekowej 6-9 lat. Nagrody i
dyplomy zwycięzcom wręczał Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Paweł Baj.

wach. Zofia i Madzia opowiadały o swoich
pracach i początkach swojej twórczości, a tak-
że o swoim życiu, pasjach, miłości do tego co
robią, do ludzi, Boga i daru życia. Ich twór-
czość to z całą pewnością wielka miłość i za-
angażowanie, dbałość o każdy szczegół. Pa-
miętam, jak Madzia kilka razy zabierała swoje
prace do domu, twierdząc że nie są one jesz-
cze gotowe. Natomiast Zofia, gdy zawiesiły-
śmy już jej prace, nie mogła wyjść z podziwu,
że to ona je wszystkie wykonała! Dopiero w
Galerii zobaczyła, jak wiele obrazów wyszło
spod jej ręki.

Zapraszamy na kolejne wystawy i spo-
tkania z niezwykłymi osobowościami. Każde
z nich jest inne, każde jest niepowtarzalne,
każde z nich pozostawia inne wspomnienia,
każde w niezwykły sposób ubogaca. Zapra-
szamy!

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK Uczestnicy finisażu

Laureatka III miejsca w kategorii wiekowej 6-9 lat Martynka Szlachta z mamą

Prace zgłoszone do Konkursu pn. Szopka Betlejemska w oczach dziecka, w tym
praca Szymona Łyszczarza

Prace zgłoszone do Konkursu pn. Szopka Betle-
jemska w oczach dziecka, w tym praca Jakuba
Wójcika

Martynce, jak i pozostałym małym artystom, dziękuję za udział w
konkursie i gratuluję wykonania pięknych i oryginalnych szopek
bożonarodzeniowych. Każda z prac jest wyjątkowa, niepowtarzalna
i pełna pomysłowych połączeń różnych technik i materiałów. Gratu-
luje i życzę Wam dalszych sukcesów!

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK
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Konkurs „Christmas memories”
rozstrzygnięty!

W styczniu bieżącego roku w Miejskim Zespole Szkół w
Strzyżowie, z inicjatywy Agnieszki Witek – nauczycielki
języka angielskiego, odbył się coroczny konkurs pt. „Chri-
stmas memories”. Celem konkursu było nie tylko rozwi-
janie umiejętności pisania opowiadań w języku angiel-
skim, ale też rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzie-
ci i młodzieży.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: „English scrape-book” –
jest to rodzaj książeczki, w której umieszcza się interesujące zdjęcia (w
tym przypadku zdjęcia o tematyce świątecznej). Do zdjęć należało
dołączyć ciekawe komentarze lub wykonać książeczkę w formie ko-
miksu. Całość należało opatrzyć ciekawym tytułem, wykonać okładkę
i gotowe. Druga kategoria to „Christmas memories” – an essay. W tej
kategorii należało napisać ciekawe opowiadanie związane ze świętami
w języku angielskim. Prawdziwe, bądź zupełnie wymyślone.

Prace były oceniane wg następujących kryteriów: wkład pracy,
ciekawe podejście do tematu, wykonanie, poprawność językowa (w
przypadku prac gimnazjalnych), zgodność z tematem. Dzieci i mło-
dzież aktywnie przystąpili do konkursu. Zebrano i oceniono prace
w obu kategoriach. Następnie wyłoniono zwycięzców.

W kategorii „szkoła podstawowa”:
I miejsce, za wykonanie bardzo ciekawej, pracochłonnej książeczki,
opatrzonej ciekawymi komentarzami, zajęła uczennica klasy IVa –
Dominika Błażejewska;
II miejsce, za książeczkę pt. „Tradition in my house for Christmas”,
zajęła uczennica klasy Va Weronika Jamróz;
III miejsce zajęła uczennica klasy Vd Anita Depczyńska.
W kategorii „gimnazjum” postanowiliśmy, ze względu na ogromną
ilość prac, przyznać równorzędnie po dwa miejsca I, II oraz III.
I miejsce – Patrycja Nowicka – klasa Ib oraz Justyna Drogoń – klasa IIIb;
II miejsce – Wioletta Materna – klasa IIId oraz Patryk Kawa – klasa IIIb;
III miejsce – Marcin Błażejowski – klasa IIIe oraz Katarzyna Mo-
skwa – klasa IIa;
wyróżnienie – Karolina Kopeć – klasa IIIb.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez organizatorów konkursu, które zostaną wręczone pod-
czas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/
2015. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach.

MZS Strzyżów

Z kroniki wydarzeń Miejsko-Gminnego
Przedszkola Publicznego w Strzyżowie

„Szlachetna paczka”
Od najmłodszych lat uczymy dzieci wrażliwości, empatii,
dlatego też, wcielając się w rolę Świętego Mikołaja, dzieci
wraz z rodzicami zaangażowali się w pomoc „Szlachetna
Paczka” ofiarowując produkty spożywcze dla rodzin po-
trzebujących wsparcia.

Dyrekcja i wolontariusze naszego przedszkola dziękują wszyst-
kim ofiarodawcom, licząc na dalsze wspieranie tego rodzaju inicja-
tyw wychodzących z potrzeby serca.

Czas na bal
Grudzień i styczeń to czas spotkań i uroczystości, a w naszym

przedszkolu były one bardzo liczne. Zorganizowaliśmy m.in. „Jaseł-
ka” – występy dla rodziców dzieci grup starszych. Czas poświęcony
dzieciom, wysiłek milusińskich, ich trema na scenie, to elementy
integrujące dzieci, rodziców i przedszkole.

Jak to w karnawale, nie zabrakło balu. Bal przebierańców to
wydarzenie, które co roku rozbudza wiele pozytywnych emocji: tań-
czymy, śpiewamy i bawimy się wspólnie. Rodzice jak zawsze postarali
się o piękne stroje karnawałowe. Były księżniczki, wróżki, postacie z
bajek, kreskówek, a przede wszystkim – radości co nie miara. Każde
dziecko pozowało do zdjęcia, bo jest to ważna pamiątka z przed-
szkola, którą ze wzruszeniem oglądamy po latach.

Dzień Babci
Wszystkie grupy przedszkolne przygotowały uroczyste spotka-

nie z Babcią i Dziadziem, prezentując na scenie swoje umiejętności
artystyczne. Ten czas poświęcony seniorom jest nie tylko bardzo
sympatyczny i miły, lecz uczy dzieci szacunku, miłości i pokory przed
upływającym czasem. Laurki, prezenty wykonane przez wnuków
wywołujące uśmiech a czasem łzy wzruszenia, to tak niewiele, a chwi-
le bezcenne, które każdy ciepło wspomina.

Dzieci bardzo się starały, by jak najlepiej zaprezentować się przed swoimi
dziadkami

Gościnne występy
Przedszkolaki z gr. IX wraz z nauczycielkami: A. Soją i A. Dzia-

dek, zastępcą dyr. MGPP w Strzyżowie, zaprezentowały program

Zwycięzcy i laureaci konkursu „Christmas memories”. Od lewej (stoją): Kata-
rzyna Moskwa klasa 2a, Marcin Błażejowski klasa 3e, Wioletta Materna klasa
3d, Patryk Kawa klasa 3b, Patrycja Nowicka klasa 1b, poniżej – zwyciężczyni w
kategorii szkoły podstawowej Dominika Błażejowska klasa 4a, laureatki: Anita
Depczyńska klasa 4d oraz Weronika Jamróz klasa 5a

Fot. A. Witek
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Na ternie gminy Strzyżów akcję 1% podatku z PIT na hospicjum
dla dzieci rozpoczęła grupa wolontariuszy z Miejskiego Zespołu
Szkół w Strzyżowie. Młodzież roznoszącą ulotki można spotkać we
wszelkich instytucjach publicznych, sklepach itp.

Możemy pomagać wielu dzieciom, dla których medycyna jest
bezsilna. Wyrażamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i aktywności
wszystkich ludzi dobrej woli, uda nam się stworzyć prężny i wyjątko-
wy ośrodek dla naszych małych nieuleczalnie chorych pociech z te-
renu województwa podkarpackiego. Każdy człowiek, który wyrazi
chęć pomocy, może przekazać 1% podatku z PIT.

Jak przekazać jeden procent podatku dla
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci?

Aby przekazać 1% podatku na chore dzieci, należy złożyć roczne
zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia:

– zeznanie PIT-28 (w terminie do 31 stycznia 2015 r.),
– zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (w terminie do

30 kwietnia 2015 r.),
– korektę zeznania (w przypadku błędnego wypełnienia pierwot-

nej wersji zeznania), która zostanie dokonana w ciągu dwóch
miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowe-
go: PIT-28 (31 marca 2015 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,
PIT-39 (w terminie do 30 czerwca 2015 r.).
Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zezna-

nia w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa prze-
kazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypeł-
nić pole „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu
każdego formularza. Wniosek taki można również złożyć na piśmie
w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak – i jest to o wiele
prostsze – w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Kra-
jowego Rejestru Sądowego) 0000265120. Nie można pomylić się w
numerze KRS, numer ten należy dokładnie przepisać. Pomyłka ozna-
cza niezłożenie wniosku.

Przypominamy również o zbiórce nakrętek w ramach akcji „Na-
kręć się na pomaganie” trwającej cały rok. Osoby zainteresowane
mogą przynosić nakrętki do MZS w Strzyżowie do opiekunki wo-
lontariatu Agnieszki Witek oraz opiekunek Samorządu Uczniow-
skiego w szkole podstawowej i gimnazjum: Magdaleny Fortuny lub
Agaty Busz.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną do tej pory
hojność i zaprosić do wspierania dzieła Hospicjum.

Dziękujemy!
Karolina Perłowska

(W artykule wykorzystano fragmenty ze strony www.hospicjum-pod-
karpackie.pl)

artystyczny na gościnnych występach, zorganizowanych przez tere-
nową organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Emery-
tów i Rencistów w Strzyżowie. Noworoczne spotkanie opłatkowe
przebiegało w miłej atmosferze. Wzięli w niej udział zaproszeni go-
ście: Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, wicestarosta Jan Stodo-
lak, poseł na Sejm z ramienia PiS – Andrzej Szlachta oraz członek
Zarządu NSZZ „Solidarność” – Czesław Knapik.

Goście oraz emeryci i renciści NZZ „Solidarność” byli mile za-
skoczeni występem dzieci – nasi milusińscy zdobyli aplauz widowni.
Dla dzieci było to nowe doświadczenia sceniczne – występ dla szczer-
szego forum odbiorców.

Mamy nadzieję, że artystyczne dokonania małych artystów zo-
staną dostrzeżone i wpiszemy się w kalendarz innych uroczystości
gminnych i powiatowych.

Ewa Piechowiak Dla dzieci było to nowe doświadczenie sceniczne

Fot. Archiwum MGPP (2)

Pomaganie łączy
Wolontariusze Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w
Rzeszowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie zwra-
cają się o pomoc dla podopiecznych – ciężko chorych
dzieci z Hospicjum. Fundacja jest specjalistyczną orga-
nizacją, działającą na terenie województwa podkarpac-
kiego. Została powołana, aby objąć opieką domową dzie-
ci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Wolontariusze podczas akcji rozdawania ulotek. Od lewej: Gabriela Chmiel, Wik-
toria Śliwińska, Aleksandra Czurczak, Karolina Kopeć, Weronika Samolewicz,
Adrianna Wójtowicz

Podczas Wigilii dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rze-
szowie
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Strzyżów. Uczniowie o kierunku ku-
charz wykazali się dużą pomysłowo-
ścią i zdolnościami manualnymi.

Konkurs kulinarny
rozstrzygnięty

Pierogi ze szpinakiem, miętą, a’la piz-
za, kaszą i śliwką wędzoną. To tylko
niektóre z propozycji, jakie uczniowie
Zespołu Szkól Technicznych w Strzy-
żowie zaprezentowali podczas konkur-
su „Pierogowe Wariacje”. Przedsię-
wzięcie odbyło się 8.01.2015 roku
w Restauracji Podkarpackiej. Patronat
sprawował prezes Gminnej Spółdziel-
ni Samopomocy Chłopskiej w Strzyżo-
wie Pawła Siuta.

Zadaniem uczestników, było samodziel-
ne wykonanie pierogów o różnorodnym
smaku i kształcie, a także dodatku witami-
nowego. Mieli oni także zaprezentować swoje
danie przed oceniającymi, oraz uzasadnić
swój wybór. Uczniowie podeszli bardzo po-
ważnie do konkursu, dlatego rywalizacja była
bardzo wyrównana. Wszyscy chcieli udowod-
nić, że są najlepsi.

Zmagania uczestników oceniało jury:
przewodniczący Rady Nadzorczej Gminnej
Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Strzy-
żowie Kazimierz Zimny wraz z prezesem Paw-
łem Siuta, wice prezesem Waldemarem Śnie-
żek, a także nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych fryzjerskich Kinga Reguła. Wśród
oceniających nie zabrakło także głównych or-
ganizatorek konkursu: Teresy Kazalskiej kie-
rowniczki Restauracji Podkarpackiej, oraz
Marzeny Borkowskiej, nauczycielki przedmio-
tów zawodowych gastronomicznych Zespo-
łu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Po burz-
liwej, ale bardzo emocjonującej naradzie, jury
pierwsze miejsce przyznało Adrianowi Maj-
cher. Jego pierogi ze szpinakiem i serem, po-
dane z zestawem surówek z selera, oraz czer-
wonej kapusty okazały się, niespotykaną sym-
fonią smaków. Drugie miejsce zdobyła Justy-

ZST w Strzyżowie
– krótki bilans sukcesów

Przełom starego i nowego roku prawie zawsze skłania do
podsumowań, analiz i bilansów. Cytując słowa popular-
nej piosenki „bilans zysków i strat prowadzimy od lat...”.
Tradycją już stało się, że bilans dokonywany przy tej oka-
zji w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie przynosi
całej społeczności naszej szkoły sporo satysfakcji. Wzo-
rem lat ubiegłych i w roku 2014 mamy się czym pochwa-
lić, zarówno w sferze dydaktyczno – wychowawczej, jak i
materialnej, związanej z wyposażeniem szkoły.

Niewątpliwym powodem do satysfakcji są dla społeczności ZST
wyniki matur oraz egzaminów zawodowych. Żeby nie być gołosłow-
nym, zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z języka pol-
skiego wyniosła 100%, z języka angielskiego 97%, z języka niemiec-
kiego 95%, z matematyki 86%. We wszystkich przypadkach wyniki te
są wyższe zarówno od wyników w Podkarpaciu, jak i w skali całego
kraju.

na Wilusz. W swoim daniu udowodniła, że
śliwkę kalifornijską można łączyć z wędzonym
boczkiem. Trzecie miejsce za pierogi ala pizza
z szynką i serem otrzymała Monika Armata.
Miejsce poza podium otrzymał Adrian Pa-
nocha za danie z kurczakiem, oraz Anna
Koczela za propozycję z kaszą jaglaną i orzeź-
wiającą smak miętę. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowe dyplomy. W ich ręce
trafiły także cenne nagrody ufundowane
przez Adama Witek dyrektora Zespołu Szkól
Technicznych

– Według mnie poziom konkursu był na
wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się
dużą kreatywnością w przygotowaniu dań
konkursowych. Nie tylko potrawy miały swój
niepowtarzalny smak ale również odpowied-
nia dekoracja dodawała im uroku. Uważam,
że tego typu konkursów powinno być wię-

cej. Dzięki nim
uczniowie dzięki au-
toprezentacji, mogą
wypowiedzieć się przy
komisji oceniającej
ich pracę. Rozwijając
swoje pasje i talenty,
przygotowują się do
przyszłej pracy zawo-
dowej – powiedział
prezes Głównej Spół-
dzielni Samopomocy
Chłopskiej i drugi
sponsor nagród
Paweł Siuta.

�

Podobnie wysokie wyniki osiągnęli uczniowie technikum zdający
egzaminy zawodowe. W zawodach technik ekonomista i technik han-
dlowiec zdawalność wyniosła 100%, w zawodzie technik agrobiznesu
87,5%, w zawodzie technik pojazdów samochodowych 88,9%, w zawo-
dzie technik mechanik 83,3%, a w zawodzie technik informatyk 75%.

Tak wysokie wynik to efekt wspólnej systematycznej pracy uczniów
i nauczycieli, prowadzonej zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach
pozalekcyjnych.

Natomiast w sferze materialnej powodem do radości jest odda-
nie do użytku nowocześnie wyposażonej pracowni do nauczania
języków obcych.

W ramach uczestnictwa szkoły w projekcie „Podkarpacie stawia
na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Priorytet IX:

Nowoczesna pracownia językowa ZST w Strzyżowie

Na zdjęciu uczestnicy konkursu wraz z jury.
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Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w Zespo-
le Szkół Technicznych, w październiku 2014 r., utworzona została
profesjonalna pracownia językowa wykonana z wysokiej jakości pod-
zespołów i sterowana komputerowo. Stanowi ona niezastąpione
narzędzie do prowadzenia lekcji języka obcego. Pracownia ta jest
wyposażona w pełen zestaw funkcji niezbędnych do treningu języ-
kowego takich jak praca indywidualna, praca w parach i grupach,
konwersacja z nauczycielem i innymi uczniami, kontrola własnej
wymowy, możliwość nagrywania wypowiedzi uczniów na wirtualny
magnetofon. W pracowni znajduje się także projektor, umożliwia-
jący efektywną pracę z materiałem wizualnym. Dzięki zastosowanym
w niej nowoczesnym rozwiązaniom, pracownia językowa umożliwia
i ułatwia uczniom opanowanie umiejętności komunikowania się w
językach obcych, pozwala na dostosowanie przebiegu zajęć do aktu-
alnego poziomu uczniów, wspomaga indywidualny rozwój każdego
ucznia stosownie do jego potrzeb i potencjału. Pracownia została
także wyposażona w pomoce dydaktyczne w postaci słowników an-
gielsko – oraz niemiecko – polskich w zakresie języka ogólnego jak
również terminologii fachowej. Słowniki te, dostępne dla nauczycie-
li i uczniów do pracy na lekcjach, stanowią bogate i rzetelne źródło
wiedzy, podnoszą komfort i efektywność pracy oraz umożliwiają
uczniom samodzielne doskonalenie umiejętności językowych.

Oczywiście nie są to jedyne powody do radości i satysfakcji. O
innych sukcesach ZST informowaliśmy już na łamach lokalnej pra-
sy. Można o nich przeczytać „na świeżo” na stronie internetowej
naszej szkoły, do śledzenia której serdecznie zapraszamy.

Tak więc rok 2014 rozliczamy zdecydowanie po stronie zysków,
licząc jednocześnie, że rok 2015 będzie równie pomyślny nie tylko
dla ZST, ale i całej naszej społeczności lokalne, której nasza szkoła
służy.

Na podstawie strony internetowej ZST w Strzyżowie
(http://www.zs-strzyzow.itl.pl/) opracował Grzegorz Włodyka

Strzyżowianie mają
wielkie serca

Czy istnieje rzeczywiście ludzka solidarność? Czy umie-
my dostrzec drugiego człowieka żyjącego obok nas, a cza-
sem zainteresować się też jego problemami? Bardzo czę-
sto przy codziennej krzątaninie i własnych problemach
nie zauważamy jak żyją osoby starsze, samotne, z małymi
dziećmi, często niezaradne życiowo.

W połowie maja 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzy-
żowie zwrócił się do mnie, jako Sołtysa wsi Grodzisko z prośbą o
pomoc w znalezieniu sposób na poprawienie warunków mieszka-
niowych jednej z mieszkanek Grodziska. Od wielu lat współpracu-
ję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a pełniąc funkcję Sołtysa Gro-
dziska, tym bardziej miałem obowiązek zapoznać się z przedsta-
wioną mi sprawą. Po wizji lokalnej z pracownikami Ośrodka i oce-
nie sytuacji mieszkaniowej uznaliśmy, że osoba ta nie może miesz-
kać w takich warunkach ze swoją trzynastoletnią córką, bowiem
warunki były skrajnie dramatyczne.

Po naradzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w której udział brali: kierownik MGOPS Alina Banek, zastęp-
ca kierownika Danuta Midura, pracownik socjalny Dorota Wójcik
i niżej podpisany, uzgodniliśmy, że zwrócimy się do firm budowla-
nych z prośbą o pomoc i ofiarowanie materiałów budowlanych.
Należy tu podkreślić, że całe przedsięwzięcie było bardzo ryzykow-
ne i niepewne; często zastanawialiśmy się czy podjęliśmy właściwą
decyzję, a wiązało się to z tym, że mieszkanie – jeżeli można to
nazwać mieszkaniem – w którym przebywała potrzebująca, zostało
rozebrane.

Zaczęliśmy odwiedzać hurtownie i firmy, przedstawiając nasz
cel, jakim było zdobycie jak największej liczby różnych materiałów
budowlanych. W akcji tej wielkości nikt z nas do tej pory nie uczest-
niczył, a jednak się udało. Gdziekolwiek się zwróciliśmy, otrzymali-
śmy deklarację pomocy. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością
wśród wszystkich darczyńców. A pomocy udzieliły: Gmina Strzy-
żów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strzyżowie, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzyżowie, Cukierni-
cza Spółdzielnia Roksana, Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Firma
Handlowa „Wojan”, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„Rembud”, Firma handlowa Leszczaków, Zakład Murarsko-Be-
toniarski „Partner S.C.” Mariusza Piskadły, PHU Trans-Bet Ro-
mana Śliwy, DS-Bud Dariusz Gajewski, Trans Ziem S.C. Ryszard
Cynarski, Usługi Transportowo-Budowlane Wojciech Bujak, Za-
kład Produkcyjno-Usługowy Leszka Śliwy, roboty budowlane Bro-
nisław Kępa, Adam Róg, Roman Jakubowicz.

Wszyscy jesteśmy dziś szczęśliwi, że dzięki naszemu wspólne-
mu i aktywnemu działaniu, często przekraczającemu nasze możli-
wości, udało się zrealizować szczytny cel w tak krótkim czasie. Choć
kapitalny remont budynku nie jest jeszcze całkowicie zakończony,
to potrzebująca wraz ze swoją córką może już mieszkać w niepo-
równywalnie lepszych warunkach. O mieszkańcach naszej gminy
trzeba bezsprzecznie powiedzieć, że pomimo, iż sami często bory-
kają się z różnymi trudnymi sprawami, to kiedy zachodzi taka po-
trzeba, udzielają pomocy innym – w tej akcji nie spotkaliśmy się z
ani jedną odmową.

W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
swoim własnym a także pani, której pomogliśmy i jej córki, dzięku-
ję wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc. Wasza życzliwość do-
bitnie świadczy o waszej wrażliwości na ludzkie nieszczęście i ludzką
biedę.

Sołtys Grodziska
Stanisław Michalski
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Strzelecka zima 2015
Zima, jak mówią i dziwią się nasi rodzice, to czas nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych i pogodowych.
Jednak w programie statutowym naszej organizacji szko-
lenia historyczno-patriotyczne i taktyczne mają być pro-
wadzone bez względu na porę roku i aurę, dlatego oprócz
poznawania historii naszego oręża, w programie naszych
wymarszów znalazły się zajęcia podnoszące sprawność
fizyczną młodzieży, a także uzupełniające wiedzę teore-
tyczną, praktyczną i taktyczną.

* * *
Dnia 7 grudnia 2014 r. odbył się pieszy, kondycyjno-edukacyjny

rajd strzelecki żółtym szlakiem PTTK-owskim, na trasie Strzyżów-
Czudec (Góra zamkowa). Kryptonim roboczy, zważywszy na ter-
min, nadaliśmy sami: „Śladem Mikołaja”. W rajdzie brało udział 14
strzelców, w tym dwoje opiekunów. Wyruszyliśmy o godz. 10.00 z
pierwszej stacji drogi krzyżowej w Ratośniówkach w kierunku ul.
Leśnej, gdzie na jej końcu czekała nas miła niespodzianka w postaci
pięknie przebranego w strój Mikołaja, st. strz. Rojowskiego, który
każdemu uczestnikowi wręczył słodki upominek i czapkę. Każdy z
dumą założył ją na głowę, gratulując oryginalnego pomysłu i ser-
decznie dziękując za sponsoring.

Po tym miłym akcencie, idąc przez las, przeszliśmy szkolenie z
szyku marszowego ubezpieczającego (szachownica). Niezłą frajdą
było krycie się w krzewach, wykrotach i wśród drzew w bajkowym,
pokrytym szadzią Strzyżowskim Lesie na Białej Górze. Mieliśmy też
kilka postojów i szkoleń sprawnościowych, w tym z mapą i na orien-
tację w terenie. Pani chor. ZS Marzena Dubiel podczas przerw zasy-
pywała nas prastarymi opowieściami i legendami, przybliżając w ten
sposób historie naszych (wcześniej niezauważanych przeze mnie)
pięknych okolicznych perełek. Najbardziej podobała mi się opowieść

przybliżająca historyczne dzieje czudeckiego zamku (warowni) i o
szlaku bursztynowym w iście filmowej scenerii, jaką był wiekowy młyn
wodny z zapasowym źródłem napędu (starodawny, olbrzymi silnik
spalinowy) w miejscowości Nowa Wieś Czudecka. W dalszej kolej-
ności mieliśmy okazję przejść przez wyremontowany most na rzece
Wisłok, zobaczyć i poznać historię PRL-owskiego (popadającego w
ruinę) Ośrodka Wypoczynkowego Kaczarnica i na końcu ruiny zam-
ku czudeckiego.

Rajd był udany, pogoda dopisała, zdjęcia wyszły rewelacyjne,
przez co mogę sobie w każdej chwili przywrócić wspomnienia i oglą-

dać niesamowite widoki naszej wspaniałej okolicy i przyrody. Wszyst-
kich gorąco zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nią, nie tylko
w strzeleckim mundurze.

strz. ZS Paweł Żydzik, adiustacja tekstu: M. Dubiel

Świąteczno-noworoczny opłatek

W dniu 30.12.2014 r. w godzinach południowych odbyło się spo-
tkanie opłatkowe strzyżowskich Strzelców z kombatantami w siedzi-
bie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych.

Po przywitaniu z naszymi gospodarzami: Henrykiem Kluską,
Tadeuszem Lutakiem, Józefem Gugałą i Antonim Fąfarą, przystąpi-
liśmy do połamania się opłatkiem. Najczęściej wypowiadanym życze-
niem z ust naszych zasłużonych kombatantów było: „Oby więcej nie
było wojen i nieszczęść ludzkich”. My, młodzi natomiast, dziękowa-
liśmy za ich trud w walce o wolność oraz życzyliśmy wszystkim zdro-
wia i 100 lat życia. Po życzeniach posililiśmy się pysznym barszczy-
kiem wigilijnym, zakupionym w cenie bardzo przystępnej dzięki pani
dyrektor restauracji „Kaskada”, za co dziękujemy! Następnie śpie-
waliśmy kolędy a nasi gospodarze snuli opowieści – te wesołe, z
czasów młodości i te mniej wesołe, z czasów wojny.

Tegoroczny opłatek był wspaniałą okazją dla nas, strzelców do
spędzenia czasu w gronie ludzi doświadczonych przez życie, o boga-
tym patriotycznym doświadczeniu w wypełnianiu obowiązku wzglę-
dem Ojczyzny. O tym obowiązku przypominali nam i zachęcali do
wypełnienia go, jeśliby tylko nasza Ojczyzna zażądała tego od nas.
Po tym spotkaniu byłyśmy bogatsze o nowe informacje na temat
ciężkiego życia w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Dzięku-
jemy!

Strz. Kokoszka Karolina
Strz. Włodyka Aleksandra

Szlakiem Żołnierza Nieujarzmionego

Dnia 4 stycznia 2015 roku odbył się IV pieszy rajd kondycyjno-
szkoleniowy, w sile drużyny naszego pododdziału strzeleckiego, pt.
Szlakiem Żołnierza Nieujarzmionego – Stanisława Mikulskiego ps.
„ŻMIJA”. Trasa biegła od Żarnowej (Dom Strażaka) do cmentarza w
Połomi.

Jako pierwsze odbyło się szkolenie zasadnicze, w którym uczest-
nicy rajdu nauczyli się poprawnego trzymania i obchodzenia się z
bronią. W tym celu wyposażyliśmy naszych dziesięciu strzeleckich
rekrutów w repliki karabinków AK 47 i ASG. Następnie, po przej-
ściu kilkuset metrów, odwiedziliśmy grób żołnierza AK Stanisława
Adamczyka ps. „Lis”, podkomendnego „Żmii” z plutonu dywer-
syjnego z Żarnowej, placówki AK w Strzyżowie, przy którym cho-
rąży Adamczyk wprowadził nas w historię żołnierzy nazywanych w
czasach komunistycznych „wyklętymi”, a „niezłomnymi” w czasach
obecnych.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał słodki upominek i czapkę Mikołaja z rąk st. strz.
Rojowskiego

Spotkanie opłatkowe było wspaniałą okazją do spędzenia czasu w gronie ludzi o
bogatym patriotycznym doświadczeniu
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Po dotarciu na po-
lanę nieopodal domu
rodzinnego naszego
Bohatera (przysiółek
Podlas), odbyły się zaję-
cia z szyków bojowych
podczas marszu, połą-
czone z sygnałami dowo-
dzenia. Kolejnym punk-
tem szkolenia było zdo-
bywanie umocnionego
stanowiska ogniowego
w praktyce, w formie gry
terenowej, po czym w
znakomitych humorach
pokonaliśmy najtrud-
niejszą część trasy – bar-
dzo wysokie wzniesienie
terenu.

Po około 2 godzi-
nach ciągłego marszu,
dotarliśmy do pola biwa-
kowego w Połomi, gdzie

mieliśmy zasłużoną przerwę na „uzupełnienie płynów” oraz zjedze-
nie drugiego śniadania. Po przerwie odbyło się szkolenie szturmu i
zasadzki w praktyce. Nasza młodzież wykazała się tu wiedzą zdobytą
podczas wcześniejszych zajęć. Strzelcy z dużym zaangażowaniem
przystąpili do wykonywania przydzielonych im zadań i znakomicie
poradzili sobie z nimi.

Zakończenie rajdu odbyło się na cmentarzu w Połomi, gdzie
pochowany jest podporucznik czasu wojny Stanisław Mikulski ps.
„Żmija”. Przy jego grobie została zaciągnięta warta honorowa, pod-
czas której – po zapaleniu znicza i odmówieniu krótkiej modlitwy –
została odczytana (przez rekruta K. Kokoszkę) historia zakonspi-
rowanej walki z okupantem hitlerowskim i sowieckim, która w przy-
padku naszego Niezłomnego Bohatera trwała do 1955 roku.

Instruktorami szkolenia z „zielonej taktyki” byli st. strz. Maksy-
milian Rojowski i strz. Mikołaj Grodzki. Według oceny instrukto-
rów strzelcy odbyli szkolenie wzorowo oraz wykazali się zaangażo-
waniem i zapałem do dalszej nauki.

St. strz. ZS Rojowski
Strz. ZS Grodzki

Święto Trzech Króli

W tym roku ponad milion wiernych wzięło udział w 330 Orsza-
kach Trzech Króli w całej Polsce. Wśród tych radosnych, barwnych i
rozkolędowanych pochodów, szczególne miejsce miał orszak rzeszow-
ski. Wzięło w nim udział około dwadzieścia tysięcy kolędników zmie-
rzających w trzech Orszakach Mędrców do betlejemskiego żłóbka.
Młodzi duchem Nowonarodzonego Jezusa przemierzali ulice stolicy

Honorowa warta przy grobie Stanisława Mikul-
skiego ps. „Żmija” w Połomii

Zajęcia z szyków bojowych podczas marszu???

Blisko stu umundurowanych i odpowiednio przygotowanych dziewcząt i chłop-
ców, w tym nasi podkomendni z pododdziału Strzyżowskiego Strzelca, maszerowa-
ło w Orszaku Trzech Króli

Podkarpacia na czele z arcypasterzem diecezji, Biskupem Rzeszow-
skim JE ks. Janem Wątrobą, duszpasterzami miejscowych parafii,
włodarzami miasta, powiatu i województwa.

Pochodowi Trzech Króli towarzyszyli również „Strzelcy”. Wy-
zwanie postawione przed strzelecką młodzieżą miało istotny wy-
miar. Blisko stu umundurowanych i odpowiednio przygotowanych
dziewcząt i chłopców, w tym nasi podkomendni z pododdziału Strzy-

żowskiego Strzelca, maszerowało w Orszaku. Na wysokości zadania
stanęli zarówno dowódcy, którzy od strony logistycznej przygoto-
wali akcję, jak i szeregowi strzelcy, wzorowo wykonujący przydzielo-
ne im zadania.

Jak powiedział jeden z młodych strzelców, uczestników Orsza-
ku: „Wychodzimy na ulice, aby głosić Dobrą Nowinę o Narodzeniu Chry-
stusa... odpowiadamy na słowa zachęty Papieża Franciszka, który wzywa
nas do dawania odważnego świadectwa naszej wiary, do ukazywania
radości i nadziei wynikającej z wiary w Jezusa.”

Tekst i zdjęcia: st. sierż. ZS Artur Szary
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Aneta Kozioł: Jak długo trwa chwila ze-
społu Steel Velvet?

Steel Velvet: Nasza trwa całkiem długo, bo
około 40 minut (śmiech), ale jak na płytę, to
nie tak długo. Obecnie płyty mają około 10-12
utworów, nasza 8. Podyktowane to było kilko-
ma czynnikami. Przede wszystkim nie chcieli-
śmy na siłę upychać utworów lepszych i gor-
szych, a drugi czynnik to pieniądze – każdy
numer kosztuje określoną sumę, a nasz bu-
dżet był ograniczony. Jednakże taka ilość nu-
merów na płycie pozwoliła nam pokazać
wszystko, co chcieliśmy: dobrą zawartość, ale
przy tym odpowiednią oprawę.

 – Jak została przyjęta płyta, jaki macie
odzew ze strony fanów i recenzentów?

– Nagrywając płytę, wypuściliśmy pierwszy
singiel promujący „Zostaw mnie”. Już wtedy
jego odbiór był naprawdę dobry. Drugi sin-
giel – „Julie”, do którego nagraliśmy teledysk,
na dzień dzisiejszy ma już ponad 15 tys. wy-
świetleń na You Tube, a był opublikowany koń-
cem października. To jest naprawdę spory
sukces w stosunku do naszych starszych utwo-
rów. Duża w tym zasługa firmy Monse Art z
Warszawy, która zajęła się dystrybucją i pro-
mocją. Dzięki jej pomocy nasza płyta dostęp-
na jest m.in. w Empiku, Media Markt, Saturn
i można kupić ją także w dużo niższej cenie w
formie mp3 w serwisach takich jak: Spotify,
iTunes, 7 Digital, Deezer, Napster, Rhaspo-
dy, eMusic, Amazon.com itd. Mieliśmy rów-
nież sporo wywiadów: Radio Rzeszów, Radio
Centrum, Rock Time – największe interneto-
we radio poświęcone muzyce rokowej, Pro
rock radio, Radio Bemowo, Radio Kraków,
Radio Krk, Hobby.fm, TVP Kultura, TVP
Rzeszów oraz TVP Warszawa.

– Chyba niewiele a być może żaden zespół
z naszego terenu nie miał promocji na taką
skalę?

– Przełożyło się to na sprzedaż płyty. Na
razie sprzedaliśmy cały pierwszy nakład 300
egz., który rozprowadzaliśmy sami. Teraz za-
mawiamy nowy, taki sam lub większy, gdyż za-
czyna się sezon, będziemy grać koncerty, a
podczas nich naprawdę dużo płyt udaje się
sprzedać. Znacznie większym nakładem dys-
ponuje firma, która prowadzi dystrybucję i
rozprowadza płyty po sklepach.

– Można chyba mówić o pewnym przeło-
mie w waszej dotychczasowej karierze?

– Na pewno – mamy mnóstwo dobrych
recenzji w specjalistycznych portalach czy cza-
sopismach. W styczniowym numerze najbar-
dziej popularnego w Polsce miesięcznika „Te-
raz Rock”, gdzie mamy recenzję, bardzo do-
brze oceniono naszą płytę, na trzy i pół gwiazd-
ki – to bardzo dużo. Dla porównania: mamy
tu np. płytę AC/DC – zespołu dużego forma-
tu, ocenioną na takim samym poziomie. Po-

Chcemy być numerem jeden
W grudniu 2014 roku ukazała się druga płyta zespołu Steel Velvet „Chwila”.
Na temat nowego krążka, twórczych inspiracji i muzyki rockowej z Pawłem
Soją i Mariuszem Belcerem rozmawiała Aneta Kozioł.

nadto otrzymaliśmy nominację do konkursu
na najlepszą płytę zeszłego roku „Werbel
2014”, organizowanego przez Radio Rzeszów,
do którego wybieranych jest tylko 10 płyt. W
tym miejscu prosimy wszystkich czytelników o
wysyłanie SMS-ów – szczegóły na temat kon-
kursu umieszczone są na stronie głównej Ra-
dia w zakładce „Werbel 2014” oraz na naszym
fb. Obecnie nasza pyta jest na 2 pozycji za ze-
społem KSU. Ponadto jesteśmy także na li-
ście przebojów w radio Rock Time, Radio
Rzeszów, Be Rock Radio i tu również chcieli-
śmy prosić czytelników o głosy.

– Jestem ciekawa jak wygląda proces twór-
czy w zespole: kto pisze teksty, muzykę i co was
inspiruje?

– Teksty piszę ja (Paweł Soja – przyp. red.),
a inspirują mnie zdarzenia, których jestem
uczestnikiem, czyli życie. Jeżeli chodzi o muzy-
kę, to jest to raczej praca wspólna. Ja i Domi-
nik (Dominik Cynar – przyp. red.) mamy naj-
więcej wolnego czasu, więc możemy sobie po-
zwolić na to, że jeżeli coś nam wpadnie do
głowy w ciągu dnia, to spotykamy się i robimy
szkice, a potem wspólnie nad tym pracujemy.
Często jest tak, że najpierw powstaje tekst za-
inspirowany jakąś ciekawą sytuacją, a potem
zajmujemy się warstwą muzyczną. Tworzenie
utworu przypomina trochę malowanie obra-
zu, gdzie jakiś zakątek maluje się ciemnymi
barwami, a później żeby to wszystko miało
odpowiedni klimat, poszukuje się dodatko-
wych pasujących barw. Tak naprawdę każdy z
nas ma swój wkład w każdy utwór.

– Piszecie numery praktycznie wyłącznie
po polsku.

– Często nas o to pytają, w zasadzie sta-
wiając jako zarzut, że nie piszemy po angiel-
sku. Ale to trochę dziwne pytanie do zespołu
polskiego. Jesteśmy z Polski, więc śpiewamy

po polsku – po prostu. Ponadto w naszym
języku fajne jest to, że jest tak dużo synoni-
mów, które mogą brzmieć lepiej i nadać od-
powiedniego sensu temu, co chcemy wyrazić.

– Ale tym, być może, zawężacie sobie zakres
odbiorców?

– To fakt, myśleliśmy o tym, by nagrać rów-
nolegle płytę w wersji anglojęzycznej, o ile znaj-
dziemy środki. Tym bardziej, że jest zaintereso-
wanie kilku zagranicznych wytwórni na wyda-
nie naszego albumu. Niestety pod warunkiem,
że teksty będą po angielsku. Przekonuje nas do
tego też fakt, że mamy sporo obcojęzycznych
odbiorców – nasze utwory na You Tube słu-
chają i komentują osoby z zagranicy, a singiel
„Julie” jest na liście przebojów greckiego radia
BeRock (Melodic Rock Radio Station).

– „…To jest rozpruwacz, co rozwali wam
łeb./Trochę kostki tu, trochę Gaina tam./Zaraz
poczujesz, o co chodzi nam”. No właśnie, o co
chodzi?

– (Śmiech) Kostka i Gain, to są kwestie
techniczne grania na gitarze. Chodzi o to, krót-
ko mówiąc, żeby podkręcić muzykę. Kiedy za-
czynaliśmy grać, to chcieliśmy grać rock’n’rol-

lowo, czyli z luzem i szybko. Przez lata
to wszystko się zmieniało; początko-
wo teksty pisaliśmy o koncertach,
rozrywkach, trochę o motorach... Na
nowej płycie nie ma tego typu tek-
stów. Są zdecydowanie bardziej prze-
myślane, dojrzałe i konkretne. Opo-
wiadają głównie o życiu, miłości, na-
łogach, strachu… o tym, co dotyka
każdego z nas… A dopełnione mu-
zyką, tworzą doskonałą całość na po-
ziomie płyt dostępnych w kraju czy w
Europie.

– Taka jakość na pewno kosztuje.
– Tak, taka jakość to już niemałe

pieniądze. W tym miejscu chcieliby-
śmy podziękować osobom, które
wsparły nas finansowo w tym przed-
sięwzięciu. Byli to Marcin R., Janusz
W. i Marek S.

– Jak długo gracie razem?
– 1 czerwca br. będą nasze uro-

dziny. To dziecko ma 7 lat.
– To już całkiem duże dziecko.
– (Śmiech) Wszyscy się nas pytają, jak to

jest, że tak długo gramy w jednym składzie.
My po prostu przez te lata docieraliśmy się
zarówno muzycznie, jak i charakterologicznie.

– To nie jest jedyny zespół, w którym gra-
liście?

– To może ja odpowiem w imieniu kole-
gów (Mariusz Belcer – przyp. red.). Każdy z
nas miał już pewne muzyczne doświadczenia.
Ja grałem jakiś czas metal w zespole „Dream-
lord”. Moi koledzy grali natomiast w zespole
bluesowym „Tequila”. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie obydwa zespoły się rozpadły.
Paweł, Dominik i Robert założyli Steel Velvet,
a ja do nich dołączyłem.

– Łączy was jeszcze jedna wspólna rzecz –
wszyscy jesteście samoukami. Żaden z was nie
korzystał z profesjonalnych lekcji gry, to na-
prawdę godne podziwu.

– Tak naprawdę wszystkiego uczyliśmy się
sami. W tym czasie, kiedy zaczynaliśmy naszą
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przygodę z graniem, nie było za bardzo z czego
się uczyć. Internet nie był tak powszechny a
poza tym, nie było w nim tylu treści. Na począt-
ku to był po prostu magnetofon, tzw. „kase-
ciak”; puszczaliśmy muzykę, próbowaliśmy ode-
grać i tak w kółko. Ponadto każdy z nas na co
dzień uczy się czegoś od innych podczas wspól-
nych prób, wspólnie pracujemy nad jakością
naszej muzyki. Obecnie przekazujemy naszą
wiedzę w tym zakresie poprzez lidera zespołu
Pawła, który uczy dzieci grać na gitarze.

– Zyski z koncertów chyba jeszcze nie po-
zwalają wam spokojnie żyć?

– Każdy z nas zajmuje się zawodowo czymś
jeszcze. Ten rodzaj muzyki nie jest szczególnie
chętnie promowany w mediach. To wszystko,
co zarabiamy na muzyce, na chwilę obecną in-
westujemy w to, żeby funkcjonować. Kiedyś
na pewno to się zmieni. Wierzymy w to moc-
no (śmiech).

– Co na dzień dzisiejszy jest dla was naj-
większym sukcesem, a co planem maksimum
do zrealizowania?

– Sukcesem jest niewątpliwie nagranie pły-
ty „Chwila” tak, jak chcieliśmy to zrobić. Jest
nim też klip do piosnki „Julie”. Te 15 tys. od-
słon na You Tube, to też niewątpliwy sukces
oraz bardzo pozytywne recenzje płyty. Pochwalić
się też możemy dużą ilością koncertów, zagra-
nych z tak szerokim spektrum uznanych arty-
stów sceny rockowej. A zdecydowanie naszym
największym sukcesem jest to, że przez tyle lat
gramy razem bez żadnych zmian personalnych.

– Chcielibyście być słynni jak…
– Nie mamy takiego haczyka, na którym się

wieszamy razem z innym zespołem. Chcemy być
jedyni w swoim rodzaju. Niesamowite jest to,
że kiedyś kupowaliśmy i ubóstwialiśmy płyty np.
TSA czy Oddziału Zamkniętego, a teraz może-
my grać z nimi wspólne koncerty i biesiadować
(śmiech). Kończąc temat sukcesów, jest nim
niewątpliwie to, że przybyło nam wielu nowych
fanów. A głównym celem jest to, żeby być na
samym piedestale, tym numerem jeden, choć
czasy są teraz takie, że wśród młodych artystów
nie ma prawdziwych gwiazd. Są gwiazdki, które
wypromowane przy pomocy komercyjnych
programów, błyszczą jeden sezon i gasną.

– Sami macie w tej materii pewne doświad-
czenie. Pojechaliście na casting do komercyjne-
go programu z jakich pobudek?

– No tak, byliśmy już dawno temu, jeszcze
na początku naszego grania zobaczyć, jak wy-
glądają tego typu programy, z czystej cieka-
wości. By móc coś ocenić, trzeba wiedzieć jak
to funkcjonuje. Nie moglibyśmy powiedzieć,
że to jest złe, gdybyśmy sami tego nie spraw-
dzili. Na początku te programy miały jakąś
tam formę – wygrywali ludzie, którzy rzeczy-
wiście reprezentowali pewien poziom mu-
zyczny. Niestety, obecnie „przepycha” się lu-
dzi, którzy na danym etapie „zrobią” wysoką
oglądalność, a potem, kiedy już wygrają,
dadzą się wtłoczyć w pewne ramy, nagrają
płytę, która musi być komercyjna, żeby się
dobrze sprzedawała, nie ma miejsca na
własną, autorską twórczość.

– W zespole jest was czterech, jednak duży
udział w zakresie promocji i strony wizualnej
waszego zespołu ma też pewna pani…

– Marzena to jest taki piąty członek wspie-
rający (śmiech). Na co dzień zajmuje się fo-
tografią artystyczną i jest bardzo profesjo-
nalna w tym co robi. „Ma rękę” do zdjęć kon-
certowych, chodź nie tylko. Wszystkie mate-
riały zdjęciowe, jakie powstają od pewnego
czasu, tworzy właśnie ona, m.in. okładka i
oprawa zdjęciowa najnowszego albumu, fo-
torelacje koncertowe i różne wydarzenia jak
np. relacja z planu teledysku. Polecamy jej
stronę na Facebook’u – Marzena Arciszew-
ska Photography.

– Jak oceniacie klimat dla muzyki rocko-
wej w Strzyżowie? Kiedyś na Galicji były słyn-
ne rockoteki a teraz tej muzyki w Strzyżowie
jest jakby mniej.

– W latach 90. była tu nawet mekka pun-
krocka. Były swego czasu też koncerty na Przy-
stani – choćby w 1999 roku zespołu Dżem czy
seria koncertów rockowych kapel podkarpac-
kich co tydzień. Ściągały na nie całe tłumy.
Później na Galicji, o czym wspominasz, rów-
nież odbywały się koncerty oraz rockoteki i
przez jakiś czas były bardzo popularne. Na-
stępnie w ramach Agromanii było też kilka
dużych koncertów jak: Łzy, Dżem, Małgorza-
ta Ostrowska itd. Teraz jedynie Dom Kultury
„Sokół” średnio raz do roku robi plenerowy
koncert w rockowym klimacie, gdzie gramy
systematycznie od 4 lat. Również w tym roku
pojawimy się w Strzyżowie na rozpoczęcie
wakacji. Gorąco zapraszamy.

– Rock przestaje być popularny?
– Młodzi jakoś nie garną się do tego. Był

taki czas, i tu przypisywaliśmy sobie pewne
zasługi, że kiedy zaczęliśmy grać, to powstało
parę młodych kapel, jednak żadna z nich nie
dotrwała do dziś. Tak naprawdę na tym ternie
nie ma oprócz nas zespołu, który grałby tego
typu muzykę.

– Moglibyście podać krótki przepis na suk-
ces? Na osiągniecie tego, o czym na początku
waszej przygody z muzyką zapewne marzyli-
ście?

– Nie tylko w przypadku muzyki, ale w ogóle
– jeżeli chce się coś naprawdę robić, to trzeba
do tego dążyć ze wszystkich sił. To jest ciężka
robota. Nie jest tak, że nam to wszystko łatwo
przychodzi – początkowo była to trochę zaba-
wa, teraz to z pewnością nierozerwalny ele-
ment życia każdego z nas, choć tak trudny do
pogodzenia z życiem codziennym. Niektórzy z
zespołu pracują na pełny etat. Musimy więc
mocno się sprężyć, by zrobić próbę czy mate-
riał do płyty, czyli: setki godzin pracy na pró-
bach, zrobienie numeru od podstaw do wersji
ostatecznej, zgranie tego na różne instrumen-
ty, nagranie, doprowadzanie do ostatecznej
formy, aż wreszcie wyjazdy na koncerty, często
po kilkanaście miesięcznie – to wszystko zaj-
muje ogrom czasu. Każdy z numerów, które
stworzyliśmy, „przegraliśmy” już tyle razy, że
nie sposób nawet policzyć. Naciągamy się wszy-
scy żeby to ogarnąć, więc musi być w tym ele-
ment zabawy, przyjemności. Po prostu trzeba
to lubić.

– Gdzie będzie was można usłyszeć w naj-
bliższym czasie?

– Przed nami całkiem sporo koncertów w
ramach trasy promującej nowy album. Lista

cały czas się rozszerza, ale w najbliższym czasie
będą to takie miasta jak: Przemyśl, Sanok,
Rzeszów, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola,
Dębica, Busko Zdrój, Inowrocław, Lublin,
Radom, Tarnów, Częstochowa, Ropczyce. W
maju też wyruszamy na 4 koncerty nad morze
– odwiedzimy tam Gdynię, Hel, Skórcz i
Gdańsk. W planach też mamy mini traskę na
Słowacji i w Czechach. Warto też wspomnieć,
że zagramy w Polskim Radiu Rzeszów z re-
lacją na żywo, z którego zostanie nagrana pły-
ta live. Tutaj realizacji podejmie się Tomek
Budkiewicz ze Studia Polskiego Radia im.
Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Raczej ni-
gdy nie tworzymy listy koncertów na cały rok,
gdyż na bieżąco dochodzą kolejne, dlatego
planujemy na kilka miesięcy do przodu.

– Woda sodowa wam jeszcze do głów nie
uderzyła?

– Tacy jacy byliśmy siedem lat temu, jeste-
śmy do dziś. Może ciut mądrzejsi (śmiech).

– Dziękuję wam za rozmowę i życzę kolej-
nych, jeszcze lepszych płyt i tłumu fanów.

– Dziękujemy.
�

STEEL VELVET
to hard rockowy zespół, który powstał pod
koniec 2008 roku w Strzyżowie. Muzyka
grupy to symbioza brzmień z przełomu lat
70. i 80. Muzycy czerpią inspirację z klasy-
ków gatunku takich jak: Whitesnake, Van
Halen, Bon Jovi, DIO czy Rainbow. Grupa
zagrała mnóstwo koncertów w różnych re-
jonach całej Polski, występując u boku ta-
kich sław jak Blaze Bayley, Paul Dianno
(Ex – IRON MAIDEN), TSA, Mech, Od-
dział Zamknięty, Budka Suflera, Turbo czy
Złe Psy. W skład zespołu wchodzą: Paweł
Soja (wokal, gitara basowa), Dominik Cy-
nar (gitara), Mariusz Belcer (gitara, wo-
kal), Robert Ziobro (perkusja).

W swoim dorobku fonograficznym po-
siada „Demo 2009”, debiutancką płytę
„LuZ” z 2011 roku, singiel „Zostaw mnie”
oraz niedawno wydaną płytę „Chwila”, po
której zespół został okrzyknięty przez
dziennikarzy muzycznych jako: „Nowa na-
dzieja polskiego hard rocka” a sam album
dotarł do bardzo wysokich miejsc w zesta-
wieniach najlepszych płyt roku 2014.
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W kapliczkach słów

Zdzisława Górska

Z Madrytu

W Madrycie nie można być samotnym
Musisz w rozbawionym nocą
powietrzu powiedzieć wszystko
między tańcem a kryształem
czerwonego wina
Samotność w Madrycie
jest rozpaczą byka
przed czerwoną płachtą areny

Zwycięzcy szaleją
On umiera w maladze krwi

Kochanek wybija rytm flamenco
pożądaniem
Kobieta gestem tęsknoty

W Barcelonie Gaudi zawróci
w głowie architektonicznym melanżem
Sagrada Familia z tysiąca i jednej
niepowtarzalnej
Wszystko inne z wygiętej majoliki
w boskich witrażach ważki
Bądź sobą, wszystko dla ciebie
abyś poczuł się jedynie ważnym

Na ten kosmiczny moment, który
nazywają życiem

Zdzisława Górska

Œpiewogra

Życie to trudna śpiewogra
i krętych gier nie zliczy
Znajdzie się wrzosowy nektar
i cały kubek goryczy
Wracam do mojej Osieckiej
szczerej do bólu jak bandaż
Do śpiewających listów
młodości szybkiej jak czardasz
Były kosmiczne nadzieje
i serce jak ogon pawia
Kiedy sypie się życie
gwiazda polarna się zjawia
I dalej bez pytań, bo wiem
mur chiński dzieli na dwoje
Nad nim przerzucam myśli
przetkane nadzieją powoje

Zdzisława Górska

Mimo gwaru

Pustka pomiędzy gwarem rozmów,
parującą kawą z mgiełką aromatu,
szklanym zawodzeniem kielichów
z purpurą młodego wina
Płynęły wiersze, rozmowy pomykały
w górę jak różnobarwne plamki
na obrazach Moneta i Degasa
Całość ludzi i zdarzeń w kolorach
odbijała się od sklepień synagogi
Kiedyś czerń starozakonnych
i szepty modlitw
Pomiędzy łkaniem fletu i złotą nicią
skrzypiec – pary zakochanych
Chagalla, unosiły się pod umownym
niebem
W wypełnieniu przestrzeni
widziałam pustkę fragmentów,
bezbarwne powietrze, niezapełnione luki
tej energii, aury, które mogą
nie powtórzyć się więcej
Nad bimą synagogi zielony Lewiatan
jak czas, uporczywie pochłaniał
swój ogon

Spotkanie z poezją poświęcone Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II, w tomie „Ponad czasem” Zdzi-
sławy Górskiej w Bibliotece w Strzyżowie.

W rozpędzonym świecie, w hałasie niepotrzebnych reklam i
zmiennych poglądów dobrze jest znaleźć wyciszenie w poezji, wśród
poetów i z nimi spojrzeć na inny świat, z kilkudziesięciu punktów
subiektywnych odczuć i obserwacji. Tam każde widzenie świata, od-
biór zdarzeń, przeżyć i odczuć jest inne w odcieniach i sposobie
przekazu. Stąd różnorodność i bogactwo odkrywane w wierszach,
które są prawdą własnego serca, jak zauważa poetka Anna Kamień-
ska.

Almanach gości poetów z kręgu Klubu Literackiego przy RCKP
w Krośnie, zaproszonych poetów z ZLP/O Rzeszów i serdecznie
zapraszanych poetów z Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Każdy
autor mógł przedstawić 4 wiersze. Cenne jest zaproszenie poetów z
Pogranicza. Warto poznać ich twórczość i poczuć się jak w wielkiej,
poetyckiej rodzinie, wśród przyjaciół,  jak przy łagodnie płonącym

Odnajdujemy w poezji coś z prawdy własnego serca
Anna Kamieńska

Z przyjemnością i wzruszeniem otwieram wydany we wrze-
śniu 2014 r. XIV almanach poezji, zatytułowany „W ka-
pliczkach słów” (tytuł zaczerpnięto z wiersza Edwarda
Marszałka).

ognisku słowa, darzącym ciepłem i światłem na tle żywej przyrody.
Wiele wierszy w tle ma urodę Bieszczadu lub kraju pochodzenia
poetów. Tematyka bogata – od miłości, przemijania, śmierci, po obro-
nę słabszych i zagubionych w okrucieństwach niepotrzebnych niko-
mu wojen (Dorota Jaworska z Kijowa), po zachwyt życia, trwania,
szczęścia i bycia tu i teraz. Niektórzy wybiegają poza znane ścieżki i
stawiają pytania, na które szukamy odpowiedzi od pokoleń: Co jest
za tą mgłą, ścianą, bezkresnym błękitem, co jest w głębi duszy czło-
wieka?

Almanach jak życie, w rozlicznych odcieniach od tęczy do szaro-
ści, w budowie wierszy, w krzyku słów i subtelnym szepcie. Chciałoby
się dodać: Dobrze nam z sobą, zostańmy w wierszach, w nigdy nie-
zdobytej twierdzy słów, broniąc się słowem przed coraz bardziej zdzi-
waczałym światem, który gubi normy, podstawowe prawdy i prawa.

Autorom należy się ukłon za wysiłek twórczy, wydawcy za konse-
kwencję XIV już wydania almanachu, który jest znaczącym wkładem
w rozwój i poznanie poezji innych autorów.

Redaktorowi wydań – poecie Wacławowi Turkowi za trud i przede
wszystkim za wspólne, pełne wzruszeń poetyckie spotkanie 47 auto-
rów.

Zdzisława Górska

„W kapliczkach słów”, Wydawca – Regionalne Centrum Kultur Pogra-
nicza, Krosno 2014.
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W styczniu 2015 roku zakończył się pierwszy semestr roku akade-
mickiego 2014/2015 na Strzyżowskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, który prężnie działa już od siedmiu lat, dając słuchaczom
wiele satysfakcji, o czym może świadczyć powiększająca się z każ-
dym nowym rokiem frekwencja.

Rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się 14 październi-
ka 2014 roku spotkaniem z pisarzem Jerzym J. Fąfarą, który
zaprezentował swoją książkę pt. „Pomruk” o naszym wspania-
łym rodaku prof. Franciszku Chrapkiewiczu, honorowym Oby-
watelu Strzyżowa.

Dalsze spotkania w październiku to wykład dr Marty Pisarek
„Chemia na talerzu. Dodatki do żywności” oraz Marka Śliwińskie-
go „Samorząd w strukturze organizacji społecznych”. Również w
październiku przedstawiciele SUTW Jan Koziński i Małgorzata
Drogoń uczestniczyli w konferencji na temat „Wspólny głos Pod-
karpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Rzeszowie.

W listopadzie florystyki Aleksandra Dziuban i Kamila Dziu-
ban poradziły jak należy pielęgnować kwiaty doniczkowe oraz
układać kompozycje kwiatowe.

Dr Edward Marszałek, jak zwykle interesująco i barwnie,
przedstawił temat „Lasy ostoją dzikiej zwierzyny”. 27 listopada
bawiliśmy się świetnie na spotkaniu andrzejkowym.

Z cyklu coś dla „ciała”, 2 grudnia lek. med. – diabetyk Małgo-
rzata Skiba omówiła przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania tej
podstępnej choroby, jaką jest cukrzyca.

Wiele przyjemności przyniosło spotkanie z Andrzejem Żmudą
– poetą, dziennikarzem i teoretykiem literackim.

W dniu 18 grudnia, tradycyjnie jak co roku, słuchacze spotkali
się, by wspólnie przeżyć radość ze zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, złożyć sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, śpiewać
piękne polskie kolędy oraz smakować tradycyjne wigilijne potrawy.

W świąteczny nastrój wprowadziły nas panie z Zespołu Śpie-
waczego z DK „Sokół” – Magdalena Miązek, Beata Oliwa i Bar-
bara Szlachta wspaniale śpiewając nasze polskie kolędy. To wła-
śnie polskie kolędy są najpiękniejsze na świecie (i jest ich najwię-
cej), o czym przypomniała Zdzisława Górska przedstawiając hi-
storię ich powstawania oraz autorów: poczynając od Władysława
z Goleniowa (1440-1505), a kończąc na ks. Mateuszu Jeżu (1938),
który napisał kolędę do dziś chętnie śpiewaną „Nie było miejsca
dla Ciebie”. Przeczytała także kilka swoich wierszy nawiązujących
do tych najpiękniejszych w roku Świąt.

Obecni na spotkaniu goście: Burmistrz Strzyżowa Mariusz
Kawa, Przewodniczący Rady SUTW Andrzej Kruczek, Dyrektor
DK „Sokół” Jadwiga Skowron, złożyli słuchaczom serdeczne życze-
nia. Od nieobecnej Kanclerz Marii Wójcik życzenia przeczytała
Urszula Sosin, członek zarządu SUTW, również dołączając się
do życzeń. Z ks. dr. Janem Wolakiem wspólnie odmówiliśmy mo-
dlitwę, po czym ks. Wolak życzył, aby moc płynąca z prawdy o
Bożym Narodzeniu zawsze nam towarzyszyła, dając radość i siły
w życiu codziennym.

18 stycznia 2015 roku Andrzej Juda przedstawił swoje wspo-
mnienia z wędrówki po Stanach Zjednoczonych, a 20 stycznia
Sławomir Sajak przybliżył nam kulturę, wierzenia i życie codzien-
ne mieszkańców Sri Lanki. 27 stycznia Wiesław Jędraczek omó-
wił temat „Objawienia w Medjugorje. Chorwacja”.

Słuchacze SUTW nie tylko uczestniczą w wykładach, ale są
aktywni „ruchowo” biorąc udział w zajęciach gimnastycznych oraz
wędrując w grupie „Włóczykije”. Chętnie pojawiają się także na
spotkaniach, uroczystościach, imprezach widowiskowych orga-
nizowanych przez Dom Kultury „Sokół”.

Irena Wojciechowska

Z KRONIKI
STRZYŻOWSKIEGO
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

Uniwersyteckie
„Włóczykije”

Mamy już za sobą ponad dwa lata działalności w sekcji
turystycznej nordic walking, utworzonej przy Strzyżow-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uczestnicy tego
przedsięwzięcia stwierdzili, że jest to doskonała okazja
dla seniorów, aby promować zdrowy styl życia oraz ak-
tywnie spędzać wolny czas.

Sekcja powstała w październiku 2012 r. Wybraliśmy dla naszej
grupy nordic walking, gdyż uznaliśmy, że jest to jedna z bardziej
ulubionych przez nas form ruchu. Ten sport okazuje się ponadto
wyjątkowo bezpieczny dla stawów i całego układu ruchu.

Spacerujemy przez cały rok z wyjątkiem dni mroźnych, wietrz-
nych i deszczowych. Spotykamy się zawsze w środy. Spacer zajmuje
nam około dwóch godzin, czasem dłużej a pokonujemy jednorazo-
wo trasę liczącą 10-12 kilometrów. Organizowane wyprawy są bar-
dzo ciekawe i rozwijające – zwiedziliśmy kilkanaście przysiółków w
każdej wsi znajdującej się w gminie Strzyżów. Najczęściej jednak
maszerujemy do Łętowni chodząc po ścieżkach dydaktyczno-przy-
rodniczych, gdyż wiodą one przez najpiękniejsze zakątki leśne. Nie-
kiedy na naszych trasach robimy sobie ognisko z pieczeniem kiełba-
sek. Możemy sobie wówczas porozmawiać na różne ciekawe tematy,
jak i nurtujące nas sprawy.

Maszerujemy nie tylko po okolicach Strzyżowa, ale także wy-
jeżdżamy autobusem do innych miejscowości. Ostatnio wyjechali-
śmy do Rymanowa-Zdroju, aby tam przejść przez Przymiarki do
Iwonicza-Zdroju. Po przybyciu do Rymanowa, udaliśmy się na spa-
cer po parku zdrojowym wzdłuż rzeki Tabor, podziwiając stada róż-
nokolorowych kaczek. Następnie skierowaliśmy się na zielony szlak.
Jest to dość ciekawie przeprowadzony szlak gminny, łączący dwa
beskidzkie uzdrowiska: Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój. Szlak ten
prowadzi początkowo przez las, później przez łąki, skąd roztaczają
się rozległe widoki. Po dotarciu do Iwonicza, postanowiliśmy pójść
do źródełka Bełkotka położonego na szczycie Przedziwnej.

Ostatnio uczestniczyliśmy także w X Rajdzie Narciarsko-Pieszym
na trasie Strzyżów-Pstrągowa, gdzie nasz uniwersytet otrzymał pu-
char Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Przed nami jeszcze dużo nowych wyzwań i nieprzetartych szla-
ków. Zapraszamy do naszej sekcji turystycznej każdego i gwarantu-
jemy miłą koleżeńską atmosferę.

Słuchaczka SUTW Małgorzata Drogoń

Fot. Jan Koziński

Na trasie szlaku w Rymanowie-Zdroju
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Polecamy!

Mitch Albom

„Zaklinacz czasu”

Przed nami nowy rok, nowe marzenia i przemyślenia, wiele pomysłów
na życie i czas, który nas ogranicza, czas, który potrafi przeciec nam przez
palce nawet, gdy skrzętnie zaplanujemy... Bo życie płynie i nagle okazuje
się, że jest już za późno... Wówczas większość z nas pragnie cofnąć czas,
więc gdyby na naszej drodze stanął „Ojciec Czasu”, niejeden człowiek z
pokorą poprosiłby: „Proszę zrób tak, żeby było jak wczoraj”.

Zdanie wyrwane z kontekstu zdarzeń, wypowiedź zacytowana, sło-
wa, które każdemu z nas przyniosłyby rozwiązanie niejednego proble-
mu, ukryte zostały w książce amerykańskiego pisarza Mitcha Alboma
pt. „Zaklinacz czasu”. Jest to opowieść o czasie, o przemijaniu, miłości
i marzeniach – to trzy historie splatające swoje losy we współczesnej
rzeczywistości. Głównym bohaterem jest Dor, żyjący gdzieś w czasach
starotestamentowych. Jego pasją jest badanie upływającego czasu i kon-
strukcja zegara. Zamknięcie czasu w sztywnych ramach i próba zapano-
wania nad jego upływem, kończy się dla Dora przekleństwem wiecznej
tęsknoty i wiecznego życia do czasu... gdy Dor, zwany Ojcem czasu,
spotyka na swojej drodze dwie osoby: 84-letniego Victora – jednego z
najbogatszych ludzi, który choruje na raka i Sarah – nieszczęśliwie zako-
chaną nastolatkę.
„Jutro będzie zawierać  taką samą chwilę jak dziś”

Czy uświadomienie Victorowi i Sarah, że plany na przyszłość
krzywdzą nie tylko ich samych, lecz także bliskie osoby pozwoli Dorowi
wyzwolić się od wiecznej tęsknoty? Czy współczesność i jej najnowsze
osiągnięcia naprawdę zawsze są dobrem, a miłość pozwala zmieniać
bieg podjętych decyzji tak, by jutro niczego nie żałować?

Kilka chwil spędzonych z książką w dłoni na pewno pozwoli nam
uzyskać odpowiedź na kilka nurtujących pytań. Może także uda się spo-
wolnić upływający czas, ale co najważniejsze, naprawdę umożliwi nam
docenienie radości dnia codziennego.

Na zakończenie pozwolę sobie zamieścić osobistą refleksję, która
nasunęła mi się po przeczytaniu „Zaklinacza czasu”:

Odmierzyć miarę życia
słońce i księżyc
wyrzeźbione
w drewnie
wahadło czasu
pomiędzy
nocy dniem

symboliczny gest
gdy świat
przestanie
mieć sens

jedno życie
wiele znaczeń

Reasumując, „Zaklinacz czasu” M. Albomato to opowieść porów-
nywana do „Alchemika” P. Coelho, kształtem przypominająca tę książ-
kę, a jednak to literatura na wskroś współczesna, będąca wskazówką na
życie, tu i teraz, dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do przeczyta-
nia tej historii.

Urszula Rędziniak, DKK przy BPGiM w Strzyżowie

VaddeyRatner – „W cieniu drzewa banianu”

Poruszające wspomnienia kobiety, która wychowała się podczas kam-
bodżańskiej rewolucji.

Księżniczka Raami miała zaledwie
siedem lat, kiedy w kraju jej pochodze-
nia – Kambodży wybuchła rewolucja,
która na zawsze odmieniła jej małolet-
ni umysł i wpłynęła na losy jej najbliż-
szych. Z racji tego, że należeli oni do
rodziny królewskiej, przewrót w kraju
stanowił dla nich podwójne zagrożenie.
Opowieść snuta jest w piękny poetycki
sposób i ukazuje wojnę widzianą ocza-
mi dziecka. Dziecka, które brutalnie i
bezpośrednio zostało wciągnięte w bez-
sensowny i okrutny świat dorosłych.

Bohaterowie książki „W cieniu drze-
wa banianu” to postaci z krwi i kości, odczuwający autentyczny
lęk. Towarzyszymy im przez całą drogę udręki, poprzez cierpie-
nia, głód, rozpacz, aż do ostatecznej utraty nadziei. Malutka
Raami wzbudza wiele sympatii, jednak główną oś tej książki sta-
nowi papa, czyli ojciec dziewczynki. Mężczyzna inteligentny, wraż-
liwy, charakteryzujący się odwagą i kojarzący się z bezpieczeń-
stwem. Mimo iż bohater ten jest drugoplanowy, nie da się ukryć
jego ogromnego wpływu na bohaterów i samą treść książki.

„W cieniu drzewa banianu” jest powieścią, która pozostaje
w pamięci przez długi czas, nawet pomimo tego, że opisane wy-
darzenia nie dotyczą naszego kraju. Skłania do refleksji, dostar-
cza wielu silnych emocji, ale przede wszystkim pokazuje, że na-
wet w najbardziej – jak mogłoby się wydawać – beznadziejnych
sytuacjach, zawsze jest nadzieja, że kiedyś będzie lepiej.

Gina Holmes – „Pokonaæ ocean”

Kiedy miłość wymaga od nas tego co niemożliwe.
Czy może być coś smutniejszego od

chwili, gdy matka tłumaczy kilkuletniej
córce, że... umiera?

Nie jest to książka tylko o wyborze
między ojcem bohaterki, a ojcem jej
córki o opiekę nad Bellą, jest to książka
o ciężkiej i długiej drodze przygotowa-
nia do śmierci. Bohaterka wciąż spoty-
kała na tej drodze mniejsze i większe
przeszkody.

Po sześciu latach nieobecności Jen-
ny wraca do rodzinnego miasteczka w
Północnej Karolinie, żeby zmierzyć się

z upiorami przeszłości. Póki jeszcze może, chce mieć wpływ na
to, kto będzie wychowywał jej małą córeczkę, gdy jej zabraknie.
To, co się wydarzy, zjednoczy rodzinę na nowo i pozwoli im od-
kryć miłość, która ocala, gdy wszystko inne już zawodzi.

Jest to niezwykle inspirująca i podnosząca na duchu opo-
wieść, która przypomina nam, że warto żyć tak, jakby każdy dzień
był tym ostatnim.
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23 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Dyskusyj-
nego „Mała czarna”. Jak zwykle spotkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. Tematem dyskusji były postanowienia noworoczne.
Uczestnicy zgodnie przyznali, że początek roku to dobry czas
na zmianę, jednak nie wszyscy takie zmiany chcą wprowadzić.
Niejednokrotnie obawą przed zmianą były negatywne doświad-
czenia – niezrealizowanych postanowień. Aby móc realizować
swoje cele, potrzebujemy według uczestników: wsparcia od in-
nych, aby nas motywowali do działania, ważny jest też upór w
dążeniu do celu, a także silna wola i plan działania. Dodatko-
wo, prowadząca spotkanie Marta Bober-Lal przedstawiła
uczestnikom strategię, która wzmocni każde działanie. Auto-
rem strategii jest Walt Dysney, który mówi, że każde działanie
powinno zacząć się od marzeń. Następnie do każdego marze-
nia trzeba ułożyć dobry plan działania, a na koniec zastanowić
się nad ewentualnymi słabymi punktami naszego planu. Trzy
proste kroki do celu.

Trzymając kciuki za wszystkie postanowienia noworoczne,
zapraszam na następne spotkanie Klubu Dyskusyjnego już 6
lutego.

Marta Bober-Lal

Nowa książka
o historii Strzyżowa

Książka „Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX
wieku” została zlecona do opracowania przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej doktorowi historii i archiwistyki Andrzejowi Gliwie
z Rzeszowa.

Autor opierał się na źródłach rękopiśmiennych z archiwów polskich i
lwowskich, aktach wydanych drukiem, materiałach kartograficznych i lite-
raturze przedmiotu. Skupił się przede wszystkim na materiałach archi-
walnych niewykorzystywanych w dotychczaso-
wych badaniach, podejmując wiele ciekawych
wątków, które nie doczekały się wcześniej
gruntownego opracowania (jak np.
data lokacji miasta na prawie magde-
burskim), czy opisując ważne w histo-
rii Strzyżowa postaci, które były zapo-
mniane czy niedoceniane, jak przykła-
dowo właściciel miasta z drugiej poło-
wy XV stulecia Mikołaj Strzeżowski.

Mamy nadzieję, że niniejsze dzieje Strzyżowa
staną się ważną pozycją nie tylko w bibliotekach history-
ków, ale i każdego czytelnika, który choć trochę interesuje się tym, co
działo się tutaj w minionych wiekach. Liczymy na to, że w przyszłości uda
się nam wydać tom drugi, w którym znajdą się materiały dotyczące historii
miasta do czasów nam współczesnych.

Omijały nas wydarzenia wpływające na losy całego państwa: zjazdy
monarchów, historyczne bitwy, ważne traktaty – nie oszczędzały zaś burze
dziejowe. Mimo to, a może właśnie dlatego przeszłość naszego miasta
jest niezwykła, ponieważ jest to NASZA historia.

Książka jest do nabycia w Księgarni Nova (Rynek), kiosku Krystyny
Kut (ul. Daszyńskiego), Księgarni Beta (ul. Słowackiego), w siedzibie
TMZS (ul. Przecławczyka, gmach Biblioteki – tutaj także dla członków TMZS,
w cenie promocyjnej 35 zł) i w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżow-
skiej (ul. Łukasiewicza). Cena 37 zł.

TMZS

Radosław Kozak

Wenecja zatopiona

Tintoretto i Tycjan na dnie.
Czarne trumny łodzi bez połysku –
Zatopione skrzynie ze skarbami.
W oddali turkusowa campanila na oceanie pustki
Grożąca palcem w agonalnym zachłyśnięciu,
Oskarżająca obojętność ostatnim gestem.

Często przychodzi ten sen.
Twój cichy rozpad, wodna dekadencja.
Mówią że jesteś zepsuta,
Że zapychasz brzuch obcą monetą.
Ile twojej w tym wszystkim winy ?
Nie wiem.

W mojej pamięci zastygłaś
W tym nieskazitelnym momencie,
Gdy kołysałem się zimą
W ramionach twoich gondol;
Przymknięte oko w strączku grochu.

Pamiętam noce gdy pozdrawiały mnie
Duchy dożów w istryjskich arkadach,
Zatroskane gryfy zapewniały o swojej gotowości
Do uniesienia z klęczek w razie katastrofy,
A gwiazdy w rozterce puszczały złote farby
Na twoje ciemne wody.
Było pusto i cicho. Paliły się latarnie –
Nabrzmiałe brzoskwinie w środku chłodnej nocy.
Nikłe światło plamiło twój nadmiar
I próbowałem zamykać powieki
Ale ten strach ! że staną zaraz złowrogie
Przed oczami słowa: podzielisz los Atlantydy

Dziś, gdy stoję jeszcze twardo na San Michele
Myślę sobie: być może tylko on – ten Rosjanin
Z dalekiej północy, jako jedyny zrozumiał
Jak kruche potrafią być kolana miast,
Twoje kolana. I czuję jak po sąsiedzku
Wpisuje się we mnie ta jego troska
Kiedy przydarza się bezgwiezdna noc,
I kiedy chowasz się pod płaszczem
Ciężkiej mgły, to drżę na sama myśl,
Że mogłoby cię w tym stuleciu zabraknąć
Wenecjo.

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego „Mała czarna”

Postanowienia noworoczne
– jak w nich wytrwać
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Zadośćuczynienie za
„krzywdę małżeńską”

Jak wynika z praktyki sądowej, w toku spraw
karnych prowadzonych w związku z przestęp-
stwami przeciwko rodzinie, pokrzywdzeni
niezmiernie rzadko uzyskują jakąkolwiek
odczuwalną rekompensatę finansową. Coraz
częściej więc obok drogi karnej w dochodze-
niu sprawiedliwości w walce z małżonkiem
dopuszczającym się przemocy fizycznej czy
też psychicznej, sięgać należy po drogę pro-
cesu cywilnego, w toku którego dochodzić
można zasądzenia od skazanych za znęcanie
się małżonków (byłych małżonków) zapłaty
stosownych kwot tytułem zadośćuczynienia
za naruszenie dóbr osobistych w postaci pra-
wa do niezakłóconego życia rodzinnego.

Art. 24 § 1 Kodeksu Cywilnego przewi-
duje, że: „ten, czyje dobro osobiste zostaje za-
grożone cudzym działaniem, może żądać za-
niechania tego działania, chyba że nie jest ono
bezprawne... Na zasadach przewidzianych w
kodeksie może on również żądać zadośćuczy-
nienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej
sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Kodeks Cywilny przyznaje szczególną
ochronę dobrom osobistym, do których w
ostatnim czasie judykatura coraz częściej
zalicza „prawo do niezakłóconego życia ro-
dzinnego”, przez co w szerszym kontekście
rozumieć należy prawo do życia w spokoju,
bezpieczeństwie, wspólnym pokonywaniu
trudności małżeńskich. Warunkiem niezbęd-
nym do zasądzenia odpowiednich kwot ty-
tułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr
osobistych jest to, aby ich naruszenie miało
charakter bezprawny, tj. aby czyn, który na-
rusza dobro, był sprzeczny z przepisami pra-
wa lub zasadami współżycia społecznego. O
takiej właśnie bezprawności mówić możemy
w sytuacjach, w których małżonek stosujący
przemoc został skazany za przestępstwo.
Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia
Sąd uwzględni m.in. sposób, rodzaj i cha-
rakter naruszeń, czas ich trwania, tj. krótko
mówiąc, weźmie pod uwagę wszelkie oko-
liczności konkretnej sprawy, uwzględniając
przy tym w razie roszczeń byłych małżonków
m.in. materiał dowodowy zgromadzony w
toku postępowania rozwodowego.

Podać można szereg wyroków z ostat-
nich kilku lat, którymi na rzecz powódek za-
sądzono odpowiednie kwoty tytułem zadość-
uczynienia, i tak wyrokiem Sądu Apelacyj-
nego w Lublinie zasądził na rzecz byłej żony
kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za

krzywdę powstałą na skutek wieloletniego
znęcania się. Wyrokiem z dnia 26 marca 2012
r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywil-
ny, sygn. akt: I C 25/11 zasądził 25.000 zł na
rzecz byłej małżonki, której mąż wielokrot-
nie wszczynał awantury domowe, będąc pod
wpływem alkoholu, w trakcie których wyzy-
wał powódkę słowami wulgarnymi i obelży-
wymi, groził pobiciem, pozbawieniem życia,
a powódka w obawie przed pozwanym wie-
lokrotnie uciekała z domu. Wyrokiem z dnia
4 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie I Wydział Cywilny zasądził kwotę 40.000
zł na rzecz powódki (również byłej małżon-
ki). W tej sprawie z kolei pozwany używał
wobec żony słów wulgarnych, wyganiał ją do
domu jej matki oraz stosował przemoc psy-
chiczną i fizyczną, w szczególności, gdy po-
zostawał pod wpływem alkoholu.

Zaznaczyć należy, iż dochodzenie sto-
sownych roszczeń możliwe będzie nie tylko
w przypadku skazania za przestępstwa znę-

Od szaleństwa do szaleństwa – takie jest
życie! Czyli krótka notka z okazji Walenty-
nek dla wszystkich Pań, które pozwoliły so-
bie oszaleć.

Lubię ludzi, którzy decydują się na odro-
binę szaleństwa. Co ja mówię?! Uwielbiam
ludzi, którzy decydują się na odrobinę sza-
leństwa, łamiąc zasady i paląc na popiół ru-
tynę własnego życia. Odrobinę szaleństwa,
powtarzam. Nie chodzi mi o rzucanie się ze
szczytów w dół bez spadochronu.

Sama jestem gorącym zwolennikiem
tego, żeby oszaleć od czasu do czasu i zrobić
coś, czego nikt się po nas nie spodziewa, a
najmniej my sami. Rany, co za ulga... Nasz
życie, które zamyka się pomiędzy 07.00 rano,
a 23.00 wieczorem, nareszcie zostaje zabu-
rzone. 23.00 staje się 17.00, a 7.00 może być
i 5.00 nad ranem.

I jakież to cudowne uczucie, że każdy
dookoła chce nas uratować przed postawie-
niem kroku prosto w przepaść i złamaniem
karku! A przecież to nasze błędyi my się z
nimi będziemy mierzyć! My będziemy pić to
piwo, którego sobie z radością nawarzymy.

Wszyscy dookoła biegają, chwytają się za
głowę, radzą: „Ja ci dobrze radzę, nie rób
tego”, „Matko, co za pomysł. Całkowicie osza-
lałaś!”, „Głupszych rzeczy w życiu nie słysza-

łam”... a ja sobie siedzę z uśmiechem na fote-
lu i jestem dumna z mojego małego szaleń-
stwa. Widzicie mnie? Uśmiecham się uroczo,
nóżkę założyłam na nóżkę, kiwam sobie stopą
w lewo i prawo i mam wszystko gdzieś. Ga-
dajcie, co chcecie, ja i tak zrobię co chcę. Chcę
popełnić szaleństwo, to je sobie popełnię na
własny rachunek, za własne pieniądze i naj-
wyżej będę was wszystkich zanudzać opowie-
ściami o tym, jak bardzo nieszczęśliwa jestem.
Trudno, przygotujcie się na to.

Moja kochana koleżanko, która wyrąba-
łaś sobie swoje szczęście (ukryty w szafie
paszport) za pomocą siekiery. Kocham Cię!

Moja kochana koleżanko, która otwie-
rasz teraz firmę za granicą, zakochałaś się
po 50-tce i znalazłaś miłość swojego życia..
Jestem z Tobą, cieszę się każdym Twoim
małym sukcesem, wyglądasz pięknie, a Two-
im uśmiechem można oświetlić New York!
Podbijesz świat! Yeah!

Moja kochana koleżanko, która właśnie
się zakochałaś i jesteś szczęśliwa od wcze-
snego ranka do wczesnego ranka, a oboje
zdecydowaliście się żyć w dwóch krajach. Je-
stem z Wami. Tańczę z radości, że miałam w
to swój mały wkład.

Moja kochana koleżanko, która zdecy-
dowałaś się na życie z młodszym o 15 lat
mężczyzną. Jesteś wspaniała. On jest wspa-
niały. Trzymam za was kciuki.

Moja kochana koleżanko, która boisz się
dać szansę swojemu szczęściu – daj spokój,
jeśli to szczęście miałoby trwać nawet chwilę,
to warto to przeżyć i mieć piękne wspomnie-
nia, niż żałować, że się nie spróbowało. Praw-
da? Do licha! Życie masz tylko jedno.

To co? Zatańczymy sobie?
Wasz na wieki oddany Czarny Pieprz w

podskokach! (ach, ale ja jestem szczęściarą,
że znam takich fajnych ludzi).

Macie jakieś fajne szaleństwa, którymi
można się pochwalić? Ja na przykład w cią-
gu jednego dnia rzuciłam wszystko i wyje-
chałam do Narnii.

�

cania się (art. 207 k.k.), ale również inne
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, któ-
re godzą w nietykalność cielesną małżonka.

Zgodnie z art. 442 § 2 Kodeksu Cywilne-
go, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub wy-
stępku, którym jest przestępstwo znęcania
się, roszczenie o naprawienie szkody ulega
przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od
dnia popełnienia przestępstwa bez względu
na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o
szkodzie i o osobie obowiązanej do jej na-
prawienia.

Ponadto wskazać można, że uzyskanie
wyroku zasądzającego znaczne kwoty pie-
niężne od byłego małżonka nawet przy jego
niewypłacalności, jest dalece pożądane w
toku ewentualnych spraw o podział mająt-
ku wspólnego po rozwodzie. Daje bowiem
możliwość przejęcia najbardziej wartościo-
wych składników majątku (dom) przy zmi-
nimalizowaniu późniejszych spłat.

Adwokat Mateusz Kozimor

(i przymrużonym okiem...)
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Większość zawodników znów zdecydowała się wystartować w
więcej niż jednej konkurencji. Nasza najbardziej utytułowana za-
wodniczka, Patrycja Wnęk, wystartowała w trzech konkurencjach a
dodatkowo w jednej z konkurencji postanawiała spróbować swoich
sił w swojej i wyższej kategorii wagowej. W efekcie, w pięknym stylu
zdobyła 4 złote medale. Nasi najmłodsi zawodnicy, bliźniacy: Staszek

Kolejne medale dla
reprezentantów

Strzyżowskiego Armmagedonu!
W dniu 13.12.204 w Mysłowicach odbył się kolejny Ogólnopolski
Turniej Ligowy Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym. Reprezen-
tanci Strzyżowa wystartowali w 15-osobowym składzie i zdobyli 29
medali – 16 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych.

i Wiktor Micał (2009) oraz Oliwier Salamon i Milena Moskwa wy-
walczyli po dwa złote medale a Filip Szlachta i Milena Salamon po
jednym złotym medalu. Sebastian Mendocha zdobył złoto i srebro,
Jakub Kubas zdobył złoto i srebro, Patryk Wnęk zdobył dwa srebra i
jeden brąz, Maryla Wojtczak zdobyła srebro i brąz, Filip Wojtczak
brąz, Patryk Ziobro zdobył 3 brązowe medale a Szymon Wójcik (2002)

i Szymek Wójcik (2003) po jednym brązowym.
Wszyscy nasi zawodnicy robią ogromne postę-

py, widać to na każdym turnieju. Życzymy wszystkim
wojownikom dalszych sukcesów i jeżeli będą się przy-
kładać do treningów tak, jak do tej pory, to bardzo
możliwe, że w najbliższych latach więcej Strzyżowia-
ków będzie reprezentowało nasz kraj w turniejach
międzynarodowych.

Zawodnicy Armmagedon wraz z sensei Pawłem
Szlachtą czekają obecnie na kalendarz imprez spor-
towych, które będą organizowane w roku 2015. Od
września 2014 reprezentanci Strzyżowa w turnie-
jach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobyli 93
medale – 40 złotych, 30 srebrnych i 23 brązowe.

Armmagedon Strzyżów

Strzyżowski Armmagedon zaprasza do wspólnej
praktyki sportów i sztuk walki. Informacji udzie-
la sensei Paweł Szlachta pod nr tel. 691 681 119.
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Uzasadnienie
orzeczenia

z dnia 25 listopada 2014 r.
(...) Sąd Okręgowy ustalił następujący stan

faktyczny:

(...) Mieczysław Cynarski nie miał świado-
mości o zarejestrowaniu w charakterze Tajne-
go Współpracownika, nie podpisał żadnego
zobowiązania do współpracy.

Zasadą było, iż przynależność do PZPR sta-
nowiła przeszkodę do współpracy w charakte-
rze TW, z kolei osoby pełniące określone funk-
cje publiczne zobowiązane były do utrzymywa-
nia tzw. kontaktów służbowych z funkcjonariu-
szami organów bezpieczeństwa państwa i nie
były brane pod uwagę do współpracy w charak-
terze Tajnego Współpracownika, z wyjątkiem
sytuacji dotyczących konieczności przekazywa-
nia informacji objętych tajemnicą państwową
lub tajemnicą wojskową.

(...) Uzyskane przez Sąd w toku postępowa-
nia dowodowego informacje pozwoliły w spo-
sób jednoznaczny ustalić przebieg kontaktów
Mieczysława Cynarskiego ze Służbą Bezpie-
czeństwa w latach 80-tych ubiegłego wieku.

(...) Mieczysław Cynarski w związku z peł-
nioną funkcją Dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Strzyżowie był zobowiąza-
ny do utrzymywania bezpośrednich kontak-
tów ze Służbą Bezpieczeństwa, był więc tzw.
Kontaktem Służbowym.

(...) Należy w tym miejscu zwrócić uwagę
na treść zeznań Zdzisława Kędry, Witolda
Ciupaka i Stanisława Klubka, z których wyni-
ka, iż spotkania z Mieczysławem Cynarskim
miały charakter oficjalny lub nawet towarzy-
ski, odbywały się w godzinach pracy lustrowa-
nego, funkcjonariusze nie kryli swoich wizyt,
wiedza o odbywanych przez Mieczysława Cy-
narskiego spotkaniach z oficerami SB była z
pewnością rzeczą powszechną wśród innych
osób, w tym nauczycieli szkoły w Strzyżowie,
tak samo jak obowiązek Dyrektora szkoły
uczestniczenia w tych spotkaniach i udziela-
nia informacji na temat własnej pracy służbo-
wej, pracy kierowanego zakładu.

(...) Końcowo stwierdzić należy, iż prze-
prowadzone postępowanie – zebrane dowo-
dy, ich wymowa nie dały podstaw do zakwe-
stionowania prawdziwości złożonego przez
Mieczysława Cynarskiego oświadczenia lu-
stracyjnego w dniu 27 maja 2013 roku. (...)

W ogłoszeniu opublikowano wybrane fragmenty
uzasadnienia. Na prośbę rodziny jego pełna treść
(14 stron) do wglądu w redakcji.

-  O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E  -
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2 luty (poniedziałek)
Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie
11.00 – wykład „Dlaczego samolot lata i ciekawe konstrukcje lotni-
cze” – odpowiedzi udzielą uczniom przedstawiciele Politechniki Rze-
szowskiej. W ofercie są również zajęcia praktyczne z konstruowania
samolotów; wirtualne loty samolotem M28 i śmigłowcem S-70i; mini
wystawa modeli plastikowych. Grupy zorganizowane liczące co naj-
mniej 15 os. prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc, tel. 17 2761 064.

Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia plastyczne,
12.00 – 13.30 – zajęcia wokalne kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcje muzealne pt. „Z wizytą u profesora” –
zostanie na niej przedstawiona sylwetka profesora Franciszka Chrap-
kiewicza-Chapeville’a, jego życie oraz działalność naukowa w dzie-
dzinie biochemii.

3 luty (wtorek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – warsztaty taneczne,
12.00 – 13.30 – seans filmowy „Pinokio” – cena 7 zł od dziecka
14.00 – 16.30 – warsztaty szydełkowe – kl. IV – wzwyż (Galeria na
Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 13.00 – „Pół żartem, pół serio o literaturze” zajęcia dla dzieci
w wieku szkolnym: spotkanie z książką „Złap byka za rogi, czyli pół-
żartem o pułapkach językowych” (Agnieszka Frączek), zabawy sło-
wem i nie tylko, wesołe dyktando, niespodzianki.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcje muzealne pt. „Wtorek w starej szkole” –
dotyczyć będą m.in. historii szkolnictwa w Strzyżowie, wyglądu szko-
ły, a także wyposażenia i pomocy naukowych, jakie stosowano w
dawnej szkole.

4 luty (środa)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia plastyczne,
12.00 – 13.30 – zajęcia wokalne – kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 12.00 – „Bibliomiś Zaprasza” zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym: czytanie bajek, zabawy z Bibliomisiem przy muzyce,
zajęcia plastyczne „Mały Artysta”.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna „Archeologiczna środa”– zaję-
cia dotyczyć będą archeologii i historii miasta Strzyżowa, przedsta-
wione na niej zostaną wyniki prac na Rynku, a także stanowiska i
zabytki ruchome w regionie.

5 luty (czwartek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia taneczne,
12.00 – 13.30 – seans filmowy „Gdzie jest Mikołaj” – cena 7 zł od
dziecka

14.00 – 16.30 – warsztaty haftu krzyżykowego – kl. IV – wzwyż (Gale-
ria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 13.00 – „Łamigłówki nie z tej ziemi” zajęcia dla dzieci w
wieku szkolnym: spotkanie z książką „Liczenie jest fajne” J. Brze-
chwa, J. Tuwim, J. Papuzińska i inni; zgadywanki, znajdywanki, wyli-
czanki, mistrz spostrzegawczości, niespodzianki.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna „Czwartek w tunelu” – zostanie
na niej przedstawiona historia II wojny światowej z uwzględnieniem
dziejów budowy schronów dla pociągów sztabowych – stanowiska
Anlage Süd na Podkarpaciu (zajęcia prowadzone będą w tunelu
schronowym).

6 luty (piątek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia plastyczne,
12.00 – 13.30 – seans filmowy „Magiczna kostka” – cena 7 zł od dziecka
14.00 – 16.00 – Warsztaty wikliny papierowej kl. IV – wzwyż (Galeria
na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1.00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna pt. „Piątki z etnografią” – pod-
czas niej zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądało życie naszych babć
i dziadków, poznają przedmioty codziennego użytku, a także zani-
kające dziś zawody.

8 luty (niedziela)
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej wraz z Muzeum Okrę-
gowym w Rzeszowie
10.30 – 12.30 oraz 14.00 – 16.00 – warsztaty ceramiki dla dzieci i
młodzieży pt. „Nie święci garnki lepią... Garncarstwo w Pradziejach”
(Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados). Możliwość
wykonania własnych naczyń, figurek, ozdób, grzechotek oraz kopi śre-
dniowiecznych kafli z przedstawieniem rycerzy – prace zabierane są do
domu. Koszt zajęć: 9 zł od osoby, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja
pod nr tel. 17 2764 238, 889 839 031 (do 06.02.2015 r.).

9 luty (poniedziałek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia plastyczne,
12.00 – 13.30 – zajęcia wokalne kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcje muzealne pt. „Z wizytą u profesora” –
zostanie na niej przedstawiona sylwetka profesora Franciszka Chrap-
kiewicza-Chapeville’a, jego życie oraz działalność naukowa w dzie-
dzinie biochemii.

10 luty (wtorek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – warsztaty taneczne,
11.00 – spektakl „Poprawiny” w wykonaniu Międzypokoleniowej
grupy mieszkańców działającej przy Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”
i Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu,
12.00 – 13.30 – seans filmowy „Gdzie jest gwiazdka” – cena 7 zł od
dziecka,

FERIE ZIMOWE 2015
O F E R T A  G M I N Y  S T R Z Y Ż Ó W
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14.00 – 15. 30 – warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej
Sieni” PH Calvados).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 13.00 – „Co ty wiesz o...” zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym:
spotkanie z książką „Tato, a dlaczego? 50 prostych odpowiedzi na
piekielnie trudne pytania”; tajemnice ludzkiego ciała – model 3D,
gry i zabawy sprawnościowe, niespodzianki.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna – „Wtorek w starej szkole” –
zajęcia dotyczyć będą m.in. historii szkolnictwa w Strzyżowie, wyglą-
du szkoły, a także wyposażenia i pomocy naukowych, jakie stosowa-
no w dawnej szkole.

11 luty (środa)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 11.30 – zajęcia plastyczne,
12.00 – 13.30 – zajęcia wokalne – kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III,
14.00 – 15.30 – warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej
Sieni” PH Calvados).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 12.00 – „Bibliomiś zaprasza” zajęcia dla dzieci w wieku przed-
szkolnym: czytanie bajek, zabawy z Bibliomisiem, zajęcia plastyczne
„Mały Artysta”.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna „Archeologiczna środa”– zaję-
cia dotyczyć będą archeologii i historii miasta Strzyżowa, przedsta-
wione na niej zostaną wyniki prac na Rynku, a także stanowiska i
zabytki ruchome w regionie.

12 luty (czwartek)
Dom Kultury „Sokół”
10.00 – 12.00 – zajęcia taneczne,
12.00 – 13.30 – seans filmowy „Smerfy” – cena 7 zł od dziecka,
14.00 – 15.30 – warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej
Sieni” PH Calvados).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 13.00 – „Każdy Może Zostać Artystą” zajęcia dla dzieci w wieku
szkolnym: spotkanie z książką „Skarbiec sztuki” Rosie Dickins, rzeźba
w mydle, plastelinowe cuda i dziwy, kolaż, niespodzianki.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna „Czwartek w tunelu” – zostanie na
niej przedstawiona historia II wojny światowej z uwzględnieniem dzie-
jów budowy schronów dla pociągów sztabowych – stanowiska Anlage
Süd na Podkarpaciu (zajęcia prowadzone będą w tunelu schronowym).

13 luty (piątek)
Dom Kultury „Sokół”
12.00 – uroczyste zakończenie „Ferii z kulturką” połączone z występami
artystycznymi, konkursami oraz rozdaniem nagród dla uczestników.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
10.00 – 16.00 – zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka,
10.00, 12.00, 14.00 – lekcja muzealna pt. „Piątki z etnografią” – pod-
czas niej zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądało życie naszych babć
i dziadków, poznają przedmioty codziennego użytku, a także zani-
kające dziś zawody.

14 luty (sobota)
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
11.00 – 13.00 – zakończenie ferii dla dzieci – WALENTYNKOWY
BAL PRZEBIERAŃCÓW – konkursy, zabawy, niespodzianki.

Propozycje Filii Bibliotecznych

Glinik Charzewski (poniedziałek i piątek) – zajęcia plastyczno-tech-
niczne, robienie kartek walentynkowych.
Godowa (poniedziałek – czwartek) – konkurs pięknego czytania,
konkurs na najładniesze kolendowanie pt. „Snuj się kolędo”, warsz-
taty kulinarne, warsztaty artystyczne, gry i zabawy.
Wysoka Strzyżowska
4 luty (środa) – zabawa z literaturą – Dzień bajkowych zagadek:
fragmenty bajek i zgadywanki,
11 luty (środa) – Walentynki – robienie kartek z wymyślonym wła-
snym wierszykiem.
Żyznów (poniedziałek, wtorek, środa) – „Baśniowe ferie” – każdy
dzień będzie poświęcony jednej baśniowej postaci. Będą to: Czer-
wony Kapturek, Śnieżka, Księżniczka na ziarnku grochu, Rosz-
punka, Czarownica i Wilk. Dzieci będą miały przygotowane kolo-
rowanki, zgadywanki i inne zadania. Będzie też możliwość wysłu-
chania baśni z płyt.

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Park Wodny
Bilety dla grup zorganizowanych min. 15 osób – bilet wejściowy od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 – 4,00 zł/os.; w soboty i
niedziele do godz. 14.00 – 5,00 zł/os.
Lodowisko czynne w godzinach: 9.00 – 21.00, ostatnie wejście na
lodowisko o godz. 20.00
9.00 – 15.00 – cena biletu 2,00 zł/os.,
15.00 – 21.00 – cena biletu 4,00 zł/os.,
wypożyczenie łyżew – 4,00 zł/os.,
rezerwacja lodowiska 60 min. – 80,00 zł, 90 min. – 12,00 zł.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie: ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzy-
żów, tel. 17 2761 064
Dom Kultury „Sokół”: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 258
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej: ul. Łukasiewicza 10,
38-100 Strzyżów, tel. 17 2764 238, 889 839 031
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów: ul. Przecławczyka 6,
38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 091
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie: ul. Polna 1,
38-100 Strzyżów, tel. 2768 560
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galeria
Z wystawy Krystyny Arciszewskiej-Budzyń

w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
Z wystawy Krystyny Arciszewskiej-Budzyń

w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie



galeriagaleria
Fotografie uczestników konkursu „Piękno Ziemi Strzyżowskiej”

(cz. II)

Janusz Juszczyk

Karolina Różycka Marek RóżyckiMichał Urbanek

Rafał Iskra

Natalia Bury Sylwester Wojnar

Tomasz Wajda




