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

Czy gmina jest zobowiązana wykonać lub mogłaby rozważyć remont pomnika
nagrobnego jednego z wybitnych mieszkańców Strzyżowa – Władysława Gduli? Imie-
niem tego uznanego malarza nazwano nawet jedną z ulic w Strzyżowie, zaś jego grób
jest obecnie w tragicznym stanie. To niedopuszczalne by mogiły wybitnych Strzyżo-
wian niszczały zapomniane przez ich spadkobierców czy społeczność, w której żyli.

M.

Odpowiadając na zapytanie skierowane do mnie, informuję, że nagrobek Władysła-
wa Gduli jest mogiłą prywatną a Gmina Strzyżów w swoich zadaniach zleconych ma
opiekę tylko nad mogiłami wojennymi (miejscami pamięci) i tylko na remonty tych
mogił otrzymuje środki finansowe od Wojewody Podkarpackiego. Z budżetu gminy nie
mogą być finansowane remonty mogił osób prywatnych.

�

Na posiedzeniu radni rozpatrzyli
uchwały:

•  zmieniającą uchwałę Nr XLIII/404/
10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
19 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Strzyżów.

•  zmieniającą uchwałę Nr XX/157/04
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
22 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych.

Uchwały są konsekwencją likwidacji
z dniem 31 sierpnia Szkoły Podstawowej
w Zawadce, w wyniku czego dzieci z ob-
wodu tej szkoły zostały włączone do ob-
wodu Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
oraz wykreślono z sieci oddziałów przed-
szkolnych na terenie gminy Oddział
przedszkolny w SP w Zawadce.

•  w sprawie zawarcia porozumienia
z Gminą Domaradz.

W ramach porozumienia Gmina Strzy-
żów pokryje koszty wychowania przed-

szkolnego dla dwójki dzieci zamieszka-
łych na terenie Gminy Strzyżów a uczęsz-
czających do przedszkola w Domaradzu.

•  w sprawie zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą Strzyżów a Gminą Wi-
śniowa w zakresie powierzenia realizacji
zadania publicznego prowadzenia Środo-
wiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi zamieszka-
łymi na terenie Gminy Wiśniowa.

Na terenie Gminy Wiśniowa nie ma
placówki, która zapewniałaby opiekę
i wsparcie dla osób przewlekle psychicz-
nie chorych, upośledzonych umysłowo czy
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych. Aby zapewnić
chorym mieszkańcom możliwość wspar-
cia w przystosowaniu i funkcjonowaniu
w środowisku rodzinnym i społecznym,
a w szczególności zwiększaniu zaradno-
ści i samodzielności życiowej w tego typu
placówce, podpisane zostanie porozumie-
nie z Gminą Strzyżów, która za pomocą
MGOPS prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy.

•  w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek

Informacja z XXXII sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie

W dniu 29 sierpnia br. odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady
Miejskiej w Strzyżowie.
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handlu detalicznego, zakładów gastrono-
micznych i usługowych na terenie Gminy
Strzyżów.

Zdecydowano, że placówki handlu de-
talicznego i zakłady usługowe mogą być
otwierane każdego dnia tygodnia pomię-
dzy godz. 6:00 a 23:00 z wyjątkiem stacji
benzynowych, które mogą być czynne ca-
łodobowo.

Zakłady gastronomiczne mogą być
otwierane i zamykane w każdym dniu ty-
godnia pomiędzy godz. 6:00 a 24:00
z wyjątkiem dni i nocy, w których organi-
zowane są w nich zamknięte imprezy oko-
licznościowe np. wesela.

•  w sprawie udzielenia pożyczki dłu-
goterminowej dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Żyznowie.

OSP w Żyznowie realizuje projekt pn.
„Wyposażenie obiektu małej infrastruk-
tury rekreacyjnej w bramki i piłkochwy-
ty”, dofinansowany ze środków Unii Eu-

Informacja z XXXIII sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie

Nietypowo, bo w sobotę 28 września, odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie. Sesja ta połączona była bowiem z rozdaniem Nagród Świętego
Michała, które odbyło się bezpośrednio po niej. Zanim jednak rozpoczęła się
uroczystość wręczenia statuetek, radni rozpatrzyli projekty uchwał.

Podjęto uchwały:

•  w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Strzyżowa.

Skargę mieszkanki Strzyżowa, zwią-
zaną z postępowaniem administracyjnym,
dotyczącym rzekomej niedrożności rowów
odprowadzających wody opadowe oraz
zalewaniem posesji i studni z wodą pitną,
uznano za bezzasadną.

•  zmieniającą uchwałę Nr IX/72/11
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpie-
nia Gminy Strzyżów do partnerstwa w re-
alizacji projektu pod nazwą „Kreatywny
nauczyciel” w ramach konkursu 15/
PKOL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia kom-
petencji w regionach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie, którego liderem był Ca-
ritas Diecezji Rzeszowskiej, uczestniczy-
ła także m.in. Gmina Strzyżów. W ramach
projektu do udziału w szkoleniach i kur-
sach oddelegowanych zostało z gminy
Strzyżów 4 nauczycieli – dyrektorów szkół.
W związku z koniecznością rozliczenia
projektu i dookreślenia faktycznych kosz-
tów poniesionych przez uczestników pro-
jektu, konieczna była zmiana podjętej
w 2011 roku uchwały.

•  w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o partnerstwie z Powiatem
Strzyżowskim w celu wspólnego przygo-
towania zadnia pn. „Przebudowa odcin-
ka drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa-
Niebylec wraz z poprawą warunków bez-
pieczeństwa pieszych”.

Na realizację wspomnianego zadania
gmina Strzyżów zabezpieczyła wstępnie
50.000 zł, a faktycznie koszty jego realiza-
cji będą znane po przeprowadzeniu pro-

ropejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z tym, że realizowane przed-
sięwzięcie jest zadaniem własnym gminy,
istnieje możliwość udzielenia pożyczki
długoterminowej na jego realizację. Po-
życzka w wysokości ponad 13 tys. zł zo-
stanie spłacona po zrealizowaniu zadania
w całości z należnymi odsetkami.

•  w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Samorządu Województwa Pod-
karpackiego.

Uchwała przewiduje wsparcie finanso-
we dla Województwa Podkarpackiego przy
realizacji inwestycji drogowych na odcin-
kach dróg znajdujących się na terenie gmi-
ny Strzyżów. Na realizację inwestycji dro-
gowych realizowanych przez wojewódz-
two w Godowej, Żyznowie i Dobrzecho-
wie przeznaczono z budżetu gminy Strzy-
żów łącznie 500 tys. zł.

•  zmieniającą uchwałę Nr XXVI/265/
13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia

31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu
Gminy Strzyżów na 2013 rok.

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

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

Zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej dotyczą m.in. zwiększenia wydatków
w bieżącym roku na realizację inwestycji
pn. „Poprawa funkcjonowania i estetyki
przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę słu-
żącą pobudzeniu społeczno-gospodarcze-
go miasta” o kwotę ponad 80 tys. zł w związ-
ku z aktualizacją jej harmonogramu rze-
czowo-finansowego.

cedury przetargowej. Koszt poniesiony
przez gminę, będzie jednak nie większy
niż 25% wartości całego zadania.

•  w sprawie zaciągnięcia i zabezpie-
czenia kredytu długoterminowego.

Kredyt w wysokości prawie 7 mln zło-
tych zostanie przeznaczony na spłatę
wcześniejszych zadłużeń gminy oraz sfi-
nansowanie planowanego deficytu budże-
towego.

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

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

•  w sprawie ustalenia opłat za świad-
czenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Strzyżów.

W związku z nowelizacją ustawy o sys-
temie oświaty obniżone zostały opłaty za
świadczenia przedszkoli pobierane przez
gminy ponad czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki. Opłatę tą ustalono
na 1 zł za 1 godzinę zajęć. Jednocześnie
utrzymano 50-procentową zniżkę opłaty
za każde kolejne dziecko w rodzinie
uczęszczające do placówki.

ap
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Jan Półzięć

Roboty drogowe
na ulicy Sportowej

Dotychczas końcowy odcinek ulicy Sportowej (do granicy
z Łętownią) był w złym stanie technicznym. Coroczne łatanie
wypadających dziur w istniejącym asfalcie było kosztowne i nie
dawało oczekiwanych efektów. W tym roku przyszedł czas na
gruntowny remont odcinka tej ulicy. Projekt pod nazwą „Wzrost
bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ul. Sportowej
w Strzyżowie” został zgłoszony w naborze wniosków o dofinan-
sowanie dotacją budżetu państwa w ramach II Etapu Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20102-2015 pn. „Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wniosek ten zyskał uzna-
ie komisji konkursowej oceniającej zgłoszone projekty i uzyskał
dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 215 913
zł. W ramach tego zadania wykonana została przebudowa części
ul. Sportowej o długości 650 m. Przebudowa obejmowała posze-
rzenie nawierzchni jezdni do 5,5 m oraz wykonanie jednostron-
nego utwardzonego pobocza bitumicznego dla ruchu pieszych

o szerokości 1,5 m. Ponadto zamontowano słupki blo-
kujące poza krawędzią jezdni, ogrodzenie segmentowe
poza krawedzią pobocza przy stromej skarpie, przesta-
wiono i wydłużono bariery energochłonne usytuowane
przy krawędzi jezdni.

Po zakończeniu zadania można komfortowo przejechać tym
odcinkiem ulicy oraz bezpiecznie przespacerować czy pobiegać
za barierami bezpieczeństwa.

�

Jan Półzięć

Rewitalizacja
na ukończeniu

Trwające od roku prace przy remoncie trzech budynków
i płycie Rynku zmierzają do końca. Ukończony jest remont
budynku Biblioteki – nowa elewacja, nowe pokrycie dachowe,
nowe okna i drzwi, to widać z zewnątrz. W środku budynek też

wygląda pięknie – nowe podłogi z płytek gresowych, nowe ogrze-
wanie, nowa instalacja elektryczna, odmalowane ściany. Do-
datkowo przerobiona posadzka w przedsionku i pochylnia mię-
dzy korytarzem a salą na parterze umożliwiają osobom niepeł-
nosprawnym dostanie się i poruszanie po budynku. Jest też
wyposażenie komputerowe dostosowane dla osób niewidzących
i niedowidzących. Budynek dawnej synagogi żydowskiej odzy-
skał blask. Jeszcze odmalowanie zabytkowej ryby na sklepie-
niu bimy dopełni kompletność remontu tego budynku.

Zakończone zostały prace przy adaptacji poddasza w budyn-
ku Czarnej Sieni. Zostało tylko zakończenie prac związanych
z instalacją przeciwpożarową i pięknie wykończone pomiesz-
czenia mogą zostać oddane do użytku – blisko 400 metrów po-
wierzchni. Tam będzie miejsce na stałe wystawy Samorządowe-
go Muzeum Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka.

Na ukończeniu są prace remontowe w budynku na ulicy Łuka-
siewicza 10. Oprócz ścian zewnętrznych i działowych oraz stropu
nad piwnicami, prawie wszystko zostało tam wymienione. Uzyska-
no kilkanaście pomieszczeń na czterech kondygnacjach – piwnice,
parter, piętro i poddasze – z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum,
sale wystawowe, sale edukacyjne i magazyny eksponatów. Naresz-
cie z trudem gromadzone przez ponad pięćdziesiąt lat eksponaty
znajdą właściwe warunki do przechowywania i ekspozycji.

Do końca zmierzają też prace przy remoncie płyty Rynku.
Ukończona jest fontanna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, na
ukończeniu są prace brukarskie, trwają prace przy nasadzeniach
kwiatów. Kiedy ten numer dotrze do rąk Czytelników, to posa-
dzone też będą już drzewa i postawione będą latarnie uliczne.
Efekt prac na Rynku zobaczyć będzie można w drugiej połowie
października. Zrealizowane prace według projektu zespołu ar-
chitektów Anny Wróblewskiej-Bryk i Grażyny Suchowy będą
cieszyć nas swoim urokiem.

�Nowe wnętrza Czarnej Sieni

Fot. M. Wójcik

Fot. J. Półzięć
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– Cieszę się, że możemy tym gestem,
który jest gestem symbolicznym, ale któ-
ry Rzeczpospolita rezerwuje dla swoich
najlepszych synów, przypomnieć, że na-
wet, jeśli jest pan z daleka od kraju, to
Ojczyzna o panu myśli i pamięta tak, jak

pana mała ojczyzna strzyżowska – pod-
kreślił podczas uroczystości ambasador
Tomasz Orłowski. – W tym naszym spo-
łeczeństwie potrzebne są wzory postaw
moralnych, wierności sobie i pracy, któ-
rej celem nie jest nagroda ale poznanie.
Takim wzorem jest pan niewątpliwie –
dodał ambasador.

Profesor Chrapkiewicz Chapeville zo-
stał odznaczony nie tylko za swoje osią-
gnięcia w nauce, ale, jak podkreślono
w laudacjach, za wierną troskę o swoja oj-
czyznę, o polskie środowisko naukowe
i rozwijanie naukowych więzi między
Polską a Francją, wspomaganie młodych
polskich badaczy, a także działalność na
rzecz Podkarpacia, regionu swego pocho-
dzenia.

W swoim wystąpieniu laudacyjnym dla
profesora Chrapkiewicza rektor Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego prof. Aleksander

Bobko podkreślił, że prowadzone przez
profesora badania w dziedzinie mikrobio-
logii, biochemii i genetyki, które obecnie
są kluczowymi naukami, były w owym
czasie pionierskimi. Te odkrycia otworzy-
ły wielki obszar inżynierii genetycznej.

– Mając wgląd w najbardziej innowa-
cyjny obszar wiedzy współczesnej, równo-
cześnie pan profesor Chrapkiewicz pod-
kreślał, że wchodząc w odkrywanie tajni-
ków natury, powinniśmy mieć silny krę-
gosłup moralny, potrzeba jest pokory
i szacunku dla życia. To pokazuje sylwet-
kę pana profesora – niezwykłego badacza
o mocnym kręgosłupie moralnym – za-
uważył prof. Bobko. – Profesor pozostał
człowiekiem skromnym a pomimo trud-
nych i ciężkich doświadczeń, które prze-
żył w Polsce, zachował bardzo sile więzi
ze społecznością lokalną.

W uroczystości wręczenia orderu wzię-
li udział: burmistrz Marek Śliwiński, który
zabiegał o przyznanie profesorowi orde-
ru, wspomniany Rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego, którego laureat jest dok-
torem honoris causa – prof. Aleksander
Bobko oraz prorektor prof. Czesław Pu-

chalski a ze strony francuskiej współpra-
cowniczki Laureata, panie prof. Anne-
Lise Haenni i prof. Gaby Druoregon oraz
dr Antoine Grossetti – siostrzeniec Pro-
fesora i inni pracownicy ambasady.

– Miałem niezwykły zaszczyt i honor
reprezentować samorząd Gminy Strzy-
żów w Ambasadzie Polskiej w Paryżu na
uroczystości wręczenia profesorowi Fran-
ciszkowi Chrapkiewiczowi Krzyża Ko-
mandorskiego Orderu Odrodzenia Pol-
ski z gwiazdą – mówi burmistrz Marek
Śliwiński. – Order ten zaliczany jest do
najwyższych odznaczeń a został ustano-
wiony przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej w 1921 roku. Warto zwrócić uwagę,
że jest to drugie tego typu odznaczenie
nadane przez Prezydenta w bieżącym
roku – dodaje burmistrz.

Ze względów zdrowotnych (profesor
Chrapkiewicz ma 89 lat) ceremonia wrę-
czenia orderu odbyła się nie w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie, a blisko obec-
nego miejsca zamieszkania profesora, tj.
w Ambasadzie Polskiej w Paryżu.

– Miło było słuchać zarówno w wystą-
pieniu Rektora Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, jak i Ambasadora Rzeczypospoli-
tej Polskiej słów uznania dla dorobku pro-
fesora, ale i społeczności Ziemi Strzyżow-
skiej, Strzyżowa i Godowej, która pamię-
tała o swoim rodaku i życzliwie przyjęła
jego powrót w swoje rodzinne strony –
mówi burmistrz Śliwiński. – Panu profe-
sorowi Chrapkiewiczowi winniśmy być
wdzięczni za finansowe wsparcie Towa-
rzystwa Rehabilitacyjnego, które świetnie
funkcjonuje świadcząc usługi dla miesz-
kańców powiatu strzyżowskiego. Pan pro-
fesor utrzymuje kontakt z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Liceum
Ogólnokształcącym oraz licznym gronem
przyjaciół z Godowej i Strzyżowa. Przy
każdej okazji, również podczas uroczysto-
ści w ambasadzie, powracał wspomnienia-
mi do miejsca swojego urodzenia i mło-
dości spędzonej w Strzyżowie i Godowej.
Jestem przekonany, że dzięki wydarzeniu,
którego byłem świadkiem w Paryżu, jesz-
cze więcej ludzi dowie się o naszym roda-
ku, światowej sławy naukowcu, który
omal nie został laureatem nagrody Nobla
– dodaje.

�

Szczególne odznaczenie dla prof.
Chrapkiewicza Chapeville’a

11 września br. był dniem wyjątkowym dla całej społeczności strzyżowskiej.
W tym dniu bowiem nasz rodak pochodzący z Godowej, światowej sławy na-
ukowiec Franciszek Chrapkiewicz Chapeville, który od lat mieszka we Francji,
otrzymał z rąk Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej Tomasza Orłowskiego, Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą nadawany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wręczenie prof. Chrapkiewiczowi orderu odbyło się w Ambasadzie Polskiej w Paryżu
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Pismo samorządu terytorialnego
„Wspólnota” zbadało ile mieszkańcy
miast płacą rocznie na utrzymanie swojej
administracji. Pod uwagę zostały wzięte
wszystkie wydatki bieżące w dziale klasy-
fikacji budżetowej „administracja publicz-
na”, z wyjątkiem wydatków na remonty
bieżące. Na wydatki te składają się przede
wszystkim koszty utrzymania urzędu, wy-
nagrodzenia pracowników i koszty funk-
cjonowania rady miejskiej.

Utrzymanie samorządu w Strzyżowie
kosztuje każdego podatnika 201,58 zł. Dla
porównania najmniej na administrację
w 2012 roku, bo z tego okresu pochodzą
dane biorące udział w klasyfikacji, wydać
musieli mieszkańcy Sokółki w Podlaskiem
– 171,02 zł. Najdroższe okazały się Polko-
wice, gdzie każdy z mieszkańców musi po-
nosić koszty funkcjonowania administracji
czterokrotnie (!) wyższe niż w Strzyżowie.

– Cieszy mnie ten wynik. To ważne, że
potrafimy optymalizować koszty utrzyma-
nia urzędu, szczególnie w tych trudnych

Franciszek Chrapkiewicz Chapeville
urodził się 2 stycznia 1924 r. w Go-
dowej. Z Polski wyjechał w 1946 roku.
W 1953 roku przyjął francuskie oby-
watelstwo i zmienił nazwisko na
François Chapeville, co umożliwiło
mu zatrudnienie w Centrum Badań
Energii Atomowej w Saclay pod Pa-
ryżem. Był też wieloletnim dyrekto-
rem Instytutu Jacques’a Monoda
w Paryżu – wiodącej instytucji nauko-
wej we Francji. W swojej karierze na-
ukowej prowadzi badania w zakresie
biologii molekularnej i inżynierii ge-
netycznej, jest odkrywcą mechani-
zmów biosyntezy białka, które zrewo-
lucjonizowały genetykę.
Wyróżniony dwoma doktoratami ho-
norowymi (1991 – Collegium Medi-
cum w Krakowie i 2008 r. Uniwersy-
tet Rzeszowski).
W 1991 roku Rada Miejska w Strzy-
żowie przyznała profesorowi honoro-
we obywatelstwo miasta.
Do tej pory ukazały się trzy książki o
profesorze: „Z Godowej Świat”, „Po-
zyskać Dobrego. Wywiad PRL wobec
Franciszka Chrapkiewicza i jego ro-
dziny” oraz wydana w tym roku „Po-
wroty”.

Mamy w Strzyżowie tanią administrację
Strzyżów należy do miast, w których mieszkańcy płacą najmniej na utrzyma-
nie samorządu. W kategorii miast powiatowych liczących między 20 a 30 tys.
mieszkańców zajmujemy 9 miejsce w kraju.

czasach, gdzie zarówno obywatele, jak
i administracja publiczna musi przyglądać
się bacznie każdej wydawanej złotówce.
Od dawna przyglądamy się wydatkom
i zastanawiamy, jak można je zmniejszyć:
od ograniczenia zużycia papieru do dru-
karek, po termomodernizację budynku
urzędu, co znacznie obniży bieżące kosz-
ty eksploatacyjne.

W rankingu, w kategorii powiatów po-
niżej 75 tys. mieszkańców, znalazł się tak-
że powiat strzyżowski z kosztami utrzy-
mania samorządu powiatowego na pozio-
mie 80,59 zł, co dało starostwu 17 pozy-
cję. Najtańszym samorządem powiatowym
okazał się powiat proszowicki, gdzie ad-
ministracja kosztowała każdego mieszkań-
ca w 2012 roku 69,93 zł.

Warto podkreślić, że samorząd gminy
Strzyżów zrobił pod tym względem spory
postęp. W rankingu „Wspólnoty” za rok
2003 zajmowaliśmy 16 miejsce, a cztery
lata temu 14.

ap

Goście z Łotwy
W dniach 24-28 września br. w Strzy-
żowie mieliśmy okazję gościć grupę
dyrektorów szkół oraz nauczycieli
z Kandavy (Łotwa), należącej podob-
nie jak Strzyżów do „Stowarzyszenia
Europejskich Gmin Wiejskich – Char-
ter”. Celem wizyty było odwiedzenie
jednostek oświatowych w gminie
Strzyżów, aby móc zapoznać się z sys-
temem edukacyjnym w Polsce.

Kilkudniowy pobyt obejmował wiele
spotkań, podczas których łotewscy goście
mogli zapoznać się ze strukturami i zasada-
mi funkcjonowania instytucji oświatowych
w Gminie Strzyżów.

Pierwszego dnia nasi goście odwiedzili
Szkołę Podstawową nr 1 im. Orła Białego
w Strzyżowie, Zespół Szkół w Dobrzecho-
wie i Grodzisku. Zwiedzanie zakończyli
w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie,
gdzie obejrzeli przedstawienie teatralne
przygotowane przez tutejszą młodzież pod
opieką Kingi Dulemby. Przedstawienie zo-
stało przyjęte entuzjastycznie tym bardziej,
że młodzież przygotowała je w dwóch wer-
sjach językowych. Grupa wolontariuszy

z MZS pod opieką Małgorzaty Sołtys opro-
wadziła gości pokazując zaplecze edukacyj-
ne szkoły a na koniec dyrektor Janusz Wło-
dyka zaprosił wszystkich na obiad.

Kolejny dzień wizyty przebiegał na od-
wiedzaniu szkół ponadgimnazjalnych
i ośrodków specjalnych m.in. Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Li-
ceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
oraz Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-
żowie. Wizytę zakończono w Miejsko-Gmin-
nym Przedszkolu Publicznym w Strzyżowie
na zaproszenie dyrektor Marii Zięby, gdzie
nasi goście mogli zobaczyć jak spędzają czas
najmłodsi strzyżowiacy oraz spróbowali ty-
powo polskich potraw.

Największe wrażenie bez
wątpienia wywarło na na-
szych gościach Regionalne
Centrum Edukacji Zawodo-
wej i Nowoczesnych Tech-
nologii w Dobrzechowie ze
swoim wyposażeniem oraz
spontaniczny koncert ucz-
niów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Zyg-
munta Mycielskiego w Strzy-
żowie. Nasi goście zobaczy-
li również Kościół Farny,
Bibliotekę Publiczną, Cen-
trum Sportu Turystyki i Re-
kreacji w Strzyżowie a wizy-

tę zakończyła polska kolacja w Domu Kul-
tury „Sokół” w Strzyżowie, dzięki uprzej-
mości dyrektor Jadwigi Skowron.

Spotkanie w Strzyżowie było dla łotew-
skich gości ciekawym doświadczeniem
i okazją do poznania nie tylko naszego mia-
sta, ale Polski. W trakcie rozmów zadawali
oni mnóstwo pytań dotyczących systemu
edukacyjnego w Polsce. Podobały się im
niektóre rozwiązania w naszym szkolnic-
twie, dopytywali o system egzaminów oraz
na jakich szczeblach są one przeprowadzo-
ne a młodzi wolontariusze chętnie udziela-
li informacji jak polska młodzież spędza
wolny czas.

Tekst i fot. M. Wójcik
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Ceremonię wręczenia statuetek roz-
począł krótki recital uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie,

zaś uroczystość poprowadził Zastępca
Burmistrza Strzyżowa Waldemar Góra.
W tym roku nagrodzeni zosta-
li: w kategorii „kultura” – Strzy-
żowski Teatr „Prima Aprilis”,
który działa od 2009 roku wy-
stawiając sztuki polskich i nie
tylko twórców. Reżyserem
wszystkich sztuk jest Robert
Chodur, aktor i reżyser w te-
atrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie. W kategorii
„oświata i wychowanie” nagro-
dzono ks. Piotra Gnata, który
od lat angażuje się w pracę na
rzecz i z młodzieżą. Z jego ini-
cjatywy powstała prężnie dzia-
łająca Fundacja „Troska”.
„Sport, turystyka i rekreacja” to
kategoria, której laureatem zo-
stał Sławomir Uchwat, sporto-
wiec zdobywający liczne nagro-
dy jeździeckie w kraju i za gra-
nicą, zaś Strzyżowskie Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich na-
grodzone zostało w kategorii
„samorządność” za aktywizowa-
nie i integrowanie środowiska
lokalnego, dbanie o dziedzictwo kultury
i tradycji wśród społeczności lokalnej
i okolic, promowanie ziemi strzyżowskiej
na terenie całego województwa podkarpac-
kiego. Barbara Modliszewska, pedagog
strzyżowskiego liceum, aktywnie włącza-

jąca się w pracę na rzecz szkoły i środowi-
ska, prowadząca szkolne koło wolontaria-
tu, statuetkę otrzymała w kategorii „wo-

lontariat” zaś w kategorii
„mecenat” nagrodę przy-
znano Jarosławowi Brodzie,
który jest jednym z głównych
sponsorów zawodników
klubu MKS „Wisłok” Strzy-
żów. W kategorii „opieka
społeczna” statuetkę otrzy-
mał Środowiskowy Dom
Samopomocy Społecznej
w Strzyżowie, którego dzia-
łalność nakierowana jest na
poprawę zaradności i samo-
dzielności życiowej osób
niepełnosprawnych. Ko-
lejną kategorią, w której
przyznano nagrodę, było
„bezpieczeństwo i zdrowie
publiczne” i tu nagrodzone

zostało Koło Honorowych Dawców Krwi
Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie,

które działa prężenie od 1977 r. na tere-
nie gminy Strzyżów i w tym czasie jego
członkowie oddali ok. 6700 litów krwi.
„Inne osiągnięcia zasługujące na wyróż-
nienie” to kategoria, w której nagrodzony
został Tadeusz Krajewski, emerytowany

nauczyciel LO w Strzyżowie, popularyza-
tor różnych dyscyplin sportu.

Po rozdaniu „Michałów” przyszedł
czas na mniej oficjalną część uroczystości
– Autorski Wieczór Kabaretowy. Strzy-
żowska publiczność doskonale bawiła się
przy skeczach prowadzącego Jacka Zio-
bro oraz kabaretów: Formacja Chatelet
i Kabaret Nowaki.

Uroczysta gala była tylko częścią ob-
chodzonego w dniach 28-30 września
święta naszego patrona Świętego Micha-
ła. W niedzielę 28 września strzyżowia-
nie mogli modlić się w intencji miasta
i jego mieszkańców podczas uroczystej
mszy świętej, odprawionej w kościele Far-
nym przez ks. dra Jana Wolaka. W nie-
dzielę również odbył się w Centrum Spor-
tu Turystyki i Rekreacji II Maraton Pły-
wacki, o którym szerzej na str. 35.

Poniedziałek, 30 września, także ob-
fitował w wydarzenia związane z obcho-
dami dni naszego patrona. W Domu Kul-
tury „Sokół” w Strzyżowie odbył się Kon-
kurs Wiedzy o Strzyżowie, którego orga-
nizatorem była w tym roku Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Strzyżowie – zwyciężczy-
ni poprzedniej edycji konkursu. Więcej
o wydarzeniu na stronie 11.

Dopełnieniem obchodów Dni Święte-
go Michała była impreza skierowana do
najmłodszych, zorganizowana w Biblio-
tece Publicznej Gminy i Miasta w Strzy-
żowie w ramach ogólnopolskiej akcji

„Dzień Głośnego Czytania”. Grupa ma-
luchów ze strzyżowskich przedszkoli wy-
słuchała bajek w interpretacji przedsta-
wicieli instytucji strzyżowskich. Szeroka
relacja na stronie 12.

Aneta Kozioł

Michały 2013 rozdane
Po raz ósmy na scenie strzyżowskiego „Sokoła” stanęli w sobotę 28 września
laureaci Nagrody Świętego Michała. Jak co roku, kapituła nagrody doceniła
wszystkich tych, którzy bezinteresownie, z zaangażowaniem i pasją pracują
na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Ceremonię wręczenia statuetek Św. Michała rozpoczęły występy uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzyżowie

Laureaci Nagrody Świętego Michała 2013

Fot. M. Rojowski

Fot. A. Korabiowska



9Waga i Miecz    wrzesień-październik 2013

„Mam smaka
na coś

z ziemniaka
– czyli

ziemniaki
na wiele

sposobów”
15 września br. już od rana robiło się

gwarno przy budynku Centrum Kultury
i Sportu a to za sprawą zaproszonych Kół
Gospodyń Wiejskich nie tylko z terenu
gminy Strzyżów, ale także gminy Wiśnio-
wa i Krościenko Wyżne. Z pomieszczeń
domu ludowego unosiły się wspaniałe za-
pachy, przez które niejednemu przygoto-
wującemu się do imprezy burczało w brzu-
chu, gdyż każdy chciały spróbować tych
wyśmienitych potraw ziemniaczanych.
Jakby nie liczyć, to w tym roku przypadła
już piąta edycja „Święta Pieczonego Ziem-
niaka” w Wysokiej Strzyżowskiej. Impre-
za ta na stałe wpisała się już w kalendarz
imprez organizowanych na terenie gminy
Strzyżów.

Gdy nastała godzina 15:00, prezes
Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich Gminy Strzyżów a zarazem
przewodnicząca KGW w Wysokiej Strzy-
żowskiej Halina Dziadosz przywitała
wszystkich, którzy zechcieli spędzić to
wrześniowe popołudnie przy „Pieczonym
Ziemniaku”: Burmistrza Strzyżowa Mar-
ka Śliwińskiego wraz małżonką i jego za-
stępcę Waldemara Górę, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Strzyżowie Krzysz-
tofa Szlachtę, Stanisława Michalskiego,
komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie Piotra Rędziniaka, zastępcę
komendanta strzyżowskiej Policji Andrze-
ja Zawiślaka, przewodniczącego Rady
Gminy Wiśniowa Zbigniewa Migę.

Panie z poszczególnych Kół Gospodyń
Wiejskich żwawo uwijały się przy swoich
stoiskach a to za sprawą rozpoczynające-
go się konkursu „Mam smaka na coś
z ziemniaka czyli ziemniaki na wiele spo-
sobów”, finansowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackie-
go. Komisja w składzie: przewodnicząca
– Janina Leszczyńska, Zbigniew Miga,
Jerzy Bator i Waldemar Góra mieli cięż-

ki orzech do zgryzienia, bowiem wszyst-
kie potrawy, których musieli spróbować
(a było co: babki ziemniaczane, ziemnia-
ki faszerowane w beretach, pączki, pieroż-
ki, roladki, wystrzałowe kulki, cepeli-
ny królewskie i wiele, wiele innych)
były bardzo pyszne.

Po ciężkich i długich obradach ko-
misja postanowiła przyznać I miejsce
Towarzystwu Przyjaciół Godowej za
„Wystrzałowe kulki” (nagrody: żelaz-
ko, blender), II miejsce przypadło
KGW z Brzeżanki za „Cepeliny Kró-
lewskie” (czajnik, blender), natomiast
III miejsce zajęły panie z gminy Wi-
śniowa – KGW Oparówka za „Ziem-
niaki po chłopsku” (zestaw filiżanek,
blender). Wszystkie pozostałe koła
dostały nagrody w postaci blendera.
Trzeba przyznać, że panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich stanęły na wysoko-
ści zadania i przygotowały wyśmieni-
te potrawy, które przypadły do gustu
nie tylko członkom komisji oceniają-
cej, ale także wszystkim uczestnikom
imprezy.

W czasie, kiedy odbywały się de-
gustacje potraw, wszystkim uczestni-
kom ziemniaczanego pikniku czas
umilały zespoły: „SONG” z Krościen-
ka Wyżnego, dwie grupy „Mażoretek”
z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebyl-
cu oraz Zespół Tańca Nowoczesnego ze
Studia Ruchu w Strzyżowie pod kierow-
nictwem Moniki Fąfary. Dla najmłodszych
uczestników pikniku przygotowano mnó-
stwo atrakcji, konkursów i zabaw. Jak co
roku o najmłodszych nie zapomniał też
Bank Skok „Jaworzno”, który udostępnił
dla wszystkich zjeżdżalnię, trampolinę
i mnóstwo upominków. Odbyły się także
konkursy dla publiczności, przygotowane

przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale oddział w Strzyżowie. Ob-
sługę techniczną i nagłośnienie powierzo-
no zespołowi „Groszki” z Wiśniowej, któ-

ry umilał wszystkim uczestnikom spotka-
nia czas a w godzinach wieczornych bawił
mieszkańców na festynie.

Składam serdeczne gratulacje wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania „pikniku ziemniaczanego”, a czas
spędzony razem zaowocował nowymi po-
mysłami i potrawami, na które czekamy
z niecierpliwością na następnym „Pieczo-
nym Ziemniaku” w Wysokiej Strzyżow-
skiej.

MU

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie „ziemniaczane” potrawy były bardzo
smaczne

Nagrodę przedstawicielce KGW w Oparówce wręcza kierow-
nik biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Dzia-
łania – Andrzej Łapkowski

Fot. A. Łapkowski (2)



10 Waga i Miecz    wrzesień-październik 2013

Program miał na celu zapoznanie
młodzieży z możliwościami wyboru dal-
szej ścieżki edukacyjnej w oparciu m.in.
o prognozy zatrudnienia oraz nakreśle-

STRZYŻOWSKIE JEDNOSTKI
Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM
„MATURZYSTO I CO DALEJ...?”

W dniu 30 września 2013 roku w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego, realizowanego przez strzyżowski
Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Punkt Pośrednictwa Pracy pt. „Maturzysto i co dalej...?”, w siedzibie OSZ miało
miejsce spotkanie z uczniami klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

nie roli doradcy zawodowego podczas
wyboru dalszego kierunku kształcenia po
zakończeniu szkoły.

Spotkanie poprowadzili Bernadetta

Szal, doradczyni zawodowa z Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej w Rze-
szowie oraz Tomasz Wójtowicz, wykła-
dowca Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych z Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W pierwszej części spotkania Tomasz
Wójtowicz przekazał uczniom wiedzę na
temat możliwych i dostępnych kierunków
kształcenia oraz zapoznał ich z możliwo-
ściami kontynuowania nauki na poziomie
szkolnictwa wyższego. W przygotowanej
prezentacji pt. „Wybór kierunku studiów,
a zatrudnienie” omówił m.in. ewolucję
uniwersytetu na przestrzeni wieków, ran-
king prestiżowych uczelni, wpływ wy-
kształcenia na zarobki, dylemat wyboru
– studia ścisłe, czy humanistyczne oraz
czy wybór kierunku studiów ma jeszcze
znaczenie.

Następnie Bernadetta Szal w opar-
ciu o prezentację przybliżyła młodzie-
ży działalność Mobilnego Centrum In-
formacji Zawodowej w Rzeszowie oraz
omówiła rolę doradcy zawodowego
w kształtowaniu ścieżki kariery eduka-
cyjnej i zawodowej. Opowiedziała m.in.
o rodzajach usług jakie świadczy dorad-
ca zawodowy a także jakie testy i narzę-
dzia stosuje doradca zawodowy w swo-
jej pracy w celu rozpoznania predyspo-
zycji i określenia zainteresowań zawo-
dowych.

Z całą pewnością wiadomości uzyska-
ne przez uczniów z klas maturalnych
będą dla nich przydatne przy wyborze
dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej po
zakończeniu szkoły.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz
Punkt Pośrednictwa Pracy pragną podzię-
kować za życzliwość i okazaną pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu spo-
tkania: dyrekcji oraz pracownikom Li-
ceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie,
Bernadecie Szal oraz Tomaszowi Wójto-
wiczowi.

Tekst i fot. Urszula Drogoń,
specjalista ds. szkoleń

w OSZ w Strzyżowie

Uczestnicy programu w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego

Doradca zawodowy z MCIZ w Rzeszowie Bernadetta
Szal w trakcie spotkania z uczniami

Tomasz Wójtowicz mówił m.in. czym kierować się
przy wyborze kierunku studiów
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Konkurs zgromadził zespoły ze szkół podstawowych i gim-
nazjów gminy Strzyżów. Mali strzyżowiacy starali się jak najle-
piej zaprezentować i udowodnić swą wiedzę o miejscu szcze-
gólnie nam bliskim – Ziemi Strzyżowskiej. Świadomość tożsa-
mości własnego miasta – tej „małej ojczyzny”, jest w dzisiej-
szych czasach bardzo istotna. Dlatego konkurs podejmował za-
gadnienia z dziejów Strzyżowa, od czasów najdawniejszych aż
po dzień dzisiejszy, zachęcał do aktywności i poszukiwań twór-
czych. Był jednocześnie sposobnością do dobrej zabawy połą-
czonej ze zdrową rywalizacją.

Zmagania 9 drużyn oceniało jury w składzie: Burmistrz
Strzyżowa Marek Śliwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Orła Białego w Strzyżowie Barbara Mularz, nauczyciel ZS
w Grodzisku Elżbieta Janiszewska, plastyk DK „Sokół” Anna
Furtek oraz przedstawiciele uczniów – Jagoda Górnicka i Mag-
dalena Złotek. Podsumowując konkurencje, jurorzy zwrócili
uwagę na ciekawe pomysły plastyczne, wielkie zaangażowanie

i dużą wiedzę reprezentantów wszystkich drużyn. Wyrazili po-
dziękowanie dla opiekunów zespołów za przygotowanie
uczniów.

Szczególne uznanie i gratulacje skierowano do najlepszych.
A w tym roku były to w kategorii gimnazjów: drużyna Zespołu
Szkół w Żarnowej (I miejsce), Zespołu Szkół im. św. St. Kostki
w Grodzisku (II miejsce) oraz Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie (III miejsce). W kategorii szkół podstawowych
zwycięzcą okazał się zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła
Białego w Strzyżowie, a II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. H. Kołłątaja w Gliniku Zaborowskim. Na za-
kończenie konkursu wręczono nagrody. Wszyscy uczestnicy
konkursu zebrali brawa i zostali uhonorowani pamiątkowymi
dyplomami oraz okolicznościowymi upominkami. Docenienie
wysiłku uczestników konkursu było możliwe dzięki finanso-
wemu wsparciu Burmistrza Strzyżowa oraz Czarnorzecko-Strzy-
żowskiej Lokalnej Grupy Działania, którym dyrektor szkoły
serdecznie dziękuje. Zwycięska drużyna z Żarnowej

Fot. A. Fąfara

Uczniowie z SP nr 1 w Strzyżowie

Uczniowie z Godowej

Barbara Wójtowicz

Poznać, by jeszcze mocniej pokochać...
Poniedziałek 30 września był dniem niezwykle gorącym. I to nie za sprawą pogody, bo przecież za oknami już jesienna
szaruga, ale emocji związanych z Konkursem Wiedzy o Strzyżowie, który właśnie wtedy odbył się w DK „Sokół”. Tego-
roczną edycję zorganizowali zwycięzcy ubiegłorocznych zmagań konkursowych – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła
Białego w Strzyżowie.

Radosna atmosfera i serdeczne przyjęcie sprawiły, że z nie-
cierpliwością będziemy oczekiwać kolejnej edycji Konkursu
Wiedzy o Strzyżowie. I już dziś zachęcamy do szlachetnej ry-
walizacji na gruncie wiedzy o rodzimym mieście.

�
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Wszyscy znają zalety głośnego czyta-
nia i bardzo chętnie uczestniczą w akcji,
która została ustanowiona w 2001 r. przez
Krajową Izbę Książki.

Czytający zawsze mają trudne zadanie,
gdyż przedszkolaki to bardzo wymagają-
cy słuchacze. W tym roku w spotkaniu
wzięło udział ok. 60 dzieci z obu strzy-
żowskich przedszkoli.

Jako pierwszy wystąpił przed dziećmi
ks. proboszcz Jan Wolak, który przeczy-
tał dla nich bajkę „Wyścig zajączka”, z któ-
rej wynika, że w życiu trzeba słuchać do-
brych rad.

Następnie Magdalena Wójcik z Urzę-
du Miejskiego w Strzyżowie przeczytała
o „Dzielnym Żuczku”, który był oparciem
dla swoich przyjaciół. Siostra Serafitka
Hilaria Maria Pyryt przeczytała opowia-

danie o deszczyku, który jest dobry na
zmartwienie.

Pracę policji przybliżył dzieciom I za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji
mł. insp. Andrzej Zawiślak czytając bajkę
Urszuli Kozłowskiej pt. „Policjant”. Na-
stępnie Ewa Kilar z Miejsko-Gminnego
Przedszkola Publicznego w Strzyżowie
przeczytała bajkę o zajączku, który ciągle
wpadał w jakieś tarapaty.

O przyjaźni psa i kotka słowami Wie-
sława Drabika opowiedział dzieciom Zbi-
gniew Miga, przewodniczący Rady Gmi-

„Czytajmy Razem 2013”
30 września o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie odbyła się piąta już edycja imprezy
czytelniczej zorganizowanej dla dzieci przedszkolnych z okazji „Dnia Głośnego Czytania”. Tradycją jest, iż z tej właśnie
okazji bajki dzieciom w naszej bibliotece czytają specjalni goście: przedstawiciele władz samorządowych, straży pożar-
nej, policji, duchowieństwa.

ny Wiśniowa. Jak wygląda praca straża-
ków dzieci dowiedziały się z bajki Urszu-
li Kozłowskiej pt. „Straż pożarna i przyja-
ciele”, którą w sposób niezwykle barwny
przeczytał Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr
Rędziniak.

Głośne czytanie zakończyła Marta
Utnicka dyrektor BPGiM w Strzyżowie
bajką Wandy Chotomskiej „Za górami, za
lasami...”. Dzieci uczestniczące w spotka-
niu żywiołowo reagowały na historie, któ-
rych wysłuchały. Gorąco przyjęły też wy-

stęp uczennic MZS w Strzyżowie, które
przygotowały krótką inscenizację do baj-
ki Wandy Chotomskiej „Pies z ulicy Bała-
mutów” na zajęciach pozalekcyjnych
w bibliotece.

Na koniec wielką niespodzianką dla
dzieci było przybycie Zielonego Smoka
reprezentującego SKOK Jaworzno, który
przywiózł dzieciom maskotki i dużo słod-
kości. Było wiele radości, wspólne zdjęcia
ze smokiem i obietnica spotkania się za
rok na kolejnym Głośnym Czytaniu.

BPGiM w Strzyżowie

Na spotkanie z bajką przybyło do biblioteki liczne grono strzyżowskich przedszkolaków

Bajkę dzieciom z dużym zaangażowaniem czytał m.in.
ks. proboszcz Jan Wolak

Fot. Paweł Lasota (3)

Przedstawienie o tym, jak piesek przechodził przez jezdnię, przygotowały uczennice z MZS w Strzyżowie
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A wszystko to za sprawą Autorskiego
Wieczoru Kabaretowego. Ten unikalny
spektakl, to wynik połączenia trzech nie-
zwykłych sił – pierwsza liga polskiego ka-
baretu. Formacja Chatelet wnosi mnóstwo
dobrego humoru w niespotykanej formie,
w której często zaciera się granica między
kabaretem i teatrem. Natomiast Kabaret
Nowaki, to energetyczna dawka świeżo-
ści, absurdu i zaskakujących postaci
w wykonaniu wyjątkowo zdolnych kaba-
reciarzy. Całość zaś ujarzmia i opanowuje
Jacek Ziobro – charyzmatyczny konferan-
sjer i obserwator polskiej rzeczywistości.

Kilka minut po godzinie siedemnastej
na scenie pojawił się wysoki, urzekający
blondyn z zawadiackim uśmiechem na
twarzy – prowadzący Jacek Ziobro, któ-
ry urodził się niewątpliwie w wieku ubie-
głym, choć nikt nie wie dokładnie kiedy.
Najprawdopodobniej w drugiej połowie.
A jeśli w pierwszej, to się nie przyzna.
Ma na swoim koncie wiele sukcesów:
ukończenie przedszkola z wyróżnieniem
i świadectwo z paskiem w podstawówce.
Potem długo, długo nic, wreszcie zwycię-
stwo we wrocławskim Przeglądzie Pio-
senki Aktorskiej w 1995 roku. Najpierw
myślał, że będzie sportowcem, a ściślej
koszykarzem, dlatego długo rósł. Jednak
wygrana we Wrocławiu przekonała go do
sceny i zagwarantowała wiele sukcesów.
Przerwał więc rośnięcie i zaczął tworzyć.
I stał się kabareciarzem i konferansjerem
oraz zdobywcą licznych nagród. Jego
łatwość w nawiązywaniu kontaktów
z ludźmi sprawiła, że każdy monolog,
każdy skecz nagradzany był licznymi bra-
wami i salwami śmiechu dochodzącymi
niemal z każdego zakamarka widowni.
Ziobro potrafi niemal każdą życiową sy-
tuację obrócić w żart, a jego niesztampo-
wa mimika, obrotne operowanie słowem
dodaje rubasznej pikanterii każdej scen-
ce w jego wykonaniu.

Widzowie nie szczędzili także braw
kabaretowi, który powstał w Zielonej Gó-
rze sześć lat temu. A mowa tu o Kabare-
cie Nowaki. W jego skład wchodzi dwóch
jakże uroczych panów: Tomasz Marci-
niak, Kamil Piróg i wyjątkowa, rozbraja-
jąca babeczka – Adrianna Borek. Ich twór-
czość również była wielokrotnie nagra-
dzana. Nic zresztą dziwnego. Każdy ich
skecz, każda poza, cięte riposty, niezwy-
kła improwizacja oraz niewyparzony ję-
zyk sprawiają, że ich żarty śmieszą za każ-
dym razem. W ich wykonaniu mogliśmy

Kabaret jest dobry na wszystko...
28 września w sali widowiskowej strzyżowskiego Domu Kultury „Sokół” odbyło się niezwykłe widowisko, które dzięki
swej formie rozbroiło śmiechem niejedną osobę siedzącą na widowni.

zobaczyć skecz pt. „Zwykły dzień
w USA”, pojawiła się też przekomiczna
scenka o nauczycielach, którzy rekwirują
swoim podopiecznym alkohol podczas
Zielonej Szkoły... no niestety, jak się oka-
zuje, głów to oni nie mają „mocnych”,
więc szybko poddają się działaniu alko-
holu. Zobaczyć można było również
skecz o wścibskiej, aczkolwiek niebanal-
nej, siwawej, wyluzowanej właścicielce
mieszkania, która wynajmując pokoje stu-
dentom, podgląda ich przez zamontowa-
ne kamerki. Po występie Nowaków, któ-
rzy notabene nagrodzeni zostali przez
strzyżowską publiczność gromkimi bra-
wami, na scenie pojawiła się Formacja
Chatelet. W jej skład wchodzi dwóch cza-
rujących, zniewalających panów Adam
Małczyk – dla przyjaciół „Mały”, który
hipnotyzuje widzów i namawia do róż-
norakich zachowań, sceniczny przywód-
ca oraz Michał Pałubski – dla przyjaciół
„Misiek”. Wsławił się rolą Euzebiusza
i nieograniczonymi możliwościami wy-
ginania swojego ciała. Temu krakowskie-
mu kabaretowi, który odwiedził Strzyżów
po raz trzeci, również nie szczędzono
pochwał i nagród. Formacja Chatelet to
niepoprawni optymiści i wieczni buntow-
nicy – ciągle wierzą, że poprzez kabaret
zmienią świat i odkryją u ludzi nowe kon-
tynenty świadomości. Najwięcej przyjem-
ności sprawia im dawanie przyjemności
(cokolwiek to znaczy). Któż z nas nie sły-
szał cytatów z ich skecz takich jak: „Raz,
dwa, trzy – tup, tup, tup”, „Jesteśmy uza-
leżnieni”, „Zgolić mi te zagajniki pod pa-
chami!”. Skecze w ich wykonaniu, choć
wielokrotnie widywane w telewizji, na
żywo śmieszą jeszcze bardziej. Cóż w tym
dziwnego? Tych chłopców matka natura
obdarowała nadprzyrodzoną charyzmą
sceniczną. Każde ich skecze wywołują
uśmiech na twarzy, a co najfajniejsze, za-
wsze mają trafną puentę.

Nasz maraton w wykonaniu tak wybit-
nych gości kabaretowych trwał trzy godzi-
ny. Zakończył się bisami i owacjami pu-
bliczności. 180 minut wybornej zabawy.
Panowie z Kabaretu Starszych Panów śpie-
wali „...piosenka jest dobra na wszystko”
a teraz chce się rzec, że to właśnie kabaret
jest dobry na wszystko, zwłaszcza na je-
sienną pogodę i na to, by choć na chwilkę
zapomnieć o problemach lub po prostu, by
podejść do nich z ociupinką optymizmu.

Anna Furtek – instruktor DK „Sokół”

Jacek Ziobro

Kabaret Nowaki

Fot. P. Krok (3)

Formacja Chatelet
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Tradycyjnie piknik składał się z trzech
części: pierwsza to pokazy sprawności,
sprzętu, gry i zabawy edukacyjne i oczywi-
ście żołnierska muzyka na żywo, druga to
inscenizacja historyczna, zaś trzecia to
duża dawka muzyki rockowej.

Pierwsza odsłona pikniku odbywała się
na placu przy DK. Dzięki uprzejmości IPN
Oddział w Rzeszowie gościliśmy wystawę
pn. „Polskie państwo podziemne na Rze-
szowszczyźnie 1939-1944/45”, kiermasz
wydawnictw historycznych oraz ciekawe
gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Imprezę rozpoczął koncert Strzy-
żowskiej Orkiestry Dętej, której – rzecz
jasne – nie może zabraknąć na żadnym
pikniku. Wojskowe, dobrze znane melo-
die wprowadziły charakterystyczny nastrój
i bardzo przypadły do gustu uczestnikom,
dlatego też nie dziwiły „wyklaskane” bisy.

Jak zawsze niezawodnie przybyli żoł-
nierze z naszej patronackiej jednostki woj-
skowej – 21. Dywizjonu Artylerii Przeciw-
lotniczej w Jarosławiu (21. BSP w Rze-
szowie). Przygotowali pokaz sprzętu woj-
skowego i sprawności żołnierskiej. Nie
mniejszą popularnością cieszyło się sto-
isko policyjne przygotowane przez funk-
cjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Strzyżowie. Niezwykle widowiskowe
pokazy przygotowali strażacy – funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Mogli-
śmy zobaczyć sposoby gaszenia łatwopal-
nych substancji, odbyć spacer w ciemnym,
zadymionym pomieszczeniu z urządze-

„Przed pobudką”

X Piknik Historyczny w Strzyżowie
4 sierpnia już po raz dziesiąty odbył się w Strzyżowie piknik historyczny. Tego-
roczna impreza przybrała kryptonim „Przed pobudką” od nazwy rekonstrukcji
pod tą samą nazwą. Po raz kolejny głównym współorganizatorem pikniku był
Burmistrz Strzyżowa oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

niem noktowizyjnym, zaś popisowym był
pokaz wspinaczki po wieży ułożonej z pla-
stikowych skrzynek. Pokaz po chwili za-
mienił się w konkurencję sportową, w któ-

rej drużynowo wzięli udział policjanci,
żołnierze i strażacy. O dziwo, najlepszą
okazała się ekipa żołnierzy, a najlepszy
z nich wspiął się na 25 skrzynek!

Już po raz drugi gościliśmy w Strzyżo-
wie Grupę Rekonstrukcji Historycznej

III Okręgu Inspek-
toratu Policji Ko-
misariat w Rado-
miu. Ich pokazy
walk i szermierki
na bagnety po raz
kolejny wzbudziły
wielką ciekawość
i zainteresowanie.

D o k ł a d n i e
o 17.50 w pobliżu
dworca kolejowe-
go w Strzyżowie
rozpoczęła się
wspomniana re-
konstrukcja histo-
ryczna pod krypto-
nimem „Przed po-

budką”. Autorem scenariusza i głównym
konsultantem historycznym był dr Piotr
Szopa. Wiodący motyw inscenizacji został
wywiedziony ze słynnej Akcji „Kośba”,
która miała miejsce w Rzeszowie 25 maja
1944 r. Dotyczyła zamachu na dwóch wy-
sokich oficerów Gestapo (SS-Unter-
scharführer Hans Flaschke i SS-Obe-
rsturmführer Friedrich Pottebaum), któ-
rzy zasłynęli w tym czasie na Rzeszowsz-
czyźnie z wyjątkowego bestialstwa i okru-
cieństwa, zwłaszcza wobec żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego i ludności
cywilnej. W inscenizacji pokazano także
inne sceny z codziennego życia okupowa-
nych miast, takich jak Strzyżów. Skutki tej
akcji boleśnie odczuwalne były na terenie
całej Ziemi Strzyżowskiej. W odwet za tę
akcję zostali skazani na karę śmierci m.in.
Bronisław Boho z Lutczy, Stanisław Du-
liński z Czudca, Aleksander Mulzahn
z Babicy – za czynny udział w organizacji
wyzwoleniowej. Nasza inscenizacja służy-
ła tylko i wyłącznie celom edukacyjnym
i popularyzacji wiedzy historycznej. Chcie-
liśmy jednocześnie przypomnieć bohate-
rów Polskiego Państwa Podziemnego oraz
przybliżyć okupacyjną codzienność takich
miast jak Strzyżów.

W imieniu organizatorów składam ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy
wzięli udział w przygotowaniach i reali-
zacji rekonstrukcji: Ewie Leniart – Dyrek-
tor IPN Oddział w Rzeszowie, dr Piotro-
wi Szopie, Markowi Małacha – Dyrekto-
rowi PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejo-
wych w Rzeszowie, Bogdanowi Maczudze,
członkom grup rekonstrukcyjnych z Kra-
kowa, Tarnowa, Jarosławia, Lublina, strzy-
żowskiego Teatru Prima Aprilis, zespołów
artystycznych DK, młodzieży ZS Strzelec
pododdział Strzyżów, jedynym w swoim
rodzaju dzieciom i młodzieży z Zawadki
pod czujnym okiem Urszuli Kuś, debiu-
tującemu w roli woźnicy Darkowi Zimne-
mu oraz Straży Miejskiej w Strzyżowie
i jednostce OSP Godowa Dolna.

W trzeciej, finałowej części pikniku
wystąpił strzyżowski młody zespół Fallin-
gRocks, zaś gwiazdami wieczoru był ze-
spół KRUSHER oraz dobrze już znana
w Strzyżowie, znakomita warszawska for-
macja rockowa SCREAMAKER i usły-
szeliśmy tutaj elektryzujący głos Sebastia-
na Stodolaka.

Serdeczne podziękowania za pomoc,
wsparcie finansowe i ogromną życzliwość
kieruję także do Burmistrza Strzyżowa,
Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, Sta-
rosty Strzyżowskiego, Dowódcy 21 daplot
w Jarosławiu, Komendanta Powiatowego
Policji w Strzyżowie, Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie oraz Kierownika Artystycz-
nego Strzyżowskiej Orkiestry Dętej.

J. Skowron

Atrakcją pikniku był m.in. pokaz wspinaczki po wie-
ży ułożonej z plastikowych skrzynek

Wiodący motyw tegorocznej rekonstrukcji został zaczerpnięty z Akcji „Kośba”

Fot. P. Krok
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Po tej oficjalnej części z krótkim pro-
gramem wystąpiła wspomniana grupa
śpiewacza, która na co dzień pracuje przy

Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.
Prezentacja 16 grup wieńcowych prze-

biegała w dwóch częściach. Oprócz typo-
wych informacji dotyczących prezentowa-
nego wieńca, grupy opowiadały o osobli-
wościach, bądź legendach związanych ze
swoją wsią. Jeśli takowych nie było, pyta-
nia dotyczyły do dziś kultywowanych zwy-
czajów, lub przysłowia związanego z pracą
na roli.

Po pierwszej części prezentacji odbył
się konkurs krojenia chleba. Tu najlepsze
okazały się: KGW Brzeżanka i OSP Do-
brzechów, osiągając wynik 27 kromek
z małego bochenka. Tuż za nimi uplaso-
wało się Towarzystwo Miłośników Godo-
wej – 26 kromek. Potem w kolejności:
KGW Glinik Zaborowski 23 kromki, po
21 KGW Dobrzechów i Wysoka Strzyżow-
ska Dolna, 20 – Młode Gospodynie z Gli-
nika Zaborowskiego Góra i wreszcie 18
kromek KGW i OSP Wysoka Strzyżow-
ska Góra.

Po zakończeniu drugiej części prezen-
tacji do konkursu zaprosiliśmy przedsta-
wicieli dziecięcych grup wieńcowych.
I choć w konkurencji czterema punktami
zwyciężyła drużyna z Żarnowej, pokonu-
jąc młodszą wiekowo od siebie drużynę

Strzyżowskie Święto Plonów – Dożynki 2013
Tegoroczne strzyżowskie dożynki odbyły się w święto Wniebowzięcia NMP, czyli
15 sierpnia. Uroczystość rozpoczęła hymnem dożynkowym grupa śpiewacza
„Barwy Jesieni”. Następnie, starostowie Anna Fąfara i Andrzej Sieczkowski
na ręce Burmistrza Strzyżowa – gospodarza miasta, przekazali bochen chleba,
symbol tegorocznych, udanych zbiorów.

z Zawadki (1 pkt), to tak naprawdę nie o
punkty tutaj chodziło, lecz o dobrą,
wspólną zabawę.

Mieliśmy w zanadrzu jeszcze kilka
dożynkowych konkursów, ale wszyscy nie-
cierpliwili się już na występ tegorocznej

gwiazdy muzycznej – NORBIEGO z ze-
społem. Szybko więc ogłosiliśmy werdykt,
przygotowany przez komisję konkursową
oceniającą tegoroczne wieńce.

Jury pracujące w składzie: Aneta Ko-
zioł (redaktor naczelna lokalnego mie-
sięcznika „Waga i Miecz”), Anna Furtek
(plastyk DK „Sokół”), Andrzej Raszka
(dyrektor Banku Spółdzielczego w Strzy-
żowie) i Damian Kut (Czarnorzecko-
Strzyżowska Lokalna Grupa Działania)
po dokładnym obejrzeniu wszystkich zgło-
szonych wieńców wybrało 7, ich zdaniem,
najlepszych. Dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez burmistrza miasta, otrzymały
wszystkie grupy wieńcowe. Spośród sied-
miu wytypowanych przez Jury wieńców,
wieniec KGW i OSP w Zawadce, repre-
zentował nasze miasto na XIII Dożynkach
Województwa Podkarpackiego w Mielcu.

Pozostałe 6 wieńców typowano z myślą
o XVIII Podkarpackim Konkursie Wień-
ca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim.
Niestety, organizator 19.08. br oficjalnie
poinformował o odwołaniu imprezy. Stąd
lekki zawód i rozczarowanie wśród grup,
które te nominacje otrzymały, a były to:
Grupa Młodych Gospodyń w Gliniku
Zaborowskim (Góra), Dziecięca Grupa
Wieńcowa z Zawadki, KGW Brzeżanka,
KGW Glinik Zaborowski, KGW i OSP
w Wysokiej Strzyżowskiej (Góra) oraz
OSP w Dobrzechowie.

Po koncercie Norbiego, do wspólnej
zabawy przy muzyce tanecznej zapraszała

W tym roku honory starostów dożynkowych pełnili Anna Fąfara oraz Andrzej Sieczkowski

Konkurs krojenia chleba



16 Waga i Miecz    wrzesień-październik 2013

Lato w mieście
Na okres wakacji DK „Sokół” przygotował cykl gier i zabaw

rodzinnych. W każdą pogodną niedzielę pani Agnieszce Porys
udawało się znaleźć zabawne sposoby na wakacyjną nudę. Nieco-
dzienne gry i konkursy ściągały tych najmłodszych, ale także ich
rodziców.

Zabawy trwały do późnego wieczora, a następnie głos odda-
waliśmy muzykom zespołu „Stereo”, którzy potrafili włą-
czyć do wspólnej tanecznej zabawy tych bardziej dorosłych.

DK

wszystkich grupa Stereo. Dodatkowo im-
prezie towarzyszyły jak zawsze stoiska
wystawiennicze lokalnych artystów ludo-
wych.

Norbi z zespołem rozbawił strzyżowską publiczność

Fot. A. Kozioł, P. Krok

W skrócie

„Lato w mieście” – cykl gier i zabaw z Klubikiem „Pingiwnek”

Fot. A Korabiowska (3)

Wieniec KGW i OSP Zawadka nominowany do
udziału w XIII Dożynkach Województwa Podkarpac-
kiego w Mielcu

Tak oto dobiegły końca tegoroczne
gminne dożynki w Strzyżowie. Warto jesz-
cze dodać, że finansowego wsparcia udzie-
lili: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Czar-
norzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa
Działania, Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go Marka Leśniaka, Zakład Masarsko-

Wędliniarski Czesława Fiołka oraz Pie-
karnia Tradycyjna Józefa Franczaka.

Dziękujemy wszystkim grupom wień-
cowym i sponsorom.

Barbara Szlachta – st. instruktor DK
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Wakacyjnym przedpołudniom towa-
rzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Hasło
przewodnie – „dobra zabawa” zachęciło
dzieci do odwiedzenia naszej biblioteki.
Liczne grono dzieci przybyło do nas
z uśmiechniętymi buziami oraz dobrym
humorem i głową pełną pomysłów. Dzie-
ci witane były przez postacie bajkowe –
Myszki Miki i Mini. Nasi najmłodsi czy-
telnicy przekonali się, że wizyta w biblio-
tece może okazać się ciekawą przygodą.

W dniu 1 sierpnia impreza rozpoczę-
ła się wspólnym zapoznaniem wszystkich
dzieci. Każde z nich otrzymało kotyliony
z własnym imieniem w różnych kolorach.
Po zapoznaniu się przyszedł czas na czy-
tanie bajek. Największym zainteresowa-
niem cieszyła się przeczytana przez Iwo-
nę Bałchan bajka pt. „Skrzydlaty, kosma-
ty i omaszczony”. Po wysłuchaniu bajek
uczestnicy spotkania malowali letnie zwie-
rzątka, m.in. pszczółki, żabki, biedronki,
żuczki i motylki oraz bajkowe pojazdy.
Oprócz tego dzieci zrobiły piękne dmu-
chawce z plasteliny i patyczków, zamoczo-
ne w różnych kolorach farbek. Podczas
imprezy nie zabrakło również gier. Bar-
dzo spodobała się zabawa w teatrzyk

z podziałem na role. Pieski, kotki i zającz-
ki naśladowały ruchy tych właśnie zwie-
rzątek za tekstem wiersza. Dzieci bardzo
chętnie brały udział w zajęciach sporto-
wych: wyścigu zwierząt czy doniesieniu
piłeczki na łyżeczce stołowej. Nie obyło
się również bez odrobiny gimnastyki, po-
prowadzonej przez panie bibliotekarki
oraz Myszki.

2 sierpnia był to dzień poświęcony
twórczości Aleksandra Fredry. Warto do-

„Wakacje w bibliotece”
Początkiem sierpnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie odbyły się wakacyjne spotkania dla najmłod-
szych. Przygotowano różnorodne zajęcia, które pozwoliły na twórcze, jak również aktywne spędzenie wolnego czasu.

dać, iż rok 2013 ustanowiono na podkar-
paciu Rokiem Aleksandra hrabiego Fre-
dry. Ma to związek z przypadającą w bie-
żącym roku 220. rocznicą urodzin tego
znakomitego polskiego komediopisarza,
któremu szczególnie bliskie były tereny

obecnego woje-
wództwa podkar-
packiego. W związ-
ku z tym, na drugim
spotkaniu spędzo-
no miło czas na
czytaniu wierszy
Aleksandra Fre-
dry, m.in. „ Paweł
i Gaweł”, „Kogu-
ty”, „Małpa w ką-
pieli” czy „ Bajka
o Sowie”. Wszyst-
kie utwory cieszy-
ły się dużym zain-
teresowaniem. Po
wysłuchaniu po-
ezji, dzieci malo-
wały ilustracje do

wierszy. Na koniec imprezy nie zabrakło
również zabaw, które przeniosły nas
w czasy, w których żył i tworzył Aleksan-
der Fredro.

Różnorodne zabawy przygotowane dla
dzieci pozwoliły połączyć pracę twórczą
z przyjemną zabawą. Po raz kolejny waka-
cyjne zajęcia i dobra zabawa w naszej bi-
bliotece potwierdziły, że nie można się tu
nudzić.

Magdalena Teper

Podczas zajęć plastycznych powstały piękne rysunki zwierzątek

Dzieci z chęcią odpowiadały na pytania dotyczące czytanych bajek

Nina Opic

Gdy jesieñ

Gdy jesień
puka do nieba,
to schodzą
na ziemię
anioły.
Skrzydła
bukami malują,
wrzosy
wplatają we włosy
i tylko czasem
gdzieś
za posmutniałą górą
zapłaczą znienacka
deszczem, wiatrem
i chłodem.
A gdy
przesmutnie
w niebo popatrzą
zadumają się
zadumają
i mgłą
odpłyną ostatnią...

Fot. BPGiM
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Melania Mazzucco

– „Taki piêkny dzieñ”

Początek wakacji zaczęliśmy spotka-
niem 4 lipca naszego DKK w Bibliotece
Publicznej w Strzyżowie dzieląc się spo-
strzeżeniami i odczuciami po przeczyta-
niu książki włoskiej pisarki Melanii Maz-
zucco – „Taki piękny dzień”.

„Taki piękny dzień” to książka skon-
centrowana na jednym dniu, to dwadzie-
ścia cztery rozdziały jak dwadzieścia czte-
ry godziny – zgrabnie oddzielone chwile
z życia tych zagubionych ludzi. Przecina-
jące się jak tory metra w Wiecznym Mie-
ście, wszystkie dążą gdzieś w innym kie-
runku, a jednak na końcu drogi spotykają
się. Nie sposób oderwać się od książki, od
akcji, która zdaje się po tych torach pędzić
jak wagon metra, wyhamowując tylko cza-
sem, tak aby zabrać w tę podróż dnia jesz-
cze kilka osób, których tor życia skrzyżo-
wał się z torami pędzących już w tym „po-
ciągu” osób.

Tytuł to oczywista ironia. 4 maja 2001
roku nie był bowiem ani dniem szczegól-
nie pogodnym (opieszałość wiosny wciąż
dawała się Rzymianom we znaki), ani tym
bardziej udanym dla postaci powieści
Melanii Mazzucco. Powieści bardzo uda-
nej, interesująco skonstruowanej, za-
mkniętej w ramach dwudziestu czterech

Umberto Eco

– „Cmentarz w Pradze”

Po długiej
przerwie waka-
cyjnej, w pierw-
szym tygodniu
września, odby-
ło się kolejne
spotkanie Dys-
kusyjnego Klu-
bu Książki, jak
zwykle w nie-
zmienionej sce-
nerii, czyli
w Bibliotece
P u b l i c z n e j
w Strzyżowie.
W błogich powakacyjnych nastrojach od
razu wzięliśmy się do omawiania kolejnej
książki. Tym razem w nasze ręce wpadła
pozycja wybitnego pisarza uhonorowane-
go licznymi tytułami doktora honoris cau-
sa, a mianowicie Umberto Eco. Książka
„Cmentarz w Pradze”, bo z tą pozycją mie-
liśmy do czynienia, nie była lekką lekturą.
Szczerze powiedziawszy tylko nielicznym
osobom z naszego klubu podobała się ta
książka. Część z nas nawet nie zdołała
dotrwać do końca. W niniejszym artykule
postaramy się w kilku zdaniach przybli-
żyć powód naszego... rozczarowania.

Jak wynika z noty wydawcy zamiesz-
czonej na okładce książki „Cmentarz
w Pradze” to powieść kryminalno-szpie-
gowska, której akcja rozgrywa się w XIX
wieku. Umberto Eco przedstawia w niej ge-
nezę okrytych złą sławą tzw. Protokołów
Mędrców Syjonu, które stanowiły dla Hi-
tlera jedno ze źródeł jego obłąkańczej idei
zagłady Żydów i były elementem nazistow-
skiej propagandy. Autor podkreśla, że
oprócz głównego bohatera wszystkie posta-
cie w książce są autentyczne. Cóż można
dodać? Po przeczytaniu książki czytelnik
nie jest pewny jaka jest tak naprawdę fabuła
tej pozycji i kto jest głównym bohaterem.
Brzmi dziwnie? A jednak, pośród niezli-
czonych kontekstów historycznych trudno
przeciętnemu czytelnikowi wyłapać głów-
ny wątek tej zawiłej historii, a jeszcze trud-
niej jest zidentyfikować prawdziwego głów-
nego bohatera, gdyż jak się okazuje, niejaki
Simone Simonini cierpi na schizofrenię,
czyli zaburzenie osobowości.

Od pierwszych stron „Cmentarz w Pra-
dze” kipi wręcz nienawiścią. Emocje te skie-
rowane są przede wszystkim na Żydów, któ-
rzy według bohatera dążą do przejęcia kon-
troli nad światem. Simone Simonini jest kse-
nofobem, antysemitą, szowinista, ateistą
i faszystą. Jego opinie na temat innych nacji
są wręcz przerażające. Uwielbia pieniądze
i dobrą kuchnię – w książce można znaleźć

godzin i zgrabnie łączącej elementy spo-
łeczne z wątkami psychologicznymi.
Włoskiej pisarce udało się wyjść poza
utarte schematy powieści obyczajowej i,
co istotne, uniknąć banału, który często
jest najlepszym przyjacielem książek
o „życiu w najczystszej postaci”. Dużym
atutem powieści jest konstrukcja postaci.
Pełnych bólu, wątpliwości, lęków i sła-
bości, zmagających się ze swoimi niedo-
lami, goryczą porażki i niespełnienia.
Trzecioosobowy narrator działa niczym
zoom. Często zmienia perspektywę, usta-
wiając ostrość na różnych postaciach, stąd
każda z nich charakteryzowana jest z kil-
ku punktów widzenia. Dzięki temu bo-
haterowie powieści Mazzucco są jeszcze
bardziej wiarygodni. Pisarka podkreśla
względność codziennych masek, które
nosimy. Krytykuje pozorność osądów
wysnuwanych na podstawie powierzchow-
nych obserwacji. Są wygodną ścieżką na
skróty i wykrętem od angażowania się
w problemy innych. Gwarantem czystych
rąk, ale i nieczystego sumienia. Tyle po-
staci, wątków, historii, a jednak powieść
Melanii Mazzucco jest idealnie klarow-
na i niezmiennie zajmująca.

W tle Rzym nieznany. Mazzucco po-
minęła pocztówkową architekturę i prze-
wodnikowe atrakcje, w zamian ukazując
czytelnikowi zatłoczone autobusy i podej-
rzane dzielnice stolicy Włoch. Historia
staje się przez to bardziej wiarygodna
i uzyskuje uniwersalny charakter.

Zgodnie uznaliśmy, że „Taki piękny
dzień”, to proza mądra, wyważona, wcią-
gająca. Mazzucco zmusza czytelnika do
refleksji, ale jednocześnie go nie poucza.

Marzena Midura
DKK przy BPGiM w Strzyżowie
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Sam Pivnik – „Ocala³y”

Sam Pivnik ocalał ze świata, które-
go już nie ma. Mógł zginąć kilkanaście
razy, ale dzięki szczęściu, sile i deter-
minacji przeżył i mógł opowiedzieć
swoją nadzwyczajną historię. Sam Pi-
vnik urodził się w Będzinie, miastecz-
ku z historią oraz duszą. Miasteczko
to przechodziło różne koleje losu, ale
niczym były wszystkie wcześniejsze
losy, wobec tego, co przyniósł tragicz-
ny pierwszy września 1939 roku. Bę-
dzin był miasteczkiem ze sporym od-
setkiem ludności żydowskiej, miaste-
czek takich w międzywojennej Polsce

było wiele, w których żyli obok siebie Polacy i Żydzi. Wraz
z wybuchem wojny świat się zmienił, wizje krzyczącego kaprala
z Austrii zmieniły życie milionów. Sam nie miał okazji przeżyć
beztroskiego okresu młodości, szybko musiał nauczyć się praco-
wać, zarabiać na swoją wielodzietną rodzinę. Ojciec chłopca był
tradycyjnym Żydem, wierzącym w literę prawa, który nie był
w stanie dostosować się do nowych realiów, wręcz nie chciał uznać
konieczności zmian. Jednak matka błyskawicznie się dostosowa-
ła i mogła zapewnić rodzinie przetrwanie. Tylko, że to nie była
wojna, którą dało się tak łatwo przetrwać. Niemcy nie pragnęli
uciskać, oni chcieli zniszczyć. Destrukcję szerzyli konsekwentnie.
Zorganizowali getto, zapędzili do pracy, wprowadzili rządy Rady
Żydowskiej, zaprowadzali terror i rządy przemocy.

Wreszcie mieszkańcy będzińskiego getta podnieśli głowy,
wprawdzie ich zryw nie mógł być nawet porównywany do po-
wstania w warszawskim getcie, ale był ostatnim przejawem ich
człowieczeństwa i wolnej woli. Pojęcia takie jak człowieczeń-
stwo, godność były niszczone w miejscu do którego ich wywożo-

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

no. A miejscem tym było Auschitz.
„Ocalały” to opowieść tak jak gdybyśmy słuchali na żywo

kogoś, kto przeżył to co było najgorsze w XX wieku. Już coraz
mniej jest wśród nas tych, którzy mogą nam dać świadectwo. Warto
czytać takie autentyczne książki, pełne mocnych przeżyć.

Magdalena Zimny-Louis – „Pola”

„Pola” to opowieść z życia przecięt-
nej polskiej rodziny, która rozgrywa się
na przestrzeni kilkudziesięciu lat XX
wieku. Narratorką jest Tosia Pogorzel-
ska, która jest sędziwą starszą panią. Ma
osiemdziesiąt lat i czuje się już zmęczo-
na życiem na tym łez padole. Postana-
wia zaszyć się w domowych pieleszach
i w tym otoczeniu doczekać kresu życia.

Ta książka jest niczym pamiętnik,
w której główną rolę odgrywają dwie ko-
biety. Każda z nich ma nieco inną oso-
bowość i charakter, a jednak tak wiele je
łączy poza więzami krwi. Ciotka jest Tosi
o wiele bliższa niż rodzona matka. Jest dla niej wzorem i niejako
przewodniczką w dużym mieście i innym stylu życia. Miasto Tosię
zachwyca. Rodzinna wieś wydaje się zabitą deskami dziurą. Tosia
żyje barwnie – szuka swojego miejsca w życiu, kocha, wychodzi za
mąż, rodzi dzieci. Ale wciąż obecna jest w jej życiu ciotka. Ich
relacje nie ochładza nawet wyjazd Poli za żelazną kurtynę. Tosia
na starość z sentymentem i nostalgią wspomina swoje życie. Mimo
niedociągnięć zdrowotnych, nie staje się zgorzkniała. Jest sympa-
tyczną, ciepłą osobą. Służy radą rodzinie, jest wyrozumiała i nie
krytykuje bez zastanowienia. Zaprzyjaźnia się z sąsiadem, który
staje się jej bliski jak wnuk. Postać Tosi jest niezwykle ciekawie
wykreowana i bardzo naturalna. Jest niczym perła w rodzinie –
pomaga dzieciom, delikatnie napomina, łagodzi wszelkie konflikty
i kłótnie.

„Pola” to historia o miłości, przyjaźni i sile rodzinnych wię-
zów. To historia ciekawa i frapująca. Ta powieść to smakowity
kąsek dla fanów polskiej prozy obyczajowej.

POLECAMY

nawet kilka przepisów. „Włoch jest podstęp-
ny, kłamie i zdradza, woli sztylet od szpady,
truciznę od lekarstwa”. „Francuzi sądzą, że
cały świat mówi po francusku. (...) Są źli, za-
bijając z nudów”. „Niemców charakteryzuje
wydzielanie cuchnącego potu. (...) Niemiec
cierpi stale na niestrawność spowodowaną
nadmierną konsumpcją piwa i kiełbasy wie-
przowej, za którymi przepada”.

To postać zarówno intrygująca, co odra-
żająca. I tak jest chyba z całą powieścią.
Książka jest trudna w czytaniu i w odbio-
rze. Zaadresowana dla miłośników historii
i teorii spiskowych. Klimat tej pozycji jest
bardzo mroczny i w takim samym świetle
jawią się nasze opinie.

Przyszłym czytelnikom życzymy więc
cierpliwości i przede wszystkim dystansu
do siebie i do świata, aby spokojnie prze-
czytali wszystkie kontrowersyjne opisy.

Anna Wilk
DKK przy BPGiM w Strzyżowie Książka Umberto Eco „Cmentarz w Pradze” była dla nas rozczarowaniem

Fot. DKK
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Eddie Martin koncertował w większo-
ści krajów Europy Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych. Był wielokrotnie nomi-
nowany i uhonorowany nagrodami w ka-
tegoriach: najlepszy gitarzysta, zespół blu-
esowy i artysta akustyczny Brytyjskich
Nagród Bluesowych.

Obok tego znakomitego artysty, na
strzyżowskiej scenie pojawili się gitarzysta
basowy Łukasz Gorczyca, znany w Polsce
popularyzator jazzu i bluesa oraz Bogdan
Trzórzewski, perkusista przez lata współ-
pracujący między innymi z zespołem Bajm.

Muzycy stworzyli w sumie zgrabny blu-
esowy team, który został ciepło przyjęty
przez publiczność. Koncert zakończył się
podwójnym bisem, słuchacze docenili
klasę muzyków oraz interesujące brzmie-

nie całego zespołu.
Koncert mógł odbyć się dzięki firmie

Browamator, która była głównym spon-
sorem tego przedsięwzięcia – dziękujemy!

Cieszy też fakt, iż koncerty w ramach
Kameralnej sceny jazzowo-bluesowej, zy-
skały sobie już grupę stałych odbiorców.
Jako organizatorzy, dołożymy wszelkich
starań, by ten cykl koncertowy kontynu-
owany był w przyszłości... do usłyszenia.

D. Szlachta

maty sakralne. Można było zobaczyć Pie-
tę, Chrystusa Frasobliwego, wizerunki
Maryi i świętych.

Realistyczne malarstwo Stanisława
Śliwy, Tomasza Mazura oraz Adama Ba-
rana kontrastowało z kolorystyką i eks-
presją obrazów Józefa Franczaka. Tema-
tyką obrazów jest głównie krajobraz, ale
nie brakuje również martwej natury, wi-
zerunków ludzi i zwierząt, a także archi-
tektury.

Wystawa, którą prezentowali twórcy
z Klubu Plastyka, to tylko mała cząstka
ich dorobku artystycznego. Ich prace zdo-
bią zapewne nie jeden dom w naszej gmi-
nie i poza jej granicami.

Anna Furtek – instruktor DK

Ekspozycja prac artystów
z Klubu Plastyka

Do połowy września w strzyżowskim
Domu Kultury gościła wystawa rodzi-
mych artystów z Klubu Plastyka działa-
jącego przy naszej instytucji. Klub ten
zrzesza ludzi w różnym wieku i o róż-
nych profesjach, których łączy miłość do
sztuki.

Twórcy prezentują Gminę Strzyżów
na różnych konkursach i wystawach,
gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Wystawa była zróżnicowana pod
względem treści i formy. Każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie, bowiem ekspozycja
prezentowała rzeźby i płaskorzeźby au-
torstwa Emila Czai i Stanisława Kudły,
malarstwo olejne, akrylowe i akwarelo-
we Adama Barana, Stanisława Śliwy, To-
masza Mazura oraz Józefa Franczaka.

Autorką pięknie haftowanych serwet
jest Dorota Rzeźnikiewicz-Stawarz oraz
panie, które brały udział w projekcie za-
tytułowanym „Z edukacją w III wiek”
współprowadzonym przez artystkę. Rzeź-
by i płaskorzeźby prezentują głównie te-

Praca Józefa Franczaka Praca Stanisława ŚliwyPraca Stanisława Kudły

Eddie Martin Blues
19 września br., w sali kameralnej Domu Kultury „Sokół”, odbył się kolejny
koncert z cyklu „Kameralna scena jazzowo-bluesowa”. Tym razem gościliśmy
Eddiego Martina – gitarzystę, wokalistę i harmonijkowca bluesowego z Wiel-
kiej Brytanii. Muzyk z prawie 30-letnim doświadczeniem zyskał przydomek
Ambasadora brytyjskiego bluesa.

Fot. J. Skowron
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Corocznie, zgodnie z działalnością sta-
tutową, w czerwcu zakończyła się praca
w Kołach związana z obchodami „Świa-
towego Dnia Inwalidy”, które w tym roku
przebiegały pod hasłem: „Wspieramy oso-
by niepełnosprawne w aktywnej integracji
społecznej”. W spotkaniach, wycieczkach,
imprezach, ogniskach organizowanych
przez Zarządy Kół, uczestniczyło 193
Związkowców naszego rejonu.

W ramach przynależności do SUTW,
emeryci brali udział w dwóch wyciecz-
kach: do Krynicy i Szczawnicy oraz dziel-

nie walczyli w kolejnej spartakiadzie star-
szaków w Łańcucie.

Niezwykle duszny i upalny lipiec
zmobilizował emerytów ze Strzyżowa do
udziału w spotkaniu towarzyskim w go-
spodarstwie agroturystycznym w Stępinie
u Państwa Salomonów. W miłej atmosfe-
rze, przy wiejskim jadle i skocznej muzy-
ce, radośnie spędziliśmy popołudniowy
czas. Szybko biegnące dni lipca i część
sierpnia wypełnione były pracą członków
zespołu śpiewaczego „Barwy Jesieni” nad
przygotowaniem wieńca dożynkowego.
Wieniec o treści religijnej nawiązywał do
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. Do jego wykona-
nia użyto: pszenicy białej i czerwonej,
owsa, maku, kaszy jaglanej, grochu jaśka

i słomy prasowanej. W asyście dyrektor
DK „Sokół” oraz członków zespołu, wie-
niec został poświęcony podczas uroczy-
stej sumy 15 sierpnia w strzyżowskiej fa-
rze. W godzinach popołudniowych gru-
pa śpiewacza w strojach ludowych pre-
zentowała tegoroczne ziele w Konkursie
Wieńca Dożynkowego podczas Strzy-
żowskiego Święta Plonów 2013.

Krokodyl, skansen
i udana zabawa...

Korzystając z zaprosze-
nia członków Zarządu Re-
jonowego PZERiI w Kol-
buszowej, dnia 17. sierpnia
spotkaliśmy się z naszymi
Związkowcami w tym uro-
kliwym mieście. Dzięki
uprzejmości władz samo-
rządowych i ks. kapelana
zwiedziliśmy Kaplicę
Cmentarną Tyszkiewi-
czów wraz z zachowanymi
trumnami książąt, wspa-
niale odrestaurowaną Ko-
legiatę pw. Wszystkich
Świętych, zrewitalizowane
w 2012 r. centrum miasta
– Rynek oraz skansen.

Kolbuszowa –
miasto sięgające
swą historią do XVI
w. – leży na skraju
Puszczy Sando-
mierskiej nad rzeką
Nil. Dlatego w cen-
trum, obok zabytko-
wej studni, znajduje
się rzeźba krokody-
la, przy której
uczestnicy wyciecz-
ki ochoczo robili so-
bie zdjęcia. W skład
Muzeum Kultury
Ludowej wchodzi
skansen istniejący
od 1978 r., a ekspo-

zycja 80 obiektów, to zabudowania Lasowia-
ków i Rzeszowiaków. Teren 30 ha skansenu
podzielony jest na sektory, w których od-
tworzono tradycje życia na wsi dla poszcze-
gólnych grup etnicznych rejonu Podkarpa-
cia. W większości są to zabytkowe budynki
z tradycyjnym wyposażeniem, przeniesione
z podkarpackich miejscowości.

Warto również wiedzieć, że w Kolbu-
szowej urodzili się m. in. Jan Bytnar – żoł-
nierz, podporucznik AK, główny bohater
„Kamieni na szaniec” oraz jego matka –
powstaniec warszawski, a także Marian
Krzaklewski – polityk.

W godzinach popołudniowych, przy
suto zastawionych stołach, uczestniczyli-
śmy w biesiadzie zorganizowanej przez
Zarząd Rejonowy z Kolbuszowej. Po wy-
mianie serdeczności powitalnych z orga-
nizatorami uczestniczącymi w tej biesia-
dzie, lokalnymi władzami samorządowy-
mi, seniorami Związkowymi i przekaza-
niu upominków, odbyła się część rozryw-
kowa. Ten czas umilała nam tańcem jezio-
ra łabędziego męska grupa kabaretowa
z Niwińsk, zespół śpiewaczy „Barwy Je-
sieni”, indywidualne popisy gry na harmo-
nijce ustnej K. Wiśniowskiego oraz dobra
muzyka zachęcająca do wspólnej zabawy.

Nieuchronnie zbliżająca się wieczorowa
pora spowodowała, że musieliśmy się poże-
gnać z gospodarzami spotkania. W radosnych
humorach, po nawiązaniu nowych znajomo-
ści, wymianie doświadczeń oraz zaproszeniu
do rewizyty emerytów z Kolbuszowej w roku
przyszłym, powróciliśmy do Strzyżowa.

Bardzo dziękuję za zrozumienie i pomoc
w przygotowaniu tego wyjazdu dyrektor DK
„Sokół”, prezesowi Cukierniczej Spółdziel-
ni „Roksana”, Czarnorzecko-Strzyżowskiej
Lokalnej Grupie Działania, K. Wiśniow-
skiemu za opracowanie fotograficznej do-
kumentacji zdarzeń oraz członkom Zarzą-
du Rejonowego w Strzyżowie.

Urszula Sosin
Przew. Zarządu Rejonowego

PZERiI w Strzyżowie

Upalne lato emerytów
Zbliżająca się tegoroczna letnia pora wprawiła w osłupienie członków Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzyżowie, niezwykle
bolesną wiadomością o zaskakującej i niespodziewanej śmierci naszej kole-
żanki śp. Ludmiły Matłosz. Z ogromnym żalem i smutkiem pożegnaliśmy Ją
w dniu 19 czerwca b.r. licznie zgromadzoną społecznością emerycką podczas
uroczystości pogrzebowej.
Pamięć o Niej pozostaje w naszych sercach i owocach Jej pracy na rzecz
Związku.

Krynica – z Nikiforem

Spotkanie z krokodylem w Kolbuszowej

Fot. K. Wiśniowski (2)
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Pamiątkowe zdjęcie z Wojciechem Grzybem

Nazywam się Marcin Łukaszek, jestem członkiem Stowarzy-
szenia „TAK Życiu”. Od urodzenia jestem na wózku inwalidz-
kim (mózgowe porażenie dziecięce). Mimo ograniczeń związa-
nych z chorobą nie brak mi pogody ducha i pasji. Jedną z nich
jest siatkówka zarówno w wydaniu reprezentacyjnym, jak i klu-
bowym. Około 3 lata temu moim sercem klubowego kibica siat-
kówki „zawładnęła” Asseco Resovia Rzeszów. Od tamtej pory
marzyłem aby móc zobaczyć „naszych” Mistrzów Polski „on live”
lub też zdobyć gadżet z autografem któregoś z nich. Teraz wiem,
że warto być cierpliwym bo marzenia się spełniają.

Chciałbym się w tym miejscu podzielić pewnym zdarzeniem
i znajomością. Zacznę od początku...

Będąc od ponad 20 lat w Stowarzyszeniu, doszedłem do wnio-
sku, że powinienem coś dać od siebie tej „rodzinie” jaką tu two-
rzymy, a nie tylko czerpać z niej dobro w postaci wycieczek,
rekolekcji, imprez integracyjnych itp. W mojej głowie pełnej sza-
lonych pomysłów „zakiełkowała” myśl aby poprosić o wsparcie
finansowe naszej organizacji Katarzynę Grzyb (żonę rzeszow-
skiego siatkarza Wojciecha Grzyba). Odpowiedź na moje zapy-
tanie była pozytywna, owocem tego była aukcja charytatywna ory-
ginalnej koszulki z autografem zawodnika z meczu siatkarskiej
LM z ubiegłego sezonu. Dochód z aukcji zasilił konto naszej
fundacji, aukcja miała miejsce w serwisie internetowym allegro.pl
na przełomie czerwca i lipca tego roku. Pani Kasia, absolwentka
oligofrenopedagogiki Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu
w Olsztynie, autorka tomiku wierszy „Emocjany wybrane”, to
prawdziwy anioł w ludzkim wcieleniu i mimo wysoko zaawan-
sowanego stanu błogosławionego, wykazała bardzo duże zaanga-
żowanie przy tworzeniu aukcji. Służyła wsparciem w każdej sy-
tuacji dodawała mi wiary, że moje działania mają sens, za co jej
teraz dziękuję. Państwo Grzybowie oprócz daru w postaci ga-

Marzenia
się spełniają...

dżetu, postanowili wspierać „nas” wpłacając na konto Stowarzy-
szenia co miesiąc dowolną kwotę. Składam na ich ręce podzię-
kowania za pomoc materialną zarówno w imieniu swoim, jak
i zarządu. W dzisiejszym świecie to rzadkość, aby dwoje utalento-
wanych ludzi okazało tak wielkie serce dla słabszych i potrzebują-
cych. Ciśnie mi się na usta cytat błogosławionego Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jednak największą radością i zaskoczeniem było dla mnie to
co wydarzyło się po zakończeniu aukcji. Dostałem wiadomość
od pani Kasi z informacją, że osoba, która zlicytowała koszulkę
– rzeszowianka, zdecydowała, aby koszulka z autografem Mi-
strza powędrowała w moje ręce. Pani Ewelino, dziękuję! Teraz
i ja mogę się cieszyć tym cennym gadżetem. Radość i łzy szczę-
ścia były tym większe, iż sam Mistrz Polski chciał mi ją wręczyć
osobiście. Długo nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście i w to,
że jedno z moich marzeń właśnie się spełni.

Spotkanie miało miejsce w dniu 29.07 br. w strzyżowskim
ogródku jordanowskim. Było gorąco – na zewnątrz ponad trzy-
dziestostopniowe upały, ja sam także „płonąłem” wtedy z emo-
cji, które niosło ze sobą spotkanie z siatkarzem mojej ulubionej
Asseco Resovi, lub swojsko SOVI. Fotografie zrobione z Mi-
strzem oraz krótka pogawędka na długo zostaną w mej pamięci.

Piszę ten artykuł, bo chciałem się podzielić z Państwem moją
radością i szczęściem. To rzadkość spotkać ludzi, którzy tak bez-
interesownie dzielą się z innymi tym co maja i nie są zapatrzeni
tylko na siebie. Bardzo trafny będzie tu cytat, który nie dawno
przytoczyła moja niepełnosprawna przyjaciółka: „Szanuj ludzi,
którzy zawsze znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku.
Kochaj tych, którzy nawet nie myślą o grafiku, gdy dowiedzą się,
że ich potrzebujesz”.

Dziękujemy pani Kasi i panu Wojtkowi za wielkie serce
i czas poświęcony dla nas, osób niepełnosprawnych, wcale nie
gorszych od zdrowych śmiertelników. A na pewno nie gorszych
kibiców...

Świeżo „upieczonej mamie” pani Kasi i jej maleństwu, życzę
dużo zdrowia błogosławieństwa bożego, panu Wojtkowi samych
sukcesów sportowych jego drużyny w obronie złotego krążka o Mi-
strzostwo Polski oraz Lidze Mistrzów w nadchodzącym sezonie.

Samych zwycięstw – my kibice trzymamy kciuki! MISTRZ,
MISTRZ RESOVIA!!!

Marcin Łukaszek

Fot. Archiwum autora
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Szkolenie strzeleckie
i Noc w Tunelu

na zakończenie sezonu
W dniach 22 i 23 czerwca pod Tune-

lem Schronowym w Strzyżowie odbył się
bieg na orientację, kończący rok 2012/
2013 w jednostce 2051, połączony z „Nocą
otwartych muzeów”. Do Strzyżowa zjecha-
ły się pododdziały z Jednostki Strzelec-

kiej 2051 z Wielopola, Dębicy i Sędziszo-
wa, aby wziąć udział w szkoleniu i dobrej
zabawie.

Nasi strzelcy od samego rana „dopina-
li wszystko na ostatni guzik”. Okazało się,
że temperatura jest jeszcze wyższa niż prze-
widywano (był to najbardziej upalny dzień
czerwca) i na punktach szkoleniowych
trzeba przygotować osłony i zadaszenia,
aby nie „usmażyć” strzelców i instrukto-
rów. Po raz kolejny pogratulowaliśmy so-
bie posiadania tak wspaniałego miejsca,
jakim jest tunel – nasza „twierdza Hitle-
ra” pod Żarnowską Górą. Olbrzymia „lo-
dówka” okazała się nieoceniona...

Zaproszeni goście pojawili się koło go-
dziny 10:00, po czym zostali podzieleni
na trzy rywalizujące drużyny: Strzyżów-
Sędziszów, Dębica oraz Wielopole. Na-
stępnie odprawa i to, co najważniejsze –

przedstawienie zasad bezpieczeństwa.
Bieg na orientację wiódł do sześciu punk-
tów, na które drużyny musiały dotrzeć sa-
modzielnie przy pomocy kompasu i mapy.

I. Rzut granatem prowadzony był przez
starsze strzelczynie Brud i Dunajską.
Strzelców oceniano za celność w rzucie
repliką granatu RG 42 do wyznaczonego
pola z odległości 15 metrów. Celem była
rozpięta na trawie pozioma tarcza

w kształcie kwadratu
z trzema polami, ozna-
czonymi ilością punk-
tów, kolejno (od ze-
wnątrz do środka):
2 pkt.; 5 pkt.; 10 pkt.
Strzelcy po wzorco-
wym pokazie mieli
trzy rzuty próbne.
Punkt położony był na
otwartym polu – bo-
isku do piłki nożnej.
Prowadzące znakomi-
cie poradziły sobie
z panującym upałem,
zawieszając plandekę
na bramce, zaś wśród
rzucających zabłysnął
strzelec Ogrodnik z Sę-
dziszowa.

II. OP-1 to odzież ochronna przeciw ska-
żeniom powietrza. Punkt ten profesjonal-
nie prowadzili st. strzelec Mroczka i st.
strzelec Turek. Uczestników oceniano pod
względem szybkości i precyzji zakładania
ubioru. Przyjęte normy były bardzo suro-
we. Aby zdać na 5 punktów, należało zmie-
ścić się w czasie 6 minut, co przy panują-
cym upale było bardzo trudne. Za każde
dwa błędy w ubiorze (np. niezapięty gu-
zik) ocenę obniżano o stopień; ambitni
strzelcy (jak nasz Matuszewski) podjęli
wysiłek jeszcze raz i skutecznie poprawili
czas. Najlepszy wynik uzyskała strzelec
Kujda z Wielopola.
III. Następnym punktem było czołganie,
którym zajmowały się sekc. Soja i st. strze-
lec Raś. Tor miał długość 30 m. Strzelcy
czołgali się pod zasiekami umieszczony-
mi na wysokości 25 cm. Aby uzyskać
5 pkt. należało zmieścić się w czasie 1 mi-
nuty. Tutaj wszystkich pokonał sekc. Lis
z Dębicy, który parł do przodu jak torpeda.
IV. Strzelnicą zajęli się strzelcy z Sędzi-
szowa – druż. Śliwa i sekc. Lazarowicz.
Każdy zawodnik miał do dyspozycji cały
magazynek. Celowano do pięciu balonów
umieszczonych w odległości 20m z ASG.
Aby zaliczyć punkt należało ustrzelić trzy
balony, każde kolejne trafienie to ocena
w górę. Zadanie okazało się nadspodzie-
wanie trudne, bo balony „sflaczały” w go-
rącym powietrzu i pociski odbijały się od

„Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko
w dal!”, czyli strzeleckie lato 2013

Skończyły się wakacje, a wraz z nimi strzelecka służba i wakacyjna przygoda. Lato 2013 obfitowa-
ło w wyjątkowo dużo wyzwań, ale i wspaniałych chwil, przeżytych razem w strzeleckiej groma-
dzie. Piszą o tym młodzi ludzie z plutonu Strzyżów.

Strzelecka Noc w Tunelu – wspaniały bigos pana Zimnego

Szkolenie z survivalu na poligonie
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miękkiej powierzchni – trzeba było trafić
centralnie prostopadle.
V. Pompki prowadził sekc. Iskrzycki i st.
strzelec Dziadosz. Punkt leżał w cieniu,
tuż przy wejściu do tunelu od strony Strzy-
żowa, więc i w chłodzie. Ilość pompek wy-
konanych przez strzelców z każdej grupy
była zliczana, a następnie wyciągano z niej
średnią, dzieląc wynik przez ilość uczest-
ników. Znowu najlepszym wynikiem po-
pisał się strzelec Ogrodnik (50 pompek),
ale i nasza strzelczyni Ficek była najlep-
sza z dziewcząt – wynik 40 pełnych pom-
pek może zaimponować!
VI. Na szkoleniu z pierwszej pomocy zaję-
to się przede wszystkim RKO. Prowadzą-
cymi byli druż. Śliwa i sekc. Grębosz z Sę-
dziszowa. Punkt umieszczony był na szczy-
cie Góry Żarnowskiej, ale mieliśmy zapew-
niony cień. Wiedza uczestników na temat
resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie
była oceniana na punkty, bo wielu strzel-
ców po ambitnym zaliczeniu poprzednich
punktów wyglądało, jakby sami potrzebo-
wali resuscytacji, więc pułkownik Szmajda
zwolnił ich z konieczności rywalizacji.

Po zakończeniu szkolenia, przyjecha-
ła z fasonem prawdziwa kuchnia polowa
pana Zimnego z Dobrzechowa. Na obiad
przygotowano pyszny bigos i gorące na-
poje. Swą obecnością zaszczycili nas żoł-
nierze AK: Tadeusz Lutak oraz Bolesław
Lechowicz, którzy szkolili się w przedwo-
jennych szeregach strzeleckich. Poprzez
swoje opowieści dzielą się oni doświad-
czeniem, budując w młodych ludziach
wartości takie jak: odwaga, męstwo i pa-
triotyzm.

Ważnym momentem była także rozmo-
wa z komendantem Policji w Strzyżowie,
który przybył do nas wraz z panią dyrek-
tor Domu Kultury, by porozmawiać ze
strzelcami o zdrowym i bezpiecznym spę-
dzaniu przez młodzież wolnego czasu.
Konkluzją był wniosek, że nasz sposób
spędzania wolnego czasu, który my nazy-
wamy służbą, jest na pewno zdrowy, war-
tościowy i bezpieczny.

Tuż po posiłku, nastąpił czas wolny do
godziny 23:00. Na ognisku można było
usmażyć kiełbaski bądź zjeść dokładkę bi-
gosu. Przed zakończeniem dnia odbył się
apel, podsumowujący cały dzień oraz przed-
stawienie zasad obowiązujących podczas
noclegu w tunelu. Bezpieczeństwa pilno-
wała służba dyżurna, brama od strony Strzy-
żowa była zamknięta, by niepożądani go-
ście nie budzili odpoczywających strzelców.

Rano odbyło się ogłoszenie wyników
oraz rozdanie symbolicznych nagród.
Zwyciężyła drużyna nr 1: Strzyżów-Sędzi-
szów. Pozostałe dwie uzyskały ex aequo II
miejsce.

Uczestnicy oraz Kadra przybyłych go-
ści wypowiadali się bardzo pozytywnie
o całym przedsięwzięciu. Szczególnie cie-

szy nas opinia pułkownika Wojciecha
Szmajdy, wieloletniego dowódcy misji
ONZ w Syrii, który podsumował te dwa
dni i podziękował naszemu plutonowi za
zorganizowanie tak ciekawego i poucza-
jącego przedsięwzięcia. Pomimo kilku
problemów w trakcie przygotowań oraz
małej ilości czasu, strzyżowska młodzież
i ich kadra – przede wszystkim chorąży
Robert Adamczyk – znakomicie wywią-
zali się z powierzonego im zadania. Mamy
nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu
szkolenie organizowane w Strzyżowie.

Strz. ZS Adrianna Król
i strz. ZS Patrycja Ficek

Obóz szkoleniowy
w Trzciańcu

Już kolejny raz, w dniach 1-14 lipca
2013 r., młodzież strzelecka z jednostek
na Podkarpaciu spędzała wakacje na uni-
tarnym obozie szkoleniowym. Trasa obo-
zu biegnie od Przemyśla do Gór Słonnych
i terenu Poligonu Górskiego Ośrodka
Szkolenia 21 BSP. Obóz ma za zadanie
podsumować całoroczną pracę w Jednost-
kach Strzeleckich oraz ujednolicić poziom
szkolenia. Zgrupowanie pod nazwą „Wy-
chowanie do służby” realizowane było
przy wsparciu Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie. Już od paru lat towarzyszą
nam iście afrykańskie upały, więc ci, któ-
rzy ukończą szkolenie, mogą sobie pogra-
tulować wytrwałości (oczywiście podstawą
na obozie jest bezpieczeństwo i zdrowie
strzelców, nawet w czasie „nocy przetrwa-
nia” instruktorzy zawsze dbali o nasze sa-
mopoczucie fizyczne i psychiczne). Jak na
złość w ostatni weekend, gdy trwały egza-
miny ze szkolenia unitarnego, kursu do-
wódców drużyn i pierwszej pomocy, zro-
biło się z kolei bardzo zimno i mokro. Te
obozy mają jednak w sobie coś takiego, że
zaraz, gdy człowiek odsapnie, wyschnie

z potu (albo deszczu) i nacieszy się mięk-
kim łóżkiem, to chce wracać z powrotem.
Potwierdza to st. sierż. Dubiel, która na
tzw. poligonie była już 11-ty raz.

Sobota, 20 lipca 2013 roku, przejdzie
do historii jako dzień uroczystego obję-
cia biskupstwa przez rzeszowskiego or-
dynariusza, JE ks. bpa Jana Wątrobę.

W pontyfikalnej Mszy, obok purpura-
tów, wzięli udział tłumnie zgromadzeni
duchowni, siostry zakonne, przedstawicie-
le władz, organizacji społecznych i religij-
nych, służb mundurowych oraz organiza-
cji paramilitarnych, w tym Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Organizacji Społecz-
no-Wychowawczej. Rzeszowska katedra
i plac katedralny gościły w tym upalnym
dniu nieprzeliczone rzesze świeckich
i mundurowych diecezjan. Wśród licznych
pocztów sztandarowych nie mogło zabrak-
nąć strzeleckich weksyliów, więc ze sztan-
darem Plutonu Strzyżów i my powitali-
śmy biskupa. Nasze dowództwo jednostki
oraz poczet sztandarowy (strz. Chmiel,
Wiśniewski i Jakóbowicz), pani sierżant
i chorąży Łącki otrzymali błogosławień-
stwo z rąk serdecznego i przystępnego
Kapłana.

W niedzielę 28 lipca 2013 r. w Barycz-
ce w kościele parafialnym została odpra-
wiona Msza Św. zamówiona przez Matkę
w drugą rocznicę śmierci druż. ZS Da-
riusza Dudka. Chłopiec zginął tragicznie,
ale my o nim pamiętamy – ze Strzyżowa
w nabożeństwie uczestniczyła drużyna pod
wodzą chor. Adamczyka. Nasz pododdział,
także z panem chorążym, reprezentował
Strzyżów na okręgowych obchodach Świę-
ta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

Lwów – Zadwórze

W sobotę, 17 sierpnia 2013 r., strzelcy
Związku Strzeleckiego OS-W wyruszyli na
Ukrainę. Wyjazdy rozpoczęły się już przed

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

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!

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

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

MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45
Tel. (17) 276-55-95

ZAPRASZAMY!!!

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

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

tel. (17)276-55-95

•••••  „Spawacz metodą TIG-141”
(termin realizacji 05.11.2013 r. – 26.11.2013 r.)

•••••  „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie-CNC”
(termin realizacji 08.11.2013 r. – 26.11.2013 r.)

10 laty, a zainicjował je i kontynuuje do dziś
insp. ZS Marek Strączek, dowódca Okrę-
gu Płd.-Wsch. Przyświeca im patriotyczno-
wychowawcze zadanie: przypominanie
młodym ludziom o przeszłości naszego
Narodu, jego wielkości i wyjątkowości, upa-
miętnienie Polaków, którzy dając ofiarę ze
swojego młodego życia, przeszli do Pante-
onu Nieśmiertelnych. I choć dziś ich groby
i cmentarze znajdują się na terenie obcego
państwa, pamięć o nich „do Polski nale-
ży”. W wyprawie wzięło udział 108 strzel-
ców, w tym czwarty już raz drużyna ze Strzy-
żowa pod opieką chor. Łąckiego i sierż.
Dubiel.

Młodzież z pododdziału strzyżowskie-
go brała także udział w zabezpieczaniu
imprez masowych, np. samochodowego
rajdu rzeszowskiego, który przebiegał przez
nasze tereny (9-10 sierpnia) czy dożynek
diecezjalnych (25 sierpnia). Podniosły cha-
rakter miały z kolei uroczystości w Kozłów-
ku dnia 14 września 2013 roku – strzelcy
z naszego plutonu oddali hołd pomordo-
wanym przez Niemców za pomoc Żydom,
uczestnicząc w odsłonięciu pomnika upa-
miętniającego ofiary hitlerowców.

Nieoceniony dla promocji miasta jest
trud strzelców – wolontariuszy, którzy od
początku maja do końca września pełnili
służbę, udostępniając do zwiedzania i opro-
wadzając turystów po Tunelu Schronowym
w Strzyżowie. Dzięki znakomitej współpra-
cy z panią dyrektor Muzeum Samorządo-
wego, dzięki stażystom z muzeum, strzel-
com i pani sierż. Dubiel w każdy weekend,
od 10-tej do 18-tej nasza największa atrak-
cja turystyczna – kwatera Hitlera, była
otwarta dla zwiedzających. W sumie strzel-
cy „wysłużyli” w tunelu ponad 700 godzin!
Najbardziej zasłużeni w nagrodę zostali
wytypowani na wyjazd do Szwajcarii
z uczestnikami „Marszu za Życiem”. Z oka-
zji skorzystali st. strz. Joanna Lenart i strz.
Bartek Matuszewski. Tak opisuje on chwi-
le spędzone w tym alpejskim kraju:

Na Cmentarzu Orląt we Lwowie

W Zurychu byliśmy 12 września około
godziny 9-tej i nie tracąc czasu na rozpako-
wywanie się, od razu ruszyliśmy poznawać
kraj i tutejszą kulturę. Tego dnia zwiedzili-
śmy fabrykę sera w Appenzell Schaukeserei
oraz część Zurychu, a następnie pojechali-
śmy do Magdenau, gdzie mieliśmy spędzić
noc. Dziewczęta spały w klasztorze Sióstr
Cysterek, a chłopcy nieopodal, w szkole pro-
wadzonej również przez wspomniane Sio-
stry. Drugiego dnia wzięliśmy udział w „Mar-
szu za Życiem”, który odbył się w Zurychu.
Potem razem z przewodnikiem chodziliśmy
po starówce w Zurychu oraz dworcu głów-
nym, słuchając opowiadań o tym pięknym

mieście. Kolejnym przystankiem była fabry-
ka czekolady Maesterani w Flaville. Dla wie-
lu była to najciekawsza część podróży, po-
nieważ każdy mógł degustować każdy pro-
dukt tej fabryki oraz poznać tajniki produk-
cji czekolady. Po zakończeniu zwiedzania
ruszyliśmy do Magdenau, aby wypocząć
przed kolejnym dniem wrażeń. (...) Ostat-
niego dnia pobytu w Szwajcarii zwiedzali-
śmy Muzeum Komunikacji w Lucernie oraz
samą Lucernę. Okazało się, że jest to bar-
dzo ciekawe i piękne miasto, a muzeum
zachwyciło nas swoim ogromem oraz ilo-
ścią zebranych eksponatów. Pod wieczór
wyruszyliśmy do Polski, a na miejscu byli-
śmy następnego dnia popołudniu. Całą wy-
cieczkę będę wspominał bardzo dobrze,
a sama Szwajcaria zachwyciła mnie swoją
urodą, czystością i punktualnością. Mogli-
byśmy się nauczyć wielu pożytecznych rze-
czy od Szwajcarów, ale również i oni od nas.
Podsumowując to, co zobaczyłem, mogę
jednoznacznie stwierdzić, że tam „wszystko
działa jak w szwajcarskim zegarku”.

Strz. ZS Bartłomiej Matuszewski

26 września rozpoczęliśmy sezon strze-
lecki 2013/2014. Mamy nadzieję, że będzie
on równie udany i owocny jak ten miniony.

Adiustacja tekstów:
st. sierż. ZS Marzena Dubiel

W artykule wykorzystano materiały i zdjęcia
ze strony JS 2021 i Diecezji Rzeszowskiej.
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W drugim artykule z tego cyklu przedstawię postać ks. Stani-
sława Żytkiewicza z Boguchwały. Stanisław Żytkiewicz urodził
się w dniu 6 stycznia 1889 r. w Boguchwale w wielodzietnej ro-
dzinie pochodzącego z Dębowca organisty Wiktora Żytkiewi-
cza. W latach 1896-1900 uczęszczał do Szkoły Ludowej w Bogu-
chwale. Tam też w 1910 r. eksternistycznie (z uwagi na zły stan

zdrowia) ukończył I Gimna-
zjum w Rzeszowie. Po ukoń-
czeniu gimnazjum rozpoczął
naukę w Seminarium Du-
chownym w Przemyślu.
Święcenia kapłańskie przyjął
w czerwcu 1914 r.

Już w seminarium uczest-
niczył aktywnie w rodzącym
się ruchu niepodległościo-
wym. Był kapelanem rze-
szowskiej Komendy Okręgo-
wej Związku Strzeleckiego
i przyjaźnił się Leopoldem
Lisem-Kulą. Po wybuchu
wojny Leopold Lis-Kula zor-
ganizował oddział Strzelców
udający się w rejon ześrod-
kowania do Krakowa.

5 sierpnia 1914 roku Stanisław Żytkiewicz po wcześniejszym
uzyskaniu zgody biskupa wyruszył z tym oddziałem, rozpoczy-
nając z nim kampanię wojenną dnia 14 sierpnia 1914 r.

Po powstaniu Legionów Polskich przy Armii Austro-Węgier-
skiej na początku września 1914 r., Żytkiewicz został powołany
na stanowisko Kapelana I Brygady Legionów. 4 września, przed
wyruszeniem na front, w czasie pierwszej mszy świętej przyjął
uroczystą przysięgę od ponad 3500 Legionistów. W dniu następ-
nym udał się z Komendą Legionów do znajdujących się w Kiel-
cach polskich oddziałów. Tam powtórzono uroczystość zaprzy-
siężenia. Pod koniec września Stanisław Żytkiewicz ponownie
dołączył do VI batalionu rzeszowskiego, którego został kapela-

nem. 9 października 1914 r. rozkazem komendanta Józefa Pił-
sudskiego otrzymał patent oficerski i stopień podporucznika.

W listopadzie 1914 r. uzyskał stanowisko Kapelana VI Ba-
talionu przy oddziale dowodzonym przez Leopolda Lisa-Kulę.
Z VI batalionem przeszedł cały legionowy szlak bojowy przez
linię Nidy, Lubelszczyznę, Wołyń. Za wielką odwagę i po-
święcenie jakim wykazał się w udzielaniu pomocy rannym
i w duchowej posłudze żołnierzom, w dniu 15 września 1915
roku, odznaczony został Wojskowym Krzyżem Zasługi. 6 sierp-
nia 1916 roku otrzymał z rąk Komendanta Józefa Piłsudskie-
go najbardziej cenione przez legionistów odznaczenie – od-
znakę „Za Wierną Służbę”.

Po odzyskaniu niepodległości ksiądz Stanisław Żytkiewicz
otrzymał nominację na Dziekana Okręgu. W trakcie walk z Ukra-
ińcami na wiosnę 1919 r. ksiądz sprawował funkcję kapelana
załogi obrońców Lwowa. Przebywał tam w chwili śmierci jego
przyjaciela, pułkownika Lisa-Kuli. To właśnie ksiądz Stanisław
wygłosił podniosłe kazanie na mszy św. za jego duszę i odprowa-
dził kondukt pogrzebowy na cmentarz w Rzeszowie. W 1920 r.
w trakcie wojny z bolszewikami został mianowany Kapelanem
Frontu. Jednak walki z bolszewikami i niespotykane ich okru-
cieństwo wpłynęło bardzo mocno na jego psychikę.

Po zakończeniu I wojny światowej ksiądz Żytkiewicz pełnił
różne funkcji duchowe przy Wojsku Polskim. I tak w latach 1922-
1924 pracował na stanowisku Dziekana Okręgu III, a następnie
Kapelana 2 Armii Wojska Polskiego. W latach 1927-1928 stu-
diował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Z biegiem lat coraz mocniej dawały się we znaki
tragiczne lata wojen 1914-1920. Stan zdrowia psychicznego księ-
dza Stanisława ciągle ulegał pogorszeniu. Na niewiele się zdały
kuracje lecznicze w Krynicy i we Włoszech. W grudniu 1937 r.
znalazł się w szpitalu psychiatrycznym, a 31 stycznia 1938 r.
w randze podpułkownika przeszedł na emeryturę.

Ks. Stanisław Żytkiewicz za swój przebieg publicznej służby
otrzymał: Krzyż Rycerski Franciszka Józefa, Wojskowy Krzyż
Zasługi, Za Wierną Służbę, oraz w okresie II Rzeczypospolitej:
Order Virtuti Militarii V kl., Krzyż Niepodległości, Krzyż Wa-
lecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Legionowy.

Po zakończeniu II wojny Światowej zamieszkał w Boguchwa-
le, gdzie żył w biedzie i często głodował. Utrzymywał się wymie-
niając za żywność książki, które posiadał. Korzystał również
z pomocy pracowników miejscowego ZAPEL-u. Brak środków
do życia wynikał m.in. ze stałego wspierania potrzebujących.
Zmarł w wyniku pożaru, który strawił jego mieszkanie w nocy
z 3 na 4 kwietnia 1956 r. Został pochowany na miejscowym cmen-
tarzu.

Opracował: Wiesław Łuszczki
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Ks. Stanisław Żytkiewicz

Ks. ppłk. Stanisław Żytkiewicz

Zjazd kapelanów Legionów Polskich – Warszawa 1917 r. Od lewej: ks. Kazimierz
Konopka, ks. Franciszek Łuszczki, ks. Henryk Ciepichałł, ks. Zygmunt Wiszniew-
ski, ks. Józef Panaś, ks. Bronisław Gilewicz, o. Patrycjusz Antosz i ks. Stanisław
Żytkiewicz
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Ks. Prałat Adam Nowak urodził się
23.07.1925 r. w Krośnie. Tam uczęsz-
czał do szkoły podstawowej, gimnazjum
i liceum, które ukończył maturą w 1945
roku. W tym też roku wstąpił do semina-
rium duchownego, które przez czas woj-
ny mieściło się w Brzozowie. Tu studio-
wał przez rok a następne lata już w Prze-
myślu. W seminarium zdobywał wiedzę
filozoficzną i teologiczną, tu też kształ-
tował się jego charakter kapłański.
Uwieńczeniem tej pracy były święcenia
kapłańskie w Przemyślu w 1950 r., któ-
re otrzymał z rąk Ks. Biskupa Francisz-
ka Bardy.

Po święceniach został skierowany na
placówkę wikariuszowską do Chmielni-
ka, następnie do Sokołowa oraz Rudni-
ka nad Sanem. W 1960 r. został miano-
wany przez Ks. Biskupa Ignacego Tokar-
czuka proboszczem parafii w Ujeznej
koło Przeworska, a w 1968 r. został mia-
nowany Proboszczem w Strzyżowie. Tu
jako Proboszcz pracował przez 32 lata.
Pracował bardzo ofiarnie. Chlubnie
wszedł w historię Parafii w latach 1968-
2000. W tych latach przeprowadzono
z jego inicjatywy w kościele i wokół ko-
ścioła wiele koniecznych i bardzo kosz-
townych inwestycji, a mianowicie grun-
towny remont wieży, konstrukcji dacho-
wej z pokryciem blachą miedzianą, grun-
towny remont plebanii. W 1977 r. przy-
stąpiono do gruntownej renowacji mu-
rów kościoła. Trwało to trzy lata. Re-
mont polegał na zbiciu tynków, oczysz-
czeniu kamieni i uzupełnienie zniszczo-
nych, nowym kamieniem. Wymiana
okien, konserwacja ołtarzy. Położono
nową nawierzchnię koło kościoła, utwo-
rzono parking. Przeprowadzono remont
domu parafialnego przy kościele. Napra-
wiono dach, zrobiono elewację. W 1996
r. ukończono budowę nowych organów.
Został również wybudowany nowy dom
parafialny, gdzie zamieszkał na emery-
turze Ks. Prałat i gdzie mieszkają Księ-
ża Wikarzy. Został rozbudowany kościół
w Brzeżance w latach 1981-1984 oraz
wybudowano tam punkt katechetyczny.
Oto niektóre ważniejsze prace.

W 1976 r. Ks. Prałat zajął się utwo-
rzeniem nowej parafii w Żarnowej. Po-
czątkowo przystosowano zakupiony bu-
dynek mieszkalny na kaplicę z punktem

katechetycznym. Ks. Nowak i współpra-
cownicy byli pociągani do odpowiedzial-
ności karnej. Jednak mimo tego powsta-
ła tam nowa samodzielna parafia w 1981
roku a w 1984 r. wybudowano nowy ko-
ściół. W 1981 r. poświęcono nowy mu-
rowany kościół w Gliniku Zaborowskim
a w 1986 r. erygowano samodzielną pa-
rafię. Pierwszym Proboszczem był Ks.
Stanisław Czerepak.

Równocześnie Ks. Prałat dbał o do-
bro duchowe parafian.

W 1998 r. gdy upływało 30 lat pracy
i posługi kapłańskiej w Parafii władze
miasta doceniły jego zaangażowanie się
dla dobra dusz, parafii, miasta a także
Ojczyzny. Nadano mu tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy i Miasta. Ks. Pra-
łat nie tylko pracował w Parafii ale ko-
ordynował prace duszpasterskie w De-
kanacie Strzyżowskim jako Dziekan.

W 75 roku życia, po złotym jubile-
uszu kapłaństwa, przeszedł na emerytu-
rę. Zamieszkał w budynku, który wcze-
śniej wybudował. W miarę możliwości
pomagał w parafii. Jakiś czas był kape-
lanem w szpitalu. Stopniowo przycho-
dziła choroba, która się nasilała i dopro-
wadziła do śmierci 14 czerwca 2013 r.
Zmarł Ks. Prałat w 88 roku życia, 63
roku kapłaństwa, w tym 45 lat życia prze-
żył w Strzyżowie. W Strzyżowie chciał
być pochowany w grobowcu, który wcze-
śniej wybudował.

Zamknęła się jego księga żywota. Ale
rozpoczął się drugi tom księgi – żywot
wieczny.

17 czerwca w poniedziałek była eks-
porta. Przeprowadzono jego ciało z ka-
plicy przyszpitalnej do kościoła. W ko-
ściele była Msza św. pod przewodnic-
twem Ks. Biskupa Ordynariusza Kazi-
mierza Górnego. Odprawiało ją około
40 kapłanów. Kazanie mówił Ks. Kano-
nik Stanisław Piątek, proboszcz z Żyzno-
wa. Był on wikariuszem u Ks. Prałata.
Po Mszy św. przemówił Ks. Biskup pod-
kreślając zasługi zmarłego Ks. Prałata
dla Kościoła, Diecezji, Parafii i Ojczy-
zny. Mówił, że był to człowiek stanow-
czy, wiedział czego chce, nie zrażał się
przeciwnościami. Dlatego dużo zrobił.
Podziękował również Ks. Biskup wszyst-
kim, którzy w ostatnich latach przycho-
dzili mu z pomocą, która szczególnie

potrzebna była w chorobie.
18 czerwca odbył się pogrzeb. Mszy

św. pogrzebowej jak i odprowadzeniu na
cmentarz przewodniczył Ks. Biskup
Edward Białogłowski. Odprawiało ją
około 100 kapłanów, było bardzo dużo
ludzi, śpiewał chór. W drodze na cmen-
tarz towarzyszyła orkiestra. Można po-
wiedzieć, że pogrzeb był bardzo uroczy-
sty i z modlitwą, uczestniczeniem we
Mszy św., Komunią św. żegnali go wszy-
scy. Kazanie mówił były wicedziekan
Strzyżowski Ks. Józef Dziadosz.

Tak w pierwszy dzień w kazaniu, jak
i w drugi przedstawiona została sylwet-
ka zmarłego Ks. Prałata jako człowieka
i kapłana pracowitego, gorliwego, który
ma duże zasługi dla Strzyżowskiej Para-
fii. Po Mszy św. pożegnał Ks. Prałata
Burmistrz Marek Sliwiński, który kie-
dyś wręczał mu nominację Honorowego
Obywatela Strzyżowa. Przemawiał
przedstawiciel Rady Parafialnej. Mówił
także Ks. Prałat Emil Midura jako
przedstawiciel Księży Rodaków i Ks.
Proboszcz z Ujeznej. Miejscowy Pro-
boszcz Ks. Dziekan dr Jan Wolak dzię-
kował wszystkim, którzy Ks. Prałatowi
w jakikolwiek sposób w życiu pomagali,
służyli, zwłaszcza w ostatnim czasie.
Dziękował Ks. Biskupowi za przewod-
niczenie Mszy św. oraz pogrzebowi. Na
koniec przemówił Ks. Biskup. Mówił, że
dziś szczególnie dziękujemy Panu Bogu
za dar życia Ks. Prałata, za jego kapłań-
stwo, za wszystko co przez jego kapłań-
stwo stało się udziałem tysięcy ludzi,
a równocześnie polecamy miłosierdziu
Bożemu duszę zmarłego duszpasterza.

Rodak tutejszy Ks. Prałat Emil Mi-
dura w przemówieniu pożegnalnym przy-
toczył słowa z testamentu Ks. Nowaka:
„Na wstępie dziękuję Bogu, Matce Naj-
świętszej za łaskę powołania kapłańskie-

Służył Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Wspomnienie o Ks. Prałacie
Adamie Nowaku



28 Waga i Miecz    wrzesień-październik 2013

go. Matce Najświętszej składam dzięk-
czynienie za Jej stałą opiekę, dobroć
i orędownictwo okazywane mi w całym
moim życiu. Jak umiałem najlepiej sta-
rałem się w moim życiu kapłańskim słu-
żyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Jeśli
komuś sprawiłem, wyrządziłem przy-
krość, proszę o wybaczenie. Sam rów-
nież wszystkim z całego serca wyba-
czam. Wspominam i pozdrawiam
wszystkich, których opatrzność postawi-
ła na drodze mojego życia. Dziękuję
wszystkim wiernym parafii, w których
pracowałem za dobroć i życzliwość, za
wszystkie objawy serdeczności okazywa-
ne mi. Teraz proszę ich o modlitwę.
Szczególne wyrazy wdzięczności skła-
dam Radzie Parafialnej. Oby dobry Bóg
miał ich w swojej opiece i chronił od zła
i niebezpieczeństwa współczesnego świa-
ta. W ręce Matki Najświętszej składam
całą moją ufność i dziękczynienie za Jej
stałą opiekę i orędownictwo okazywane
mi w moim życiu... Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus. Zostańcie
z Bogiem”. Tak zakończył.

Ze słów testamentu widać jak wielkim
czcicielem był Matki Najświętszej. Ko-
chał także i swoją matkę ziemską. W roz-
mowach nieraz ją wspominał. Często
mówił, że ksiądz będzie taki, jaki wycho-
wał się na kolanach matki. Kochał Mat-
kę Bożą. Mówił, że jak przed laty szedł
do szpitala na operację, wydawało mu się,
że jej nie przeżyje. Ale odprawił Mszę św.
przed Matką Bożą, modlił się przed ob-
razem Matki Bożej Niepokalanej, patrzył
na Jej oblicze i odszedł z taką ufnością,
że wszystko będzie dobrze. I tak było.

Cenił ofiarę Mszy św. Na eksporcie
a później na pogrzebie tak wielu kapła-
nów odprawiało Mszę św. za jego duszę.
A wierni za jego duszę zamówili około
180 Mszy św. Sam prosił w testamencie,
by odprawiono za nim trzy „Gregorian-
ki”. Widać jak to dobro wraca do niego.

Żegna nas na koniec słowami: „Zo-
stańcie z Bogiem”. Chce nam powie-
dzieć, żeby Pan Bóg był w naszym życiu
na pierwszym miejscu, żeby Bóg był
w naszych rodzinach, w parafii, byśmy
z Bogiem szli przez życie. A my odpo-
wiedzmy: Będziemy się modlić, abyś
i Ty Księże Prałacie został z Bogiem
przez całą wieczność.

Niech Pan Jezus zaprowadzi Cię
w nagrodę za służbę Jemu i ludziom, Ko-
ściołowi i Ojczyźnie do tego miejsca,
które przygotował Ci poprzez swoją
mękę i zmartwychwstanie. A więc zo-
stań z Bogiem. Niech Pan Jezus będzie
dla Ciebie nagrodą i światłością wieku-
istą. Zostań z Bogiem na całą wieczność.

Ks. Emil Midura

Przysługujących obecnie rodzicom
urlopów i zasiłków z tytułu urodzenia
dziecka jest kilka i to może powodować
pewną dezorientację. Jednak wszystkie
zmiany są bardzo korzystne. Do niedaw-
na funkcjonował tylko urlop macierzyń-
ski i dodatkowy urlop macierzyński.
W przypadku urodzenia jednego dziecka
składały się one na 24 tygodnie zasiłku
macierzyńskiego. Teraz opiekę nad dziec-
kiem wydłużyć można o kolejne, 2 tygo-
dnie dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go i kolejne pół roku w postaci urlopu ro-
dzicielskiego. W sumie jest to więc okrą-
gły rok opieki nad dzieckiem.

Skąd nazwa – urlop rodzicielski?
Nazwa mówi o możliwościach, jakie

daje nowy urlop. Teraz rodzice mogą po-
dzielić się opieką w o wiele większym stop-
niu. Co prawda, wcześniej wprowadzony
dodatkowy urlop macierzyński ma rów-
nież charakter urlopu rodzicielskiego,
gdyż rodzice mogą dzielić się uprawnie-
niami do tego urlopu i zasiłku za jego
okres, jednak urlop rodzicielski – ze wzglę-
du na jego możliwy czas trwania – te moż-
liwości zdecydowanie zwiększa. Urlop
rodzicielski może wykorzystać w części
matka i w części ojciec lub też może z nie-
go skorzystać tylko matka albo tylko oj-
ciec, wszystko w ramach 26 tygodni. Aby
jednak skorzystać z urlopu rodzicielskie-
go, wcześniej należy wykorzystać w cało-
ści urlop macierzyński i dodatkowy urlop
macierzyński.

Kto skorzysta z nowego wymiaru urlopu? Czy
urodzenie dziecka 1 stycznia 2013 r. także
daje takie uprawnienia?

Nowe uregulowanie uwzględnia rodzi-
ców dzieci, które urodziły się w pierwszym
kwartale 2013 r., a zatem z nowych upraw-
nień, czyli z urlopu rodzicielskiego oraz
zasiłku za ten okres mogą skorzystać oso-
by, których dziecko urodziło się po
31 grudnia 2012 r. lub po tej dacie zostało
przez nich przyjęte na wychowanie. Mają
one zastosowanie także do osób, które uro-
dziły lub przyjęły na wychowanie więcej
niż jedno dziecko przed 1 stycznia 2013
roku, o ile z tego tytułu 17 czerwca 2013
roku, (czyli w dniu wejścia w życie usta-

wy) pobierały zasiłek macierzyński. To
oznacza, że dzieci mogły się urodzić lub
zostać przyjęte na wychowanie nawet
przed 1 stycznia 2013 r.

Jaka teraz będzie wysokość zasiłku? Czy łączy
się ona z dotrzymaniem określonych termi-
nów?

Za okres 20 tygodni urlopu macierzyń-
skiego i 6-tygodniowego dodatkowego
urlopu macierzyńskiego zasiłek przysłu-
guje w wysokości 100 proc. podstawy wy-
miaru (w przypadku pracowników – wy-
nagrodzenia), za okres urlopu rodziciel-
skiego jest to 60 proc. Ustawa przewiduje
również, że rodzic może zdecydować się
na uśrednioną, 80-procentową wysokość
zasiłku, który będzie pobierany przez cały
okres trzech urlopów (urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz urlopu rodzicielskiego). Jest
jeden warunek: wniosek w tej sprawie musi
być złożony nie później niż 14 dni od dnia
porodu. Jeżeli jednak, mimo takiej dekla-
racji, osoba pobierająca zasiłek przerwie
urlop i zrezygnuje z części lub całości do-
datkowego urlopu albo z urlopu rodziciel-
skiego, wówczas zasiłek zostanie jej wy-
równany z 80 proc. do 100 proc. podstawy
wymiaru, o ile oczywiście z uprawnień nie
skorzysta drugi z rodziców dziecka.

A co z osobami, które w chwili wejścia w życie
nowych przepisów były już na urlopie macie-
rzyńskim?

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS

Urlop rodzicielski dla rodziców
Rodzice zyskali nowe uprawnienia w zakresie opieki nad dzieckiem. Po urlo-
pach ojcowskich i finansowaniu składek niań, przyszedł czas na nowy, pół-
roczny urlop rodzicielski.
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Zainteresowani nie mieli problemu
z uzyskaniem informacji dotyczącej moż-
liwości skorzystania z abolicji. Od począt-
ku obowiązywania ustawy, czyli od
15 stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r., do
ZUS wpłynęło 58 828 wniosków, co daje
średnio 2800 wniosków tygodniowo.

Czy jeszcze wielu przedsiębiorców zamierza
złożyć wnioski?

Trudno powiedzieć. Czas pokaże czy
mamy już za sobą największy ich wpływ,
czy dopiero nadejdzie ta fala, a może bę-
dzie się to odbywało systematycznie?

Przypomnijmy, kogo dotyczy ta ustawa i kto
może z niej skorzystać?

Uprawnione do abolicji są osoby, któ-
re podlegały obowiązkowemu ubezpiecze-
niu emerytalnemu, rentowemu, wypadko-
wemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności od 1 stycznia 1999 r. do
28 lutego 2009 r. Warto dodać, że rów-
nież osoby trzecie i spadkobiercy, którzy
otrzymali decyzje o odpowiedzialności za
zobowiązania płatnika są uprawnione do
skorzystania z abolicji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Czy wypełnienie ich jest skomplikowane?

Zdecydowaną większość wnioskodaw-
ców stanowią osoby, które nie są już przed-
siębiorcami – tę grupę tworzy prawie
80 proc. spośrod wszystkich upoważnio-
nych do abolicji. Te osoby muszą jedynie
złożyć wniosek, nie ma żadnych dodatko-
wych dokumentów. Wypełnienie wniosku
nie powinno sprawiać trudności. Pojawia-
jące się problemy mogą wynikać jedynie
z braku dostatecznej znajomości obowią-
zującej ustawy. Zdarzają się sytuacje, że
z wnioskami występują osoby nieupraw-

nione. Wtedy Zakład wydaje decyzję o od-
mowie wszczęcia postępowania w sprawie.
Bywa również tak, że wnioskodawca wska-
zuje we wniosku niewłaściwy przedmiot
żądania, np. wnosi o umorzenie tych na-
leżności, które nie mogą być objęte abolicją.
Wówczas ZUS wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania.

Część osób, których może dotyczyć abolicja,
nie ustaliło do jakiego okresu podlegali ubez-
pieczeniom społecznym. Co można im pora-
dzić?

W takim przypadku procedura będzie
polegała na uprzednim wydaniu decyzji
o podleganiu ubezpieczeniom społecz-
nym, a następnie, jeżeli nie zostaną złożo-
ne za ten okres dokumenty rozliczenio-
we, decyzji o wysokości zadłużenia. Po
uprawomocnieniu się tych decyzji podję-
te zostanie postępowanie o objęcie należ-
ności abolicją.

A co z osobami, wobec których prowadzone
jest postępowanie egzekucyjne?

Jeżeli zaległości składkowe wniosko-
dawcy dochodzone są przymusowo i pro-
wadzone jest postępowanie egzekucyjne,
to ulega ono zawieszeniu z dniem złoże-
nia wniosku. Nie ma tu znaczenia czy
okres, za jaki jest prowadzona egzekucja
pokrywa się z okresem podlegającym abo-
licji. Do czasu uprawomocnienia się de-
cyzji o umorzeniu bądź odmowie umorze-
nia zawieszone będzie całe postępowanie
egzekucyjne.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie
pracowników ZUS-u w zakresie poradnictwa
oraz wypełniania wniosków?

Pracownicy na salach obsługi klientów
służą wszelką pomocą. Wyjaśniają jak na-
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Co musisz wiedzieć o abolicji
Od ponad ośmiu miesięcy obowiązują przepisy dotyczące abolicji składkowej. Czy możemy na tym etapie podsumować
obowiązywanie tej ustawy?

leży wypełnić dokumenty, odpowiadają na
pytania. Przygotowano również broszury
informacyjne oraz formularze, dostępne
zarówno w oddziałach ZUS jak i na stro-
nie www.zus.pl. Na specjalnej zakładce są
zamieszczone odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

Do kiedy zainteresowani mogą składać wnio-
ski o umorzenie?

Do dnia 15 stycznia 2015 r., czyli 24
miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
Natomiast w sytuacji, gdy ZUS wyda de-
cyzję o podleganiu obowiązkowo ubezpie-
czeniom społecznym, bądź o wysokości
zadłużenia za okres od 1 stycznia 1999 r.
do 28 lutego2009 r. – 12 miesięcy od mo-
mentu uprawomocnienia się takiej decy-
zji, chyba że 24 miesięczny termin jest dłuż-
szy.

Czytelnicy pytają o abolicję...

Jakie negatywne skutki będzie miało umo-
rzenie?

Umorzenie należności z tytułu składek
spowoduje, iż okres za jaki składki zostały
umorzone nie zostanie zaliczony do okresu
ubezpieczenia przy ustalaniu prawa i wyso-
kości emerytury lub renty z ubezpieczeń spo-
łecznych.

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku
o umorzenie składek za pracowników?

Nie, ustawa abolicyjna przewiduje wy-
łącznie umorzenie należności osoby obo-
wiązkowo podlegającej ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowemu oraz wypadko-
wemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności.

�

Wykorzystają one pełny wymiar urlo-
pu macierzyńskiego i zasiłku za jego okres.
Mają prawo do dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego wydłużonego o 2 tygodnie
– do 6 lub 8 tygodni (w przypadku uro-
dzenia więcej niż jednego dziecka przy jed-
nym porodzie).

Następnie osoby te – jeżeli wykorzy-
stają w pełnym wymiarze urlop macie-
rzyński i dodatkowy urlop macierzyński

– mogą skorzystać z urlopu rodzicielskie-
go i zasiłku za jego okres.

Co z osobami, które nie są pracownikami, np.
prowadzą działalność pozarolniczą lub wyko-
nują umowy cywilnoprawne?

Uprawnienia do urlopu rodzicielskie-
go obejmują także ubezpieczonych innych
niż pracownicy, np. właśnie przedsiębior-
ców. Wprawdzie nie mają oni urlopów, ale

mają prawo do zasiłku macierzyńskiego
za okresy odpowiadające tym urlopom.

Gdzie można szukać informacji, jak uzyskać
zasiłek?

Informacje są dostępne na stronie in-
ternetowej www.zus.pl. Można też pytać
w salach obsługi klientów oraz w Centrum
Obsługi Telefonicznej.

�
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(i przymrużonym okiem...)

Gdy kobieta mówi, że dostała
od kuzyna złoty pierścionek,
to albo złoto jest fałszywe,
albo kuzyn – czyli: otyli żyją
krócej, ale jedzą dłużej!

Kiedy pierwszy raz spotkałam Mimi,
natychmiast przyszła mi na myśl Bubbles
Devere (kto nie oglądał Little Britain
może wrzucić w internet) – szeroko
uśmiechnięta buźka, rude kręcone włosy
i ta niesamowita pewność siebie, okra-
szona gadatliwością ponad miarę. Wła-
ściwie to najpierw spotkały Mimi moje
uszy i przeżyły potężny szok. Rozmowa
telefoniczna trwała minut 20, a ja zdąży-
łam tylko powiedzieć: – Słucham! – i za-
lała mnie fala informacji. Dowiedziałam
się, że Mimi jest niesamowicie szczera,
że nie lubi plotkować, że jest prawdomów-
na, pełna humoru, optymizmu, preferuje
zdrowy styl życia i kuchnię vege’ wysłu-
chałam jej skomplikowanej historii mi-
łosnej i powodów, dla których opuściła
kraj cukierków Karamellkungen, dżemu
borówkowego i smorgasbord. Można po-
wiedzieć, że Mimi mnie oszołomiła swoją
osobowością.

Czekałam więc z wiadrem sałat wsze-
lakich, pomidorów nadobnych, rzodkie-
wek szczypliwych i innego zdrowego ziel-
ska na pojawienie się posągowej blond
Walkirii z nogami po pachy, bo mimo, że
gadatliwość Mimi wykraczała poza ogól-
nie przyjęte normy dla Europy Północ-
nej, to ja sama ciągle wierzyłam w stereo-
typy.

O umówionej godzinie do domu
wpadł Rudy Wir i zatrzymał się tuż przy
mojej twarzy.

– I jestem! Cieszysz się?! – wykrzyk-
nęła nieduża, tłuściutka rudaska w obci-
słych ciuchach, poprawiając sobie trze-
cią oponkę od dołu i jednocześnie pod-
ciągając opadające spodnie zdecydowa-
nie ściągnięte z Walkirii, bo miały taką
długość, że znajdowały się pod całą po-
deszwą złotego sandałka. Zaczęłam się
zastanawiać, czy nieznajoma nie zjadła
czasem Mimi gdzieś po drodze, kradnąc
jednocześnie jej ciuchy. A jednak była to
Mimi we własnej osobie.

– Jeść! – krzyknęła kontraltem i na-
tychmiast rzuciła się na wiaderko ziele-
niny, które jej usłużnie podsunęłam. Młó-

ciła zdrową żywność jak
najlepsza kosiarka do
trawy. Podziwiam, gdy-
bym ja miała do unice-
stwienia taką ilość suro-
wizny, to pewnie naba-
wiłabym się żylaków
żuchwy. Patrząc jak
Mimi rozkoszuje się
jarską sałatką, ze wsty-
dem konsumowałam
swojskiego schabowego
z puree i Coleslawem
i czułam wyraźnie, jak
mi idzie w boki (w su-
mie w moim przypadku
to wyraźnie w przód).

Mimi młóciła i opowiadała mi o swo-
im zdrowym stylu życia, joggingu, sałat-
kach i niechęci do wszystkiego, co tłuste,
mięsiste, zawiesiste i mączne. Och... jaka
jestem głooodna... – powiedziała po wy-
lizaniu miski z soku z pomidora i łypnę-
ła łakomie na mojego schabowego, wsty-
dliwie przykrytego duszoną cebulką.

– Chcesz spróbować? – zapytałam nie-
śmiało.

– Czemu spróbować? Chcę zjeść! –
powiedziała stanowczo i zaczęła buszo-
wać w kuchni. Za chwilę na stół wjechał
talerz z dwoma duszonymi schabowymi
i popiątną porcją cebulki, z puree się nie
patyczkowała, tylko przyniosła sobie cały
garnek. Będzie ktoś to jadł? – zapytała.
Nooo, nie.... – powiedziałam z ociąga-
niem, bo miałam nadzieję, że obiad wy-
trwa do dnia następnego. Mimi, oblizu-
jąc paluszki przypominające swojskie
serdelki, zamordowała go w trzy minuty,
zapijając litrem soku pomarańczowego.

Muszę przyznać, że zrobiła na mnie
wrażenie. Lubię jeść, lubię jedzenie
(i łatwiej mnie skusić zupą niż kawałkiem
tortu) i zdecydowanie jestem wielokrot-
nością Twiggy, ale coś takiego widziałam
po raz pierwszy.

Po obfitym obiedzie, jak to w Kraju
Mgieł bywa, nadszedł czas na deser –
marne dwa kawałki tarty owocowej. Je-
den kawałek należał do mnie, ale odstą-
piłam bez żalu, ponieważ byłam cieka-

wa, czy jest jakieś dno, a raczej czy za-
cznie się w końcu przelewać. Zrobiłam
kawki w kawiarce i konwersacja popły-
nęła rwącą rzeką. Mimi opowiadała na-
dal o swojej zdrowej diecie i miłości do
joggingu i gimnastyki: – Och, jak już za-
cznę biec to tak biegnę, i biegnę, i biegnę,
że nie mogę się zatrzymać!

Wyobraziłam sobie nawet, jak Mimi
wprawia się w ruch i toczy z szybkością
kuli bilardowej, zbijając z nóg wszystko
co stanie jej na drodze, i na dodatek nie
potrafiąc się zatrzymać (i choćby przy-
szło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc
kotletów, i każdy nie wiem jak się wysi-
lił... i tak nie zatrzymają tej bili).

– Bo ja muszę na siebie bardzo uwa-
żać! Całe życie miałam anoreksję i po-
winnam pilnować tego, co jem, jak jem
i kiedy. Wiesz, że z anoreksji to tak cał-
kiem się człowiek nie wyleczy, co?

Przytaknęłam potulnie skołowana zu-
pełnie i na wszelki wypadek zaczęłam
marudzić coś o zmęczeniu i łypać za-
chłannie w stronę własnej sypialni.

– Jasne, połóż się... a ja tymczasem
zrobię sobie mały suflet – i to powiedziaw-
szy, wyjęła z szafki największe naczynie
żaroodporne jakie miałyśmy na stanie,
i ze zmarszczonym czołem przeliczyła jaja
w lodówce.

Podczas kiedy Mimi opowiadała
o swojej wielkiej miłości do roszpunki,
wymknęłam się cicho przed dom na ma-
łego, nocnego papieroska. – Palisz?! –
wyjrzała przez okno Mimi, przeżuwając
kanapkę z żołtym serem. – Bo ja to palę,
strasznie dużo... może nawet kiedyś so-
bie z tobą zapalę, to się nie zdziw. Naka-
załam sobie natychmiast przestać się dzi-
wić i posłuchałam, chociaż leżąc w łóżku
w głowie miałam wciąż obraz Mimi, trzy-
mającej w obu rękach dwadzieścia (mo-
ich) zapalonych papierosów na raz i dy-
miącej jak kominy Nowej Huty.

Rankiem rozpoczął się raban. Znik-
nęły dwie bombonierki pełne wykwint-
nych czekoladek, wszystkie jaja (a było
ich 12), cała paczka bekonu i 7 bułek.
Winą obarczono Mimi.

– Ech, ludzie to są... – mówiła Mimi
pakując swoje rzeczy – Wzięłam ostatnią
czekoladkę i od razu wszystko na mnie.
Przecież ja normalnie czekoladek nie ja-
dam, wiesz... dieta... nooo, czasem pozwo-
lę sobie na małe co nieco do kawy, ale
żeby zaraz na mnie, że zjadłam...

Najważniejsze to niczemu się nie dzi-
wić!

Jeśli wskutek nadmiernego jedzenia
utkniesz w drzwiach frontowych czyjegoś
domku, będziesz zmuszony pozwolić swemu
gospodarzowi używać twoich tylnych łapek
zamiast wieszaka na ręczniki. Cóż, tak to
bywa. A.A. Milne.
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Odpowiedzialność za szkody
związane z poślizgnięciem

się na źle utrzymanej
nawierzchni

W razie wypadku na zaśnieżonej lub pokrytej lodem po-
wierzchni do przyjęcia odpowiedzialności konieczne będzie
łączne wystąpienie kilku przesłanek. Po pierwsze musi zaistnieć
szkoda (np. złamanie nogi lub ręki na skutek wypadku na śli-
skim chodniku). Po drugie szkoda musi być spowodowana zawi-
nionym działaniem lub zaniechaniem, np. chodnik, na którym
doszło do upadku, nie został odpowiednio odśnieżony, odlodzo-
ny. Po trzecie musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy
szkodą a zaniechaniem, tj. złamanie ręki powstało właśnie z po-
wodu zaniechaniem odśnieżenia śliskiego chodnika.

Poszkodowani na skutek wypadku związanego z zaniedbania-
mi po stronie zobowiązanych mogą żądać szeregu świadczeń wy-
nikających z przepisów odszkodowawczych określonych w Ko-
deksie cywilnym, w tym w szczególności zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazo-
wym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cier-
pień fizycznych i psychicz-
nych poszkodowanego
(art. 445 k.c. w zw. z 444
k.c.), i większości przy-
padków waha się od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Ponadto poszko-
dowany może żądać zwro-
tu wszelkich kosztów
związanych z wypadkiem,
najczęściej związanych
z leczeniem i rehabilitacją,
kosztów lepszego odży-
wiania, kosztów opieki
osób trzecich, rentę uzu-
pełniającą, która ma stano-
wić wyrównanie różnicy
w dochodach osiąganych
przez poszkodowanego
przed wypadkiem w sto-
sunku do dochodów uzy-
skiwanych przez niego po
wypadku (art. 444 § 2
k.c.). Powyższe wyliczenie
jest jedynie przykładowe.

Istotne znaczenie dla
sprawy będzie miało zgro-

madzenie i zabezpieczenie dowodów potwierdzających zaistniałą
szkodę i jej rozmiary. Należy prosić postronnych obserwatorów
o dane kontaktowe, ew. uzyskać poświadczenie przez nich oko-
liczności wypadku, aby ubezpieczyciel podmiotu odpowiedzial-
nego za szkodę nie zarzucił, iż do wypadku doszło w innym
miejscu lub w innych okolicznościach, jak podane przez po-
szkodowanego. Należy pamiętać, w ślad za radami udzielany-
mi poszkodowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych (http://
rzu.gov.pl) o gromadzeniu faktur, rachunków, umów, zaświad-
czeń dokumentujących „koszty leczenia i rehabilitacji tzn. za-
kupu leków, preparatów, maści, których stosowanie ma na celu
przywrócenie sprawności poszkodowanego oraz zmniejszenia
po jego stronie dolegliwości powypadkowych, koszty oprote-
zowania i zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego
np. kul, usztywniaczy, gorsetów, wizyt w placówkach służby
zdrowia, sumy wydatkowane na konsultacje u specjalistów, kosz-
ty zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie
sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszty
związane z lepszym odżywianiem poszkodowanego w okresie
leczenia i rehabilitacji mające na celu przyśpieszenie lub po-
lepszenie procesu przywracania organizmu poszkodowanego
do zdrowia, koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym
przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji, koszty
wykonywania określonych prac na rzecz poszkodowanego np.
mycia głowy, zrobienia zakupów, przygotowania posiłku etc,
koszty opieki medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej, koszty
transportu poszkodowanego”. Wszystkie w/w dokumenty po-
winny być wystawione imiennie na poszkodowanego.

Powyższe rozważania znajdą pełne zastosowanie w przypadku
szkód powstałych na skutek zaniedbań w odśnieżaniu wejścia do
sklepów, czy lokali gastronomicznych. Za te miejsca odpowiadają
co do zasady ich właściciele lub najemcy lokali, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza. Zauważyć należy, że każdy
właściciel nieruchomości odpowiada na powyższych zasadach
również za szkodę powstałą na skutek opadnięcia nieusuniętych
nawisów śnieżnych i sopli z dachów budynków (w tym tonie
wyrok SN z dnia 2 grudnia 2003 r. sygn. akt III CK 430/03,
opubl. OSNC 2005, nr 1, poz. 10).

Adwokat Mateusz Kozimor
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Jan Półzięć

Gminne i powiatowe
zawody sportowo-pożarnicze

Sędzią głównym zawodów był asp. Artur Żmudziński z Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, a sędziami druhowie z OSP
w Połomi i OSP w Konieczkowej. Najlepsze drużyny otrzymały z rąk burmistrza Marka Śliwińskiego i Komendanta Powiatowego
PSP Piotra Rędziniaka okazałe puchary i dyplomy.

Najlepsze drużyny w poszczególnych grupach reprezentowały naszą gminę w zawodach rangi powiatowej.

W dniu 1 września br. na stadionie sportowym przy ul. 1-go Maja odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których
wzięło udział 21 drużyn – w grupie A – 14, w grupie A2 – 2, w grupie C – 2 oraz w grupie młodzieżowej 3 drużyny chłopców. Były
to zawody ze wszech miar wyjątkowe, gdyż jego otwarcia dokonał prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak. Nasze zawody zaszczyciła również pani wicewojewoda Alicja Wosik.

Po rozegraniu dwóch konkurencji – sztafety pożarniczej 7 × 50 m i ćwiczenia bojowego, którym towarzyszyły ogromne emocje,
wyniki przedstawiały się następująco:

1. Pokaz młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP)

2. Grupa C

3. Grupa A2

4. Grupa A
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ZAWODY POWIATOWE

15 września br. na tym samym stadionie rozegrane zostały powiatowe zawody spor-
towo-pożarnicze. Otwarcia dokonał Starosta Strzyżowski Robert Godek. Podobnie,
jak na zwodach gminnych, rozegrano dwie konkurencje w każdej z grup i wyniki przed-
stawiały się następująco:

1. Pokaz młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) dziewcząt

2. Pokaz młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) chłopców

3. Grupa C

4. Grupa A

Można stwierdzić, że poziom zawodów
był niezwykle wyrównany, o czym
świadczą niewielkie różnice między wy-
nikami poszczególnych drużyn. Drużyny
z naszej gminy spisały się bardzo dobrze,
co widać po osiągniętych wynikach i po
zajętych miejscach. Na szczególną uwagę
zasługuje postawa drużyny chłopców MDP
z Żyznowa, którzy wygrali swoją konku-
rencję w stawce niezwykle mocnych dru-
żyn. Zarówno wyniki dziewcząt z Godo-
wej Dolnej, jak i strażaków ze Strzyżowa,
należy ocenić pozytywnie, gdyż zajęli trze-
cie miejsca. W porównaniu do poprzed-
niego roku wyniki naszych drużyn znacz-
nie się poprawiły.

�

Fot. M. Wójcik (3)

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Żyznowa

Druhny z OSP Godowa Dolna

OSP w Strzyżowie
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Jestem początkującym żeglarzem i za-
awansowanym miłośnikiem tego sportu.
Zdarzyło mi się pływać wokół norweskich
fiordów i wokół Sycylii, naszej Soliny nie
pomijając.

Przed sezonem letnim firma, z którą
jestem zawodowo związany od 20 lat, zor-
ganizowała konkurs w zakresie sprzedaży
polis Warta Travel. Ku mojemu wielkie-
mu zaskoczeniu zająłem pierwsze miejsce
w Makroregionie Połu-
dniowo-Wschodnim. Jesz-
cze większym zaskocze-
niem była nagroda: 6-go-
dzinny rejs po Bałtyku
z mistrzem świata i meda-
listą olimpijskim, Mate-
uszem Kusznierewiczem.

Kiedy w rozmowie
z nim przyznałem się do
swoich zainteresowań
i opowiedziałem, że w mia-
steczku, w którym miesz-
kam jest bardzo wielu

V Memoriał Majora Henryka
Dobrzańskiego Hubala

W dniach od 20-22 września na terenie Jeździeckiego
Klubu Sportowego „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim
odbyły się zawody ogólnopolskie CSN z udziałem zawod-
ników zagranicznych. Do zawodów zgłosiła się rekordo-
wa liczba koni. Ponad 120 par wzięło udział w V memo-
riale Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Zawody po-
dzielone były na cztery rundy. Rundę amatorską, młodych
koni, srebrną i dużą.

Trzy poziomy rundy amatorskiej zgromadziły na starcie po-
nad 60 par. W najniższym finale klasy L1 pewnie zwyciężyła Iga

Krusinowska z WLKS Krakus. W drugiej odsłonie wysokość prze-
szkód ustawiona była na poziomie 115 cm. Tutaj najszybszy oka-
zał się reprezentant gospodarzy Sławomir Uchwat na Cargo.
Konkurs klasy N1, który był najliczniej obsadzony, zwyciężyła
reprezentantka ze Słowacji Magdalena Knazikova.

Konkursy klasyczne w ramach rundy młodych koni 6- i 7-let-
nich były bardzo emocjonujące. W piątek wygrała klacz Cayenne
dosiadana przez Sławomira Uchwata. W sobotę i niedzielę zde-
cydowanie wygrywał Leszek Gramza z KJ Agro Handel Śrem
na ogierze Spartan L oraz Cortas L.

Do finału rundy srebrnej zakwalifikowanych zostało 30 naj-
lepszych par z konkursów kwalifikacyjnych. Finał rozgrywany
był na zasadach konkursu zwykłego z rozgrywką. Wysokość prze-
szkód wynosiła 135 cm. Przez wszystkie trzy dni konkursy tej
rundy wygrywała zawodniczka z KJ Metpol Grodziec, członkini
kadry narodowej juniorów Zuzanna Gowin na Emperio van‘t
Roosekker.

Duża runda to konkursy ustawione na wysokości od 135 cm do
145 cm. W piątek najszybszy w dwufazowym konkursie otwarcia
był Paweł Kaliciński na Makadi. Drugiego dnia zawodów rozegra-
no dużą rundę na zasadach konkursu zwykłego z rozgrywką. Bez-
błędnie przejazd podstawowy pokonało 9 par. Rozgrywkę ponow-
nie bezbłędnie przejechało 7 zawodników. Ostatecznie zwyciężył
Sławomir Uchwat na Negro wyprzedzając o kilka setnych sekun-
dy zwycięzcę dnia poprzedniego Pawła Kalicińskiego i członka
kadry narodowej Michała Kaźmierczaka na Vykarlosie.

Konkurs Grand Prix rozgrywany o memoriał majora Henry-
ka Dobrzańskiego Hubala na zasadach konkursu dwunawroto-
wego jako jedyna bezbłędnie pokonała Paulina Wielgórska z Vena
Rogoźnik na Pi Quatorze. Kolejne miejsca zajęli zawodnicy
z jednym błędem po dwóch nawrotach. Najszybciej z czteroma
punktami karnymi do mety dojechał Sławomir Uchwat na Ne-
gro. Miejsce trzecie zajął jego starszy brat Robert na Giorgio W.
Kolejne miejsca zajęli Martin Bulik ze Słowacji i Paulina Koza
na debiutującej w tego typu konkursach 7-letniej klaczy Golden
Pleasure.

JKS „Pogórze”

żeglujących, zdziwił się, że tak daleko od
jakiegokolwiek akwenu mieszkają ludzie
poświęcający każdy wolny grosz i każdą
wolną minutę dla realizacji swoich pasji.
Mateusz jest niezwykle otwarty, sympatycz-
ny i... zwyczajny. Sprawny, pracowity, od-
powiedzialny, po prostu żeglarz. Prosił, by
całą żeglarską brać ze Strzyżowa serdecz-
nie pozdrowić, co z przyjemnością czynię.

Andrzej Curyło

Zwycięzcy Memoriału: (od lewej) Sławomir Uchwat, Paulina Wielgórska, Ro-
bert Uchwat

Fot. Archiwum JKS „Pogórze”

Mateusz Kusznierewicz (ur.
29 kwietnia 1975 w Warszawie)
– polski żeglarz sportowy, mistrz
i złoty medalista olimpijski. Jest
reprezentantem Polski i klubu
YKP Warszawa.

Dwukrotny medalista olimpij-
ski, dwukrotny indywidualny
mistrz świata w klasie Finn oraz
mistrz świata w klasie Star, pię-
ciokrotny indywidualny mistrz
Europy (również jako junior),
wielokrotny zdobywca mi-
strzostw Polski.

Rejs z Mateuszem Kusznierewiczem
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Wszyscy chętni, którzy chcieli aktywnie spędzić wolny czas,
mogli w niedzielę 29 września od godziny 10.00 rozpocząć na
3 torach w krytej pływalni OTYLIA wspólne pływanie. Maraton
rozpoczął Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa. To była świet-
na zabawa, promująca zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek
poprzez pływanie. Warto zaznaczyć, iż w maratonie wzięło udział
74 osoby z takich miejscowości jak: Strzyżów, Godowa, Dobrze-
chów, Zaborów, Babica, Wyżne, Lubenia, Połomia, Lutcza,
Gwoźnica Górna, Dębica, Krosno, Jasło, Miejsce Piastowe, Rze-
szów oraz Olimpów – Gmina Iwierzyce. Najmłodszymi uczest-
nikami byli: Kamil Rokita, 5-latek, który płynął ze swoim tatą,

oraz 5-osobowa grupa 6-lat-
ków. Najstarszym zaś
uczestnikiem był ponad
60-letni Józef Źrebiec
z Jasła, który przepłynął
dystans 550 metrów. Naj-
dłuższy dystans wśród ko-
biet i mężczyzn przepłynę-
li zawodnicy sekcji pływac-
kiej CSTiR Marta Szopa
i Martyna Tomoń po (7 km)
i Mateusz Kozikowski
(6 km). Mieszkańcy Gmi-
ny Strzyżów w liczbie 44 osób wspólnie przepłynęli ponad 50 km.

Maraton trwał do godziny 17.00 w tym czasie zwycięzcami
okazali się wszyscy, którzy swoją obecnością w sposób aktywny

uświetnili Obchody Dni Świętego Michała, za co składam ser-
deczne podziękowania i zapraszam na kolejny maraton za rok.

Wioletta Drozd

Kamil z tatą – najmłodszy uczestnik mara-
tonu (5 lat)

Fot. W Drozd

Maraton rozpoczął burmistrz Marek Śliwiński – na zdjęciu podczas dekoracji
pamiątkowym medalem

Najmłodsza grupa uczestników – 6-latki sekcji CSTiR

II Strzyżowski Maraton Pływacki
W tym roku 88 km 775 m to nowy rekord II Maratonu Pływackiego zorganizowanego przez Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji w ramach obchodów Dni Św. Michała – patrona miasta Strzyżowa.

Mój jubileusz wypadł okazale. Odno-
towałem dobry czas (3:34:08) zająłem nie-
złe miejsce (1507 na 8506, którzy bieg
ukończyli i 115 w kategorii wiekowej na
714 na mecie). Ale oprócz wyników i kla-
syfikacji, dla mnie ogromne znaczenie mia-
ło uczestnictwo i ukończenie tej królew-
skiej konkurencji biegowej przez kilku
Strzyżowiaków. Może byłem iskierką, któ-

ra rozpaliła ogień zainteresowania tą dys-
cypliną sportową oraz formą dbania
o swoje zdrowie i możliwością sprawdze-
nia swojego charakteru?

Do Warszawy pojechaliśmy razem
z Maćkiem Macem, który od roku biega
i zaplanował w tym roku pokonać mara-
ton. W sporej grupie Strzyżowian spotka-
liśmy się na Życiowej Dysze – biegu na 10

Jan Półzięć

Jubileuszowy maraton w Warszawie
Planując tegoroczne starty tak się złożyło, że jubileuszowy 35 Maraton Warszawski był moim 25 maratonem. Swój
debiut w tego typu imprezach zaliczyłem również w Warszawie i najlepszy swój czas też na trasie tego maratonu
zanotowałem.

km rozgrywanego w ramach Festiwalu Bie-
gowego w Krynicy. Tam opowiadaliśmy
o swoich planach biegowych i wiedziałem,
że Maciek ma biegać w Warszawie. Miała
kłopoty z kontuzjami łydki i stawu skoko-
wego, ale zdecydował się wystartować
w Warszawie. Wyjechaliśmy w sobotę rano
i muszę przyznać, że nawet nie wiedzia-
łem kiedy znaleźliśmy się pod Stadionem
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Siły mi dopisują i cały czas muszę się pil-
nować żeby nie przekraczać zaplanowa-
nego tempa – około 5 minut na kilometr.
Cały czas biegniemy w grupie, rozciągnię-
tej, ale w grupie – wystartowało przecież
około 10 000 maratończyków. Biegniemy
ulicą Puławską, mijamy 35-ty km, dalej
Plac Unii Lubelskiej, Plac na Rozdrożu
i Aleje Ujazdowskie. Meta coraz bliżej a ja
dalej trzymam swoje tempo. Wyprzedzam
kolejnych biegaczy, z których wielu nie
wytrzymuje trudów biegu. Karetki jeżdżą
coraz częściej, coraz więcej maszerujących
biegaczy, coraz częściej spotkać można
rozciągających obolałe mięśnie. Mnie na
razie to wszystko omija, ale gdy poczułem
pierwsze oznaki skurczu, zaraz zażyłem
tabletkę z magnezem. Mijamy Plac Trzech
Krzyży i do mety już naprawdę blisko
o czym przypominają ciągle kibicujący
Warszawiacy. Wreszcie Rondo de Gaul-
le’a i skręcamy w kierunku Mostu Ponia-
towskiego.

Już tylko 2 km do mety
Nawet udało mi się przyspieszyć wi-

dząc całkiem blisko Stadion Narodowy,
gdzie jest meta. Ostatni ostry zakręt przy
zbieganiu z mostu na Wał Miedzeszyński
i nieszczęście. Łapie mnie bolesny skurcz
w lewym udzie. Muszę się zatrzymać, roz-
ciągnąć, rozmasować i próbuję biegnąć.
Jestem wściekły na ten mój mięsień, że
nie wytrzymał jeszcze trochę – straciłem
przez to ponad minutę. Ale wbiegam
dziarsko na teren stadionu, wbiegamy do
tunelu i wreszcie jest płyta stadionu, a tam
to już jest szaleństwo – tłumy kibiców, gło-

Narodowym. Ponieważ odbywał się w tym
czasie maraton rolkarzy, chwilę jeździłem
w pobliżu stadionu, żeby znaleźć miejsce
do zaparkowania samochodu. Na koronie
stadionu następne spotkanie Strzyżowia-
ków – spotykamy Bartka Wajdę i Sławka
Zdradę. Odbieramy pakiety startowe, ro-
bimy zakupy odżywek na targach i na wy-
poczynek – Maciek do szkoły, gdzie ma
nocleg, ja do siostry.

W niedzielę rano spotykamy się przy
depozytach, gdzie oddajemy swoje ubra-
nia i zbędne rzeczy do biegania zapako-
wane w worki dostarczone przez organi-
zatorów. Jeszcze dylematy jak się ubrać,
bo temperatura niewysoka (10-120C)
i wychodzimy z podziemi stadionu na
start. Tam ostatnie załatwianie potrzeb fi-
zjologicznych i startujemy. Biegniemy
mostem Poniatowskiego, następnie skrę-
camy w ulicę Marszałkowską – Pałac Kul-
tury i Nauki oraz wieżowce tylko do poło-
wy widoczne, reszta we mgle. Biegamy po
ulicach Centrum łącznie z Krakowskim
Przedmieściem, aż wybiegamy na Wisło-
stradę – mamy za sobą już 8 km. Biegnąc
Wybrzeżem Gdańskim i Kościuszkow-
skim możemy podziwiać panoramę Sta-
rego Miasta po prawej, a po lewej stronie
Stadion Narodowy i charakterystyczny
most Świętokrzyski. Wbiegamy do czyn-
nego już tunelu po katastrofie zalania go
przy okazji prac przy drugiej linii war-
szawskiego metra i dalej wzdłuż Wisły.
Mijamy stadion Legii przy Łazienkowskiej
(przepraszam: Coca-Cola Arena) i skrę-
camy w ulicę Szwoleżerów. Biegniemy
Parkiem Łazienkowskim, aleją Tomasza
Hopfera i przez Podchorążych wracamy
na Czerniakowską, prowadzącą nas do Wi-
lanowa.

Mijamy 20-ty kilometr
Półmetek i w oddali pojawia się kopu-

ła Świątyni Opatrzności Bożej jeszcze
w budowie. Czuję się bardzo dobrze, cały
czas kontroluję tempo, aby za szybko nie
przebiec pierwszej części dystansu. Punk-
ty odświeżające i żywieniowe zorganizo-
wane dobrze, sprawnie jesteśmy obsługi-
wani przez wolontariuszy – na jednym
z punktów siostry zakonne z młodzieżą
zapewne z katolickiej szkoły. Zużywam
zakupione dzień wcześniej żele energetycz-
ne, popijam je wodą i dalej do przodu. Do-
biegamy do 30-tego km i wracamy już do
centrum. Jeszcze tylko 12 km i już meta.

Linia mety – wielka ulga i radość

śna muzyka, spi-
ker wymienia za-
wodników mija-
jących linię mety.
Pełnia szczęścia
– jestem na mecie
swojego 25-tego
maratonu. Za
linią mety pa-
miątkowe zdjęcie
z telefonu komór-
kowego, dalej de-
koracja medalem
i wchodzę do
podziemi stadio-
nu po odbiór
swoich rzeczy
z depozytu. Po
drodze dostaję

płyn izotoniczny i wodę. Po przebraniu
się, krótkim odpoczynku na betonowej po-
sadzce podziemnego parkingu, wychodzę
na widownię. Do mety zmierzają coraz to
nowi maratończycy. Czekam na wiadomo-
ści od kolegi Maćka. Po dobrej chwili dzwo-
ni z trasy, że zostało mu jeszcze 5 km, jest
bardzo ciężko, wszystko go boli, ale zmie-
rza do mety z przewagą marszu. Jadę z ro-
dziną na obiad i dostaję wiadomość, że zo-
stał maratończykiem – właśnie ukończył
bieg. Spotykamy się w centrum Warszawy,
wsiadamy do auta i wracamy do domu.
Droga znów biegnie szybko, bo opowiadań
nie ma końca i ani się nie oglądnąłem, je-
steśmy na Rynku w Strzyżowie.

Maciek biegł swoim tempem do pół-
metka, czuł się dobrze, więc postanowił
przyspieszyć – chyba za wcześnie i za szyb-
ko. Na 28 km przyszedł kryzys i zaczęły
się męki. Bolące mięśnie dosłownie całe-
go ciała, dająca znać zwichnięta kostka,
odpieczona od spodu stopa odbierały
ochotę do dalszego biegu. Ale się zawziął
– trochę biegnąc, trochę maszerując, do-
tarł do mety i maraton ukończył. Znający
się na rzeczy mówią, że przy przełamywa-
niu takich kryzysów rodzi się prawdziwy
maratończyk. Maciek w debiucie zapłacił
frycowe, które i ja kiedyś zapłaciłem na
swoim drugim maratonie w Krakowie.

Śledząc wyniki maratonu zauważyłem
5-ciu mieszkańców Strzyżowa, którzy ten
bieg ukończyli. W poniższej tabeli wymie-
niam ich według uzyskanych czasów.

35 PZU Maraton Warszawski ukoń-
czyło 8506 maratończyków.

�

Fot. Archiwum autora
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Kronika

Policyjna

czerwiec-lipiec 2013

Podziękowania
dla uczciwego znalazcy

Dzięki uczciwości pana Artura do
właścicielki wrócił znaleziony
w Żyznowie portfel z dokumentami
i gotówką. Mężczyzna odniósł zna-
lezione rzeczy na Policję, a funkcjo-
nariusze zgubę przekazali prawowi-
tej właścicielce.

Do dyżurnego strzyżowskiej komen-
dy zgłosił się 4 września pan Artur,
mieszkaniec Niebylca, który znalazł port-
fel w jednym z barów w Żyznowie.
W portfelu znajdowały się pieniądze
w kwocie 2790 złotych oraz dokumenty.
Po sprawdzeniu okazało się, że zguba na-
leży do mieszkanki powiatu bieszczadz-
kiego. Policjanci skontaktowali się z ko-
bietą, która zgłosiła się na Policję po od-
biór portfela. Szczęśliwa właścicielka za-
pewniła, że podziękowania przekaże oso-
biście uczciwemu znalazcy.

Komendant Powiatowy Policji w Strzy-
żowie wystosował do pana Artura list gra-
tulacyjny, w którym wyraził podziękowa-
nie za obywatelską postawę, świadczącą

o uczciwości oraz zasługującą
na pochwałę i wyrazy uznania.

Strzyżowscy
policjanci

podsumowali
wakacje 2013

Podczas tegorocznych wa-
kacji w powiecie strzyżow-
skim miało miejsce mniej
wypadków i kolizji drogo-
wych niż w roku ubiegłym.
Jak się okazało, najwięk-
szym zagrożeniem na na-
szych drogach nadal są
nietrzeźwi kierujący.

W lipcu i sierpniu 2013 r.
na drogach powiatu strzyżow-
skiego doszło do 10 wypadków. W tych
zdarzeniach rannych zostało 29 osób.
Życie na drodze straciło 2 osoby.

Na terenie naszego powiatu sytuacja
wygląda następująco:

VII-VIII VII-VIII
2013 2012

wypadki 10 12
kolizje 70 94
zabici 2 2
ranni 29 30

Niestety, niepokojący wzrost odnoto-
wany został przy ilości zatrzymanych nie-
trzeźwych kierujących. W ciągu dwóch wa-
kacyjnych miesięcy policjanci ujawnili
i udaremnili dalszą jazdę 60 nietrzeźwym
kierowcom. Liczba ta zwiększyła się o 27
w porównaniu do lipca i sierpnia 2012 r.

Fot. KPP Strzyżów

Z myślą
o bezpieczeństwie dzieci

Od początku września strzyżow-
scy policjanci aktywnie włączyli
się w akcję „Bezpieczna droga do
szkoły”. Funkcjonariusze czu-
wają nad bezpieczeństwem naj-
młodszych w drodze do szkoły,
a podczas spotkań w szkołach
uczą zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drodze.

W ramach spotkań dotyczących bez-
piecznej drogi do szkoły strzyżowscy po-
licjanci odwiedzili uczniów Szkół Pod-
stawowych w Wysokiej Strzyżowskiej,
Konieczkowej, Gwoźnicy, Gwoździance,
Brzeżance oraz przedszkolaków z Nie-
bylca.

W trakcie spotkań, mundurowi przy-
pomnieli uczniom zachowania, które po-
mogą zapewnić im bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, podczas pokonywania co-
dziennej drogi do szkoły i domu. Poli-
cjanci przypominają dzieciom numery
alarmowe, a w praktycznej części spotkań
uczą dzieci pozycji przyjmowanych pod-
czas ataku psa oraz bezpiecznego prze-
chodzenia przez drogę.

Spotkania w szkołach to bardzo waż-
ny element profilaktyczny, dlatego poli-
cjanci chętnie w nich uczestniczą. Prze-
kazanie tak istotnych spraw przyczyni się
z pewnością do zmniejszenia zdarzeń
drogowych, w których uczestniczą dzie-
ci. W najbliższym czasie odbędą się ko-
lejne spotkania profilaktyczne.

Panu Arturowi za szlachetną, obywatelską postawę podziękowali osobiście komendant KPP w Strzyżowie
Robert Makowiec oraz jego zastępca – Andrzej Zawiślak



38 Waga i Miecz    wrzesień-październik 2013

Wydawca: Samorząd i Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi
Strzyżowskiej
Redakcja: Aneta Kozioł (red. nacz.), Marta Utnicka, Jadwiga Skowron, Marzena Dubiel, Mieczysław Marczak,
Jan Półzięć. Skład i obsługa techniczna: Aneta Kozioł.
Adres: ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 13 54 wew. 38, e-mail: gmina@strzyzow.pl,
wagaimiecz@strzyzow.pl
Łamanie: Dorota Wadiak, tel. 603 163 983. Druk: Drukarnia „STEINER”, tel. 506 030 057.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie
redakcji. Miesięcznik zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Pismo zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej  www.tmzsstrzyzow.pl
Sygn. akt I Ns Rej. Pr. 34/92 ISSN 1425-1787 Nakład: 360 egz. Cena 3 zł

Sprawca usiłowania
rozboju zatrzymany

Policjanci ze strzyżowskiej komen-
dy ustalili i zatrzymali młodego męż-
czyznę podejrzanego o usiłowanie
rozboju. Napastnik zaatakował
68-letnią kobietę. Przewrócił ją,
przeciągnął po chodniku i siłą pró-
bował wyrwać jej torebkę. Teraz za
swoje postępowanie odpowie przed
sądem.

16 września około godz. 16 w Strzy-
żowie, młody mężczyzna zaatakował
68-letnią mieszkankę Strzyżowa. Prze-
wrócił ją, przeciągnął kilka metrów po
chodniku chcąc wyrwać jej torebkę. Ko-

bieta jednak nie pozwoliła wyrwać sobie
torebki, wówczas napastnik zbiegł w nie-
znanym kierunku. Sprawą zajęli się funk-
cjonariusze z wydziału kryminalnego
strzyżowskiej komendy.

Policjanci natychmiast podjęli czyn-
ności zmierzające do ustalenia sprawcy
tego przestępstwa.

W wyniku przeprowadzonych czyn-
ności ustalili mężczyznę podejrzewane-
go o usiłowanie rozboju. Okazał się nim
17-letni mieszkaniec powiatu strzyżow-
skiego. Młody mężczyzna został zatrzy-
many. Przyznał się do popełnienia tego
przestępstwa. Teraz za swój czyn odpo-
wie przed sądem.

Asystent
ds. informacyjno-prasowych

KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

O jesieni, jesieni!...

Niech się wszystko odnowi, odmieni...
O jesieni, jesieni, jesieni...
Niech się nocą do głębi przeźrocza
nowe gwiazdy urodzą czy stoczą,
niech się spełni, co się nie odstanie,
choćby krzywda, choćby ból bez miary,
niesłychane dla serca ofiary,
gniew czy miłość, życie czy skonanie,
niech się tylko coś prędko odmieni.
O jesieni!... jesieni! ... jesieni! (...)

Kazimiera Iłłakowiczówna

Zatrudnimy!
Pracowników do budowy sprężarkowni

i instalacji sprężonego powietrza

Firma z okolic Warszawy nawiąże współpracę i zatrudni przy budowie sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza „pod
klucz” następujące osoby:

- projektanta instalacji sprężonego powietrza,
- konsultanta/doradcę technicznego z doświadczeniem,
- mechanika,
- ślusarza,
- spawacza (wszystkie metody),
- hydraulika,
- elektryka,
- instalatora/montera wentylacji,
- instalatora/montera układów chłodzenia, wody lodowej i klimatyzacji,
- instalatora/montera innych instalacji,
- pracownika ogólnobudowlanego,
- serwisanta sprężarek.

Roboty będą wykonywane na terenie całego kraju. Oferta jest skierowana do osób z doświadczeniem, otwartych na wyjazdy.
Mile widziani, bez względu na wiek, są byli pracownicy Fabryki Maszyn Strzyżów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nr tel. kom.: 724 243 333, www.RM.waw.pl, CV i zapytania
prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@mikulski.waw.pl.

Budowy i instalacje pod klucz



galeriagaleria
Z wystawy prac Grupy Plastycznej „Droga”

w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

A. Baran - Pejzaż miejski

A. Sojka - Jesienne zacisze I

A. Solecka - Dom na przedmieściu

D. Turbacz - Życie drzew D. Wojtanowska - Jezus K. Gniewek - Trawy II

K. Jurek - Konik Polny M. Polit - Życzenia T. Skomra - Uroki zimy



Laureaci Nagrody Świętego Michała 2013Laureaci Nagrody Świętego Michała 2013

Strzyżowski Teatr „Prima Aprilis”
„KULTURA” - nagrodę odbierają Jadwiga Skowron oraz

reżyser Robert Chodur
Ksiądz Piotr Gnat
„OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Sławomir Uchwat
„SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA” - nagrodę
odbiera Włodzimierz Uchwat

Strzyżowskie Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich Gminy Strzyżów
„SAMORZĄDNOŚĆ” - nagrodę odbierają
prezes Halina Dziadosz oraz Stanisława
Ziobro

Barbara Modliszewska
„WOLONTARIAT”  - nagrodę odbiera
Anna Modliszewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Strzyżowie
„OPIEKA SPOŁECZNA” - nagrodę odbiera
kierownik Alicja Kielar

Koło Honorowych Dawców Krwi
Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie
„BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
PUBLICZNE”  - nagrodę odbiera prezes
Stanisław Stasiowski

Tadeusz Krajewski
„INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE
NA WYRÓŻNIENIE”
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