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W dniu 28 sierpnia br. odbyła się
pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja
Rady Miejskiej w Strzyżowie. Radni roz-
patrzyli i przyjęli następujące uchwały:

• zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/
348/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Gminą Miastem Rzeszów.

O 1/4 zwiększono pulę środków prze-
znaczonych w 2014 roku na opiekę i po-
byt nietrzeźwych osób, odtransportowa-
nych z terenu gminy Strzyżów do rzeszow-
skiej Izby Wytrzeźwień, z powodu wyczer-
pania się limitu już przyznanego. Środki
przekazywane na ten cel pochodzą z puli
przeznaczonej na realizację gminnego
programu rozwiązywania problemów al-
koholowych.

• zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/
267/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatku motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagro-
dzenia, a także wysokości oraz szczegó-
łowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.

Uchwała zwiększa stawki dodatków za
wychowawstwo dla nauczycieli szkół
i przedszkoli w gminie.

• zmieniającą uchwałę Nr XX/121/
96 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwa-
lenia statutów sołectw i osiedli.

Uchwała dotyczy zmian w statucie So-
łectwa Żarnowa i jest wynikiem uczestnic-
twa Rady Sołeckiej w Żarnowej w projek-
cie „Sołecka demokracja ze szwajcarską
precyzją”. Projekt ten ma na celu m.in.
zachęcenie przedstawicieli środowisk wiej-
skich – lokalnych liderów do innowacyj-
nych działań na rzecz pobudzenia aktyw-
ności i wzrostu świadomości obywatelskiej
mieszkańców wsi. W ramach tego projek-
tu pojawiła się inicjatywa stworzenia moż-
liwości powołania na terenie Żarnowej
Młodzieżowej Rady Sołeckiej, co znala-
zło odzwierciedlenie w odpowiednim za-
pisie statutu sołectwa. Uchwała zmienia
i doprecyzowuje także przepisy określają-
ce uprawnionych do uczestnictwa w ze-
braniu oraz do głosowania na zebraniu.

• w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Strzyżów.

Działkę po byłym kąpielisku w Strzyżo-
wie, położoną pomiędzy ulicami Komba-
tantów i Sportową o powierzchni 1,05 ha
przeznaczono do oddania w wieczyste użyt-
kowanie w drodze przetargu pod działalność
rekreacyjno-wypoczynkową.

• w sprawie przeznaczenia do zby-
cia nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Strzyżów.

Działka niezabudowana o powierzch-
ni 0,086 ha położona jest na obszarze za-
budowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
w sąsiedztwie parku pałacowego przy ul.
Sobieskiego. Zbycie nastąpi w drodze
przetargu.

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie na własność komunalną Gminy
Strzyżów nieruchomości położonej
w Strzyżowie obręb ewid. nr 1.

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie na własność komunalną Gminy
Strzyżów nieruchomości położonej
w Strzyżowie obręb ewid. nr 1.

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie na własność komunalną Gminy
Strzyżów nieruchomości położonej
w Strzyżowie obręb ewid. nr 1.

Właściciele nieruchomości o łącznej
powierzchni niemal 0,5 ha, położonych
w Strzyżowie, zwrócili się do Gminy Strzy-
żów o ich wykup w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, działki te leżą bowiem w ob-
szarze planowanych do realizacji dróg pu-
blicznych oraz nowoprojektowanej ulicy.
W związku z tym nabycie ich do gminnego
zasobu nieruchomości było uzasadnione.

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Strzyżowie,
obręb ewid. nr 1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej zwróciło się z wnio-
skiem o nabycie przez Gminę Strzyżów
prawa użytkowania wieczystego działek
przy ul. Sportowej o łącznej powierzchni
0,6885 ha, którymi dysponuje, a które obec-
nie są zbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej przez Przedsiębiorstwo.

• zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/
367/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie bu-
dżetu Gminy Strzyżów na 2014 rok.

W ramach uchwały dokonano podziału
środków otrzymanych z różnych źródeł do
budżetu Gminy Strzyżów oraz dokonano
przeniesień środków pomiędzy poszczegól-
nymi działami klasyfikacji budżetowej.

ap

Informacja z XLII sesji Rady
Miejskiej w Strzyżowie
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Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112
ze zm.) wprowadza w gminach nie będą-
cych miastem na prawach powiatu, a więc
także w naszej gminie, jednomandatowe
okręgi wyborcze. Dotychczas obowiązy-
wały okręgi wielomandatowe, co oznacza-
ło, że w danym okręgu wyborczym kandy-
daci rywalizowali o kilka mandatów. Obec-
nie Komitet wyborczy będzie mógł zgło-
sić tylko jednego kandydata w okręgu
a mandat radnego gminy uzyska ta osoba,
która otrzyma największą liczbę głosów
spośród wszystkich kandydatów, zgodnie
z zasadą „wygrany bierze wszystko”.

W związku z wprowadzeniem jednoman-
datowych okręgów wyborczych, w paździer-
niku 2012 r. w gminie Strzyżów dokonano
nowego podziału na jednomandatowe okręgi
wyborcze; cały obszar gminy podzielono na
tyle okręgów, ile osób ma zasiąść w Radzie
Miejskiej, a więc 21. Zestawienie nowych
okręgów przedstawia tabela poniżej.

Wybory samorządowe 2014 – co warto wiedzieć
Przed nami kolejne wybory samorządowe na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także do rad gmin, powiatów
i województw, na których zagłosujemy 16 listopada. Po raz pierwszy wybory w gminach odbywać się będą w okręgach
jednomandatowych.

Ilość okręgów nie wszędzie będzie po-
krywać się jak dotychczas z siedzibami ob-
wodowych komisji wyborczych. W sześciu
przypadkach w jednym lokalu wyborczym
(obwodzie głosowania) będą głosowały
osoby z dwóch okręgów wyborczych, dla-
tego wyborcy powinni zwrócić uwagę, czy
otrzymali właściwą kartę do głosowania.
Taka sytuacja będzie mieć miejsce w Strzy-
żowie – w lokalu wyborczym w Szkole
Podstawowej nr 1przy ul. gen. Andersa będą
głosowały osoby z okręgu 1 i 2 (patrz tabe-
la poniżej). W lokalu wybiorczym w Ze-
spole Szkół Technicznych głosować będą
osoby z 3 i 4 okręgu wyborczego, w lokalu
w Miejskim Zespole Szkół głosować będą
osoby z okręgu nr 5 i 7 zaś w lokalu wybor-
czym w DK „Sokół” swoje głosy złożą wy-
borcy z okręgu nr 8 i 9. Podobna sytuacja
będzie mieć miejsce w Dobrzechowie, któ-
ry podzielony został na 2 okręgi wyborcze
(nr 13 i 14), zaś „obsługiwał” je będzie je-
den lokal wyborczy, mający siedzibę w Ze-

spole Szkół oraz w Godowej, gdzie osoby
z okręgów nr 19 i 20 głosować będą w loka-
lu umiejscowionym w tamtejszym Zespole
Szkół.

Wybory do rad powiatów, sejmików
wojewódzkich, a także do rad w miastach
na prawach powiatu odbędą się na starych
zasadach. Oznacza to, że mandaty będą
dzielone pomiędzy listy kandydatów pro-
porcjonalnie do liczby ważnych głosów
oddanych na te listy.

Ostateczną listę nazwisk kandydatów
na radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu
Strzyżowskiego oraz Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego poznamy po 7 paź-
dziernika, zaś nazwiska osób ubiegających
się o fotel Burmistrza Strzyżowa pozna-
my po 17 października. Obecna kadencja
rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast kończy się 21 listopada.

Aneta Kozioł

       Nr Liczba radnych
   okręgu Granice okręgu wyborczego wybieranych
wyborczego w okręgu

1 Strzyżów; ulice: Czarnieckiego, Daszyńskiego, Jana Koczeli, Juranda, Kmicica, Kordeckiego, Mariacka,
Parkowa, Polna, Przecławczyka, Ratośniówki, Sienkiewicza od 16 do końca, Słowackiego 1-37, Wł. Jagiełły,
Wołodyjowskiego, Zawale 1-33, Zawiszy 1

2 Strzyżów; ulice: Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Gajowa, gen. Wł. Andersa, Kilińskiego, Łukowa,
Ogrodowa, Podgórze, Południowa, Przekopna, Rynek, Sadowa, Sanocka, Szopena, Wł. Gduli, Zielona 1

3 Strzyżów; ulice: 1000-Lecia, 3 Maja, 700-Lecia Strzyżowa, 8 Marca, Bolesława Chrobrego, Goslara,
Karola Kramarczyka, Leśna, Łukasiewicza, Mickiewicza, Mieszka I, Piękna, Rędziny, Romualda Pitery,
Słoneczna, Zajączkowskiego 1

4 Strzyżów; ulice: 1 Maja, Bronisława Czecha, Gerarda Górnickiego, Głowackiego, Graniczna, Janusza
Kusocińskiego, Józefa Kosiaka, Kombatantów, Kościuszki, K. Nowiny-Szczerbińskiego, Narciarska,
Olimpijska, Romualda Wilczaka, Sobieskiego, Sportowa, Zygmunta Leśniaka, Zygmunta Tałasiewicza 1

5 Strzyżów; ulice: Anny Hajduk, A. Lewandowica Strzeżowczyka, Bohaterów Getta, Demokratycznej
Armii Krajowej, Działy, gen. Skarbka Kruszewskiego, gen. Wł. Sikorskiego, Karoliny Urbanowicz, Partyzantów,
Reja, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Słowackiego od 38 do końca, Solna Góra, Wschodnia 1

6 Strzyżów; ulice: Zawale 34-45 1
7 Strzyżów; ulice: bpa J. S. Pelczara, B. Prusa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Niemcewicza, Plac

Jana Pawła II, Przybosia, Sienkiewicza 1-15, Staszica, Zawale od 46 do końca 1
8 Strzyżów; ulice: Aleja Weissa, Armii Krajowej, dr Józefa Patryna, E. Szczepankiewicza, Grunwaldzka,

ks. Findysza, Niepodległości, Romana Konieczkowskiego, Tepera, Tunelowa, W. Witosa, Zadworze, Żarnowska 1
9 Strzyżów; ulice: Bieszczadzka, Godowska, mjr Dobrzańskiego, Modrzewiowa, Mostowa, Spółdzielcza, Stobnicka 1
1 0 Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska 1
1 1 Wysoka Strzyżowska 240-596A 1
1 2 Wysoka Strzyżowska 1-239, od 597 do końca 1
1 3 Dobrzechów 1-135, od 396 do końca 1
1 4 Dobrzechów 136-395 1
1 5 Grodzisko, Zawadka 1
1 6 Glinik Zaborowski, Łętownia, Tropie 1
1 7 Glinik Charzewski 1
1 8 Żarnowa 1
1 9 Godowa 1-334D, 718-752A 1
2 0 Godowa 335-717, od 753 do końca 1
2 1 Żyznów 1
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Efekty działań zaprezentowano na
konferencji, były to m.in.: budowa placów
zabaw, organizowanie konkursów dla dzie-
ci, wykonywanie tablic informacyjnych,
witaczy i innych.

Główne działania, jakie podejmowano
w ramach realizacji projektu, to: przepro-
wadzenie warsztatów kompetencyjnych
(na terenie woj. małopolskiego, podkar-
packiego i wielkopolskiego), publikacja
artykułów tematycznych w miesięczniku
„Gazeta Sołecka”, druk i dystrybucja prze-
wodnika dla wiejskich liderów, przepro-
wadzenie konkursu dobrych praktyk, ich
promocja na konferencji finalizującej oraz
kontynuacja serwisu informacyjnego przez
telefonię komórkową i działań informa-
cyjno-doradczych na www.funduszesolec-
kie.eu. Działania te przyczyniły się do in-
tegracji wsi i pobudzenia mieszkańców do
różnych inicjatyw.

Dobrzechów, Żarnowa
i Żyznów wśród 27 sołectw

z całego kraju
Liczba sołectw, która mogła uczestni-

czyć była ograniczona. Zaplanowano, że
w projekcie weźmie udział 27 sołectw
z Polski, tj. 135 osób tworzących pięcio-
osobowe zespoły robocze, które wypracują
projekty w sołectwach wzmacniające lo-
kalną demokrację i społeczeństwo obywa-
telskie. Z terenu woj. podkarpackiego
w projekcie uczestniczyły 3 grupy warsz-
tatowe:

Grupa 1 – powiat przemyski – sołec-
twa: Grochowce, Orzechowce, Orły

Grupa 2 – powiat strzyżowski – sołec-
twa: Dobrzechów, Żarnowa i Żyznów

Grupa 3 – powiat jasielski – sołectwa:
Łubno Opace, Brzezówka, Gąsówka

15-osobowe grupy spotykały się raz
w miesiącu na zajęciach warsztatowych,
które prowadził pomysłodawca projektu
Bohdan Kamiński. Cały cykl warsztatów
trwał od października 2013 r. do lutego
2014 r. Jednakże zakończenie projektu na-
stąpiło 14 września w Tarnowcu.

Aktywizacja młodzieży i ankiety
sposobem na doskonalenie

sołeckiej demokracji
Zespoły sołeckie z udziałem sołtysów

jako liderów wiejskich, którzy odgrywali
kluczową rolę w projekcie, pracowały nad
wprowadzeniem praktycznych rozwiązań
doskonalących różne aspekty sołeckiej
demokracji. W Żyznowie, w ramach pro-
jektu „Informacyjna odnowa Żyznowa”,
ogłoszono konkurs dla dzieci na opraco-
wanie herbu sołectwa, którego do tej pory
nie było. Kolejnym działaniem, jakie pod-
jęto w Żyznowie, było powstanie strony
internetowej sołectwa www.solectwozy-
znow.pl oraz powieszenie 2 skrzynek na
kwestionariusze z problemami i pytania-
mi do Rady Sołeckiej. Kwestionariusz
dostępny jest na stronie internetowej.

Sołectwo Żarnowa postawiło na mło-
dzież realizując projekt „Z młodzieżą
w przyszłość”. W ramach projektu powo-
łano młodzieżową radę sołecką i wprowa-
dzono zmiany w statucie sołectwa. Dodat-
kowo opracowano ankietę, którą po wy-
pełnieniu można było wrzucać do specjal-
nych skrzynek.

W Dobrzechowie, w ramach projektu
„Nowa mowa Dobrzechowa”, opracowa-
no również ankietę. Jednakże celem nad-
rzędnym było zachęcenie mieszkańców do

udziału w życiu społecznym wsi poprzez
zorganizowanie serii spotkań, na które
rozesłano specjalne zaproszenia (opraco-
wane w ramach projektu).

„Innowioska”

W ramach projektu „Sołecka demokra-
cja ze szwajcarską precyzją” wydana zo-
stała książka „Innowioska” ukazująca inną
wioskę – wioskę innowacyjną. Prezentuje
ona wszystkie projekty zrealizowane przez
uczestniczące sołectwa. Publikacja zosta-
ła przekazana wszystkim uczestnikom
projektu, by w przyszłości korzystając
z dobrych praktyk innych wiosek mogli
rozwijać działalność sołectw i organiza-
cji, do których należą.

Wszystkim uczestnikom gratuluję po-
mysłowości i liczę, że podjęte działania
w ramach projektu przyniosą wymierny
efekt w sołectwach, jak również przyczy-
nią się do ich rozwoju i poprawy komuni-
kacji wewnątrz sołectwa.

Więcej informacji o projekcie i fotore-
lacja z konferencji na stronie internetowej:
www.sswp.org.pl.

Tekst i fot. Anna Bełch
Wiceprezes Koła Powiatowego Stowarzyszenia

Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego
i koordynator powiatowy projektu

Inna wioska poprzez projekt
„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”
14 września br. w Tarnowcu, podczas „II Konferencji rolników i środowisk wiejskich”, podsumowano projekt „Sołecka
demokracja ze szwajcarską precyzją”, w którym uczestniczyły trzy sołectwa z gminy Strzyżów: Dobrzechów, Żarnowa
i Żyznów. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi kraja-
mi członkowskimi Unii Europejskiej realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Celem projektu było wypracowanie wspólnych działań na rzecz
swojego miejsca zamieszkania.

Podsumowanie projektu odbyło się podczas „II Konferencji rolników i środowisk wiejskich”
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To już 10 lat, jak młodzi uczniowie
szkół z terenu gminy Strzyżów mają moż-
liwość uczenia się zasad samorządności
i demokracji. W Miejskim Zespole Szkół
w roku 2004 zrodził się pomysł większe-
go współuczestniczenia w życiu i pracach
gminy strzyżowskiej. Pomysł przedstawi-
liśmy Burmistrzowi Strzyżowa, panu Mar-
kowi Śliwińskiemu, któremu idea powo-
łania w Strzyżowie Młodzieżowej Rady
Miejskiej bardzo się spodobała, tak iż przy-
zwolił na pierwsze kroki organizacyjne.

Następnie zostali zaproszeni przedsta-
wiciele młodzieży szkół gminnych wraz
z opiekunami na spotkanie do Miejskiego
Zespołu Szkół, gdzie przedstawiliśmy im
nasz pomysł. W dalszej kolejności odbyło
się szkolenie – warsztaty obywatelskie od-
dzielnie dla młodzieży, oddzielnie dla opie-
kunów koordynatorów z ich szkół. Stwo-
rzyliśmy, przy ogromnej pomocy Sekreta-
rza Gminy, pana Mieczysława Marczaka
nasz statut. Finalnie, uchwałą numer XIX/
154/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
04.06.2004 r., na wniosek Samorządu
Uczniowskiego Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie, została powołana Młodzie-
żowa Rada Miejska oraz nadano jej statut.
Właściwą działalność rozpoczęła dnia
22 czerwca 2004 r. Tego dnia Krzysztof
Szlachta, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzyżowie, otworzył I sesję I kadencji
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Liczyła ona
wtedy 21 radnych, z czego radna Małgo-
rzata Boroń została wybrana przewodni-

czącą, a Izabella Kozak wiceprzewodni-
czącą. Radnych przydzielono również do
komisji problemowych – edukacyjnej, eko-
logicznej i do spraw sportu i rekreacji.

Celami Rady są:
1) reprezentowanie interesów młodzieży

wobec instytucji rządowych, samorzą-
dowych i organizacji pozarządowych,

2) zapewnienie uczestnictwa młodzieży
w procesie podejmowania decyzji bez-
pośrednio wpływających na sposób i ja-
kość ich życia,

3) kształtowanie i utrwalanie postaw de-
mokratycznych, patriotycznych, spo-
łecznych, kulturalnych i obywatelskich
oraz wyrabianie umiejętności podej-
mowania decyzji w określonych obsza-
rach zagadnień,

4) działanie na rzecz integracji i współ-
pracy środowisk młodzieżowych,

5) propagowanie i rozwój idei demokra-
tycznych oraz samorządności lokalnej,

6) działanie na rzecz eliminowania nega-
tywnych zjawisk społecznych oraz pa-
tologicznych w środowiskach młodzie-
żowych,

7) edukacja samorządowa.
Na kolejnych sesjach Młodzieżowa Rada

Miejska zajmowała się zarówno planowa-
niem konkursów, projektów, spotkań, szko-
leń, jak i wyjazdów dla młodzieży i dzieci
szkół gminnych. I tak na przykład od po-
czątku istnienia Rady zorganizowano takie
konkursy jak: „Konkurs wiedzy o Strzyżo-
wie”, „Za co kocham moją miejscowość”,

„Oni tak myślą”, „Zabawy naszych przod-
ków”, „Nasza gmina zimą”, „Wiosna
w obiektywie”, „Najpiękniejsza kartka bo-
żonarodzeniowa”, „Gadżet naszej gminy”
oraz wiele, wiele innych. Młodzież wniosko-
wała o powstanie miejsc przychylnych bez-
pieczeństwu dzieci na terenie gminy. Mię-
dzy innymi na radzie z dnia 17 listopada
2005 r. wnioskowaliśmy o powstanie Skate
Parku, a na radzie z 14 lutego 2014 r. o po-
wstanie Street Workout Parku. Pomagali-
śmy również w ramach wolontariatu w or-
ganizacji imprezy CHARTER 2010, rów-
nież braliśmy udział w wymianie między-
narodowej z Bagnacavallo we Włoszech
oraz Lassee w Austrii. Drogie naszemu ser-
cu były także rozgrywki sportowe. Zorgani-
zowaliśmy samodzielnie Międzynarodowe
Dni Sportu, na które przyjechali goście z Ki-
svardy na Węgrzech, Gorodoka na Ukrainie
oraz ze Svidnika na Słowacji. Drugi już rok
organizujemy Minirozgrywki Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Strzyżowa.

Spotkania MRM odbywają się nie tylko
podczas lekcji; większość czasu spędzamy
wspólnie popołudniami lub w soboty.
Uczymy się wzajemnie pracy dla innych,
pracy charytatywnej niosącej radość z jej
wykonywania. Wspieramy lokalny patrio-
tyzm i umiłowanie naszej małej ojczyzny.
Podczas sesji uczymy się – słuchając innych,
szanując ich inne zdanie – dochodzić do
wspólnego konsensusu, bo wspólne poko-
nywanie przeszkód daje ogromną radość.

Dodatkowo pragniemy przypomnieć
wszystkich poprzednich przewodniczących
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Szczególnie
miło przypomnieć nam o I przewodniczą-
cej Małgorzacie Boroń, kolejną była
Agnieszka Baran, Anna Żydzik, Aleksan-
dra Balicka, Łukasz Baran, Justyna Bury.
Obecnie nowo wybraną przewodniczącą
MRM już VI kadencji jest Anna Salwa.

Życząc wszystkim Radnym wielu suk-
cesów, dziękując wielu osobom za życzli-
wość, dziękujemy szczególnie serdecznie
nauczycielom-opiekunom z poszczególnych
11 szkół gminnych, którzy przez wiele lat
pomagali młodzieży uczyć się obywatelskich
postaw, gospodarności i demokracji.

Justyna Bury – przewodnicząca MRM V Kadencji

Małgorzata Sołtys – opiekun MRM

Młodzieżowa Rada Miejska
ma już dziesięć lat

W dniu 12 września br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Strzyżowie VI kadencji. Obrady poprowadził przewodniczący „dorosłej” rady
– Krzysztof Szlachta, a następnie wybrana na przewodniczącą MRM Anna Salwa.
Tajniki działalności samorządu przybliżył zebranym burmistrz Marek Śliwiński.

Fot. J. Bury

Część obrad poprowadziła nowo wybrana przewodni-
cząca Anna Salwa

To już szósta grupa młodych ludzi, którzy uczyć się będą zasad samorządności

Fot. A. Kozioł
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Park szybko zapełnił się dziećmi, młodzieżą
i osobami dorosłymi, którzy na co dzień są wycho-
wankami Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wycho-
wawczych w Strzyżowie i we Frysztaku, mieszkańca-
mi Domów Pomocy Społecznej w Babicy i Gliniku
Dolnym, uczestnikami zajęć w Środowiskowych Do-
mach Samopomocy w Nowej Wsi i Strzyżowie oraz
członkami organizacji działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych – Stowarzyszenia „Tak Życiu” i Pol-
skiego Związku Niewidomych Koło w Strzyżowie.

Po krótkim powitaniu przez Jana Półzięcia, Pre-
zesa Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowot-
nej im. prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a
w Strzyżowie, uczestnicy Święta mieli możliwość
wzięcia udziału w różnych konkurencjach sportowych
wymagających dużej siły, sprawności fizycznej, zręcz-
ności i koncentracji. Nie jest bowiem łatwo skakać
w worku, celnie rzucać do kosza ciężką, dużą piłką
do koszykówki, rzucać małą piłką tenisową do celu,
gdy tym celem jest otwór wiaderka, kozłować piłką
między pachołkami czy też przeciągnąć linę na swoją stronę wraz
z drużyną przeciwną.

Zmagania uczestników wspierali goście: Marek Śliwiński
Burmistrz Strzyżowa, członkowie Zarządu Towarzystwa na
Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkie-
wicza-Chapeville‘a w Strzyżowie, Barbara Szczygielska – Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jadwiga Skow-
ron – Dyrektor DK „Sokół” w Strzyżowie, Monika Bober – Dy-
rektor Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej, dyrekto-
rzy zaproszonych DPS-ów, SOSz-W, ŚDS-ów i przedstawiciele
Stowarzyszenia „Tak Życiu” – Bogdan Żybura i Andrzej Żybura.

Atrakcją spotkania, przygotowaną przez gospodarzy, był prze-
jazd Strzyżowską Kolejką Kołową połączony ze zwiedzaniem
strzyżowskiego tunelu i Muzeum Samorządowego Ziemi Strzy-
żowskiej. Podsumowaniem zaś sportowych zmagań, było wrę-
czenie uczestnikom pamiątkowych medali, dyplomów i indywi-
dualnych upominków.

Wspólne grillowanie, karaoke i zabawa zakończyły tegorocz-
ne Święto Osób Niepełnosprawnych – Strzyżów 2014. Radość
i śmiech niosły się po starym parku. Powrócimy do niego w przy-
szłym roku, bo pokonać swoje słabości, zostać najlepszym, poka-
zać że potrafię, że chcę wiedzieć i poznać nowe – to przecież
marzenie każdego uczestnika Święta.

Zarząd Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im.
prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville‘a w Strzyżowie skła-
da podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania tegorocznego Święta Osób Niepełnosprawnych –
Strzyżów 2014 udzielając wsparcia i pomocy, a w szczególności:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie pod
opieką Doroty Skury, dyrektorom i pracownikom DK „Sokół”
w Strzyżowie i Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej.

Alicja Kielar

Święto Osób Niepełnosprawnych – Strzyżów 2014
Aż trudno uwierzyć, że już od czternastu lat, pod patronatem Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof.
Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville‘a, spotykają się niepełnosprawni uczestnicy Święta Osób Niepełnosprawnych.
17 września br. sprzyjał aurą piknikowemu spotkaniu, które w tym roku zorganizowane zostało w parku otaczającym
Dwór Dydyńskich, będący siedzibą gospodarza Święta, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy.

Niewątpliwą atrakcją był przejazd Strzyżowską Kolejką Kołową

Tegoroczne Święto miało formę pikniku i odbyło się w parku przy Dworze Dydyńskich w Strzyżowie

Uczestnicy spotkania zwiedzali Tunel oraz Muzeum Samorządowe Ziemi Strzy-
żowskiej

Fot. Archiwum towarzystwa (3)
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Gospodarze pikniku zafundowali
wszystkim gościom szereg niespodzianek,
począwszy od występów zaproszonych
gości: „Mażoretek – grupa Platinum” przy
GOK w Majdanie Królewskim i wspania-
łej Kapeli Ludowej, która przygrywała
„Dworzankom” z Huty Komorowskiej,
poprzez nasze zaprzyjaźnione kabarety:
kabaret „Spod Wiśniej Góry” – KGW
Żyznów oraz zespół emerytów i rencistów
z Połomii z inscenizacją „Kiszenie Kapu-
sty”. Oczywiście nie mogło też zabraknąć
naszych wspaniałych „Bab Glinickich”.

W trakcie trwającej imprezy ogłoszony
został konkurs dla wszystkich KGW na

„Piknik Kapuściany” w Godowej
Na wszystkich stoiskach przetworzona kapusta: łazanki z kapustą, ślimaczki z kapustą, roladki schabowe z kapustą
kwaszoną, kapusta z niespodzianką czy kapusta zapiekana po góralsku ze schabem, kotleciki kapuściane, kapuśniaczki
itd. – 14 września br. Towarzystwo Przyjaciół Godowej wraz z Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania, Strzy-
żowskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich, Biblioteką Publiczną w Strzyżowie, Domem Kultury „Sokół” oraz KGW
i OSP w Godowej byli organizatorami „Pikniku Kapuścianego”.

„Kapuściany Przysmak”. Ko-
misja w składzie: Urszula Czy-
żewska-Kulig – KGW Huta
Komorowska, Zofia Wołosz –
KGW Majdan Królewski, Mar-
ta Utnicka – BPGiM, Andrzej
Łapkowski – C-S LGD, Jerzy
Bator – Podkarpacka Izba Rol-
nicza, Emilian Wilusz – OSP
Godowa, po wnikliwej analizie
wszystkich smakołyków, posta-
nowiła przyznać: I miejsce dla
KGW Glinik Zaborowski za
„Roladki Schabowe z kwaszoną
kapustą”, II miejsce zajęło
KGW Wysoka Strzyżowska –

dolna za „Kapustę zapiekaną po góralsku
ze schabem”, III – KGW Godowa za „Pie-
czoną Kapustę z prawdziwkami”. Specjal-
ne wyróżnienie otrzymało KGW z Grodzi-
ska za „Kapustę faszerowaną mięsem” a na-
grodę Prezesa C-S LGD Towarzystwo Przy-
jaciół Godowej za „Kapustę z niespo-
dzianką”. Wszystkie pozostałe KGW do-
stały wyróżnienia i nagrody ufundowane
przez Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich.

Oprócz muzyczno-tanecznych rozry-
wek, odbyły się także konkursy dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez pracowni-
ków Biblioteki Publicznej Gminy i Mia-
sta w Strzyżowie wraz z tańczącym Biblio-
misiem. Wspaniałe nagrody dla wszystkich
uczestników zabaw ufundował i przeka-
zał Krajowy Sekretariat Obszarów Wiej-
skich w Departamencie PROW Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie, oraz
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Gru-
pa Działania, która też na swoim stoisku
promowała nasz region oraz wszystkie wy-
dawnictwa z nim związane. Po umysło-
wych zmaganiach dzieciaki mogły skorzy-
stać z wielu atrakcji przygotowanych spe-
cjalnie dla nich, a były to m.in. olbrzymie
zjeżdżalnie, wata cukrowa, kolorowe ba-
loniki. Po skończonych konkursach na za-
bawę taneczną zaprosił nas Wojtek Moty-
ka, który do późnych godzin nocnych przy-
grywał do tańca.

Mamy nadzieję, że „Kapuściany pik-
nik” wejdzie na stałe w kalendarz imprez
organizowanych w Godowej i spotkamy
się tu znowu za rok.

Marta Utnicka

Występ kabaretu „Spod Wiśniej Góry” – KGW Żyznów

Komisja przyznała II miejsce KGW w Wysokiej Strzyżowskiej

Strzyżowska biblioteka przygotowała wiele konkursów dla dzieci

Fot. Anna Bełch (3)
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Już od rana robiło się gwarno przy bu-
dynku Centrum Kultury i Sportu za
sprawą zaproszonych Kół Gospodyń
Wiejskich nie tylko z terenu gminy Strzy-
żów, ale także gminy Wiśniowa i Kro-
ścienko Wyżne. Z pomieszczeń Centrum
unosiły się wspaniałe zapachy, które
u niejednego przygotowującego się do im-
prezy wywoływalny burczenie w brzuchu
– każdy chciał spróbować tych wyśmie-
nitych potraw ziemniaczanych.

Gdy nastała godzina 15:00, przewod-
nicząca KGW w Wysokiej Strzyżowskiej
– górnej Maria Baran powitała wszystkich
gości. Panie z poszczególnych Kół Go-
spodyń Wiejskich żwawo uwijały się przy
swoich stoiskach a to za sprawą rozpo-
czynającego się konkursu „Najsmaczniej-
sza potrawa z ziemniaka”, finansowane-
go przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Komisja w składzie: przewodnicząca
– Marzena Dubiel, Urszula Rędziniak,
Teresa Kazalska, Stanisław Michalski,
Zbigniew Miga „rozgryzali kawałek po
kawałku każdą potrawę ziemniaczaną”.
Po ciężkich i długich obradach komisja
postanowiła przyznać I miejsce KGW
w Gliniku Zaborowskim za „sałatkę
ziemniaczaną z selerem naciowym”,
II miejsce przypadło KGW w Grodzisku
za „parówki w koszulkach ziemniacza-
nych”, natomiast III miejsce zajęły panie
z gminy Wiśniowa – KGW Oparówka za

Wysoka Strzyżowska – górna
królestwem pieczonego ziemniaka

31 sierpnia br. odbyła się już kolejna edycja „Święta pieczonego ziemniaka”, połączona z konkursem na najsmacz-
niejszą potrawę ziemniaczaną. Impreza ta wrosła już na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie Wysokiej.

„zapiekankę z grzybami leśnymi”. Nato-
miast wszystkie pozostałe Koła Gospo-
dyń Wiejskich dostały nagrody w postaci
sprzętu AGD. Wszystkie panie z Kół
Gospodyń Wiejskich stanęły na wysoko-
ści zadania i przygotowały wyśmienite
potrawy, które przypadły do gustu nie tyl-
ko członkom komisji oceniającej, ale tak-
że wszystkim uczestnikom imprezy.

W czasie, kiedy odbywały się degusta-
cje potraw, wszystkim uczestnikom ziem-
niaczanego pikniku czas umilały: zespół
„WOLANIE” z Domatkowa wykonując
skecze: „Spór o kurę” i „Spór o miedzę”,
Kabaret Emerytów i Rencistów z Poło-

mi wykonujący obrzęd „Kiszenia Kapu-
sty” a także „Barwy Jesieni” oraz „Baby
Glinickie”. Dla najmłodszych uczestni-
ków pikniku przygotowano mnóstwo
atrakcji konkursów i zabaw. Odbywały
się także konkursy dla publiczności pt.
„Odmiany zboża i ziemniaków” – przy-
gotowane przez Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale oddział w Strzy-
żowie. Obsługę techniczną i nagłośnie-
nie powierzono zespołowi „Groszki”
z Wiśniowej, który umilał wszystkim
uczestnikom spotkania czas a w godzi-
nach wieczornych bawił mieszkańców na
festynie.

Organizatorami „Święta Pieczonego
Ziemniaka” byli: Strzyżowskie Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich, KGW Wysoka
Strzyżowska – górna, Stowarzyszenie
Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej
„KOPYTKO”, Czarnorzecko-Strzyżow-
ska Lokalna Grupa Działania, Bibliote-
ka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przy-
bosia w Strzyżowie.

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania „Pikniku Ziemniaczanego”,
a czas spędzony razem zaowocował no-
wymi pomysłami i potrawami, których
skosztujemy zapewne podczas kolejnego
„Święta Pieczonego Ziemniaka” w Wy-
sokiej Strzyżowskiej.

Marta Utnicka

Zebranych przywitała przewodnicząca KGW w Wy-
sokiej Strzyżowskiej – górnej Maria Baran

Panie z KGW biorące udział w konkursie z niecierpliwością oczekiwały na werdykt jury

Fot. Marcin Warchoł (2)
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Narodowe Czytanie
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury
największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”,
aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przed-
sięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku, 6 września, Biblioteka Publicz-
na Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzy-
żowie stała się siedzibą głównych akcji toczą-
cych się w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Wkraczając w progi biblioteki już od samych
drzwi można było poczuć i przenieść się w kli-
mat „tamtych czasów”. Do wspólnej akcji Bi-
blioteka zaprosiła władze samorządowe, po-
wiatowe, lokalnych poetów, przedstawicieli
różnorodnych instytucji, młodzież szkolną i li-
cealną oraz wszystkich mieszkańców, którzy
sobotni wieczór zechcieli spędzić wspólnie
z organizatorami tegorocznej akcji.

Oprawę historyczną spotkaniu zapewni-
ło Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie,
w klimat historyczny wprowadził nas Krzysz-
tof Dubiel, nauczyciel historii. Akcja „Trylo-
gii” w strzyżowskiej bibliotece podzielona była
na sześć scen. W scenkach uczestniczyli:

„OGNIEM I MIECZEM”: Chmielnicki
– Grzegorz Adamczyk, nauczyciel historii
LO; Skrzetuski – Miłosław Czarnik, poloni-
sta LO; Narrator – Patryk Materna, uczeń
LO w Strzyżowie.

„OGNIEM I MIECZEM”: Zagłoba
– Paweł Lasota, pracownik BPGiM; Michał
Wołodyjowski – Piotr Szopa, IPN Rzeszów;
Bohun – Mateusz Wiater, uczeń Miejskie-
go Zespołu Szkół; Narrator – Zdzisława
Górska, regionalna poetka; Żyd – Stani-
sław Pytko.

„POTOP”: Bogusław Radziwiłł – Jan
Stodolak, Wicestarosta Strzyżowski; An-
drzej Kmicic – Andrzej Wędrychowicz, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Jaśle; Narra-
tor – Zbigniew Miga, przewodniczący Rady
Gminy Wiśniowa.

„POTOP”: Andrzej Kmicic – Andrzej
Wędrychowicz; Weyhard Wrzeszczowicz
– Patryk Materna; Baron Lisola – Kamil
Bradliński, uczeń LO; Narrator – Urszula

Rędziniak, lokalna
poetka.

„POTOP”: Ksiądz
– ks. Piotr Anioł;
Oleńka – Marta
Utnicka, dyrektor –
BPGiM; Andrzej
Kmicic – Andrzej Wę-
drychowicz; Narrator
– Wacław Szary – Pre-
zes Firmy „Opteam”
oraz radny Powiatu
Strzyżowskiego.

„PAN WOŁODYJOWSKI”: Michał Wo-
łodyjowski – Piotr Szopa; Baśka – Marzena
Dubiel, prezes Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Strzyżowskiej; Zagłoba – Paweł Lasota;
Narrator – Antoni Stojak, z-ca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Strzyżowie.

Wszystkie scenki z „Trylogii” przeplata-
ne były wspaniałymi występami uczniów
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie
pod kierunkiem profesora nauk muzycz-
nych Grzegorza Oliwy. Aktorzy scenek, dzię-
ki uprzejmości Domu Kultury „Sokół”, wy-
stępowali w strojach szlacheckich. XVII-
wieczny wystrój biblioteki zawdzięczamy wie-
lu osobom. Składam serdecznie podzięko-
wania dla Urszuli i Piotra Rędziniaków oraz
Łukaszowi Lasocie za udostepnienie wspa-
niałych rekwizytów, dzięki którym mogliśmy
przenieść się w dawne czasy a zarazem oso-
biste uświetnienie naszego „Narodowego
czytania” a także KGW z Wysokiej Strzy-
żowskiej – górnej oraz KGW z Glinika Za-
borowskiego za wspaniałą ucztę dla ciała.
Natomiast wszystkie popisy aktorskie
utrwaliła na taśmach Telewizja Interneto-
wa Południe Jasło.

Narodowe Czytanie stanowiło wspaniałą
okazję by jeszcze raz przeżyć zapierające dech
w piersiach przygody sienkiewiczowskich
bohaterów, piękne wątki nie tylko miłosne,
ale także historyczne. Wspólna lektura była
doskonałym momentem, by odczytać ten

tekst na nowo, by zadać współ-
czesne pytania i zastanowić się
nad tym, co mówi nam dziś o Pol-
sce i Polakach. Ci, którzy przy-
nieśli książki, mogli przybić w nich
pamiątkową pieczęć, przygoto-
waną specjalnie na tę akcję przez
Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Mam nadzieję, że wspólny
program, który przedstawili nam
uczestnicy spotkania, zapadnie
wszystkim głęboko w pamięci.
Do zobaczenia za rok na Naro-
dowym czytaniu „Lalki” Bolesła-
wa Prusa.

Marta Utnicka

Scena czwarta „W drodze do Częstochowy” z „Potopu”

Scena szósta „We dworze” z „Pana Wołodyjowskiego”

Fot. BPGiM (3)

Piękną oprawę muzyczną spotkaniu nadali uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmun-
ta Mycielskiego w Strzyżowie pod kierunkiem prof. Grzegorza Oliwy
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W tym roku, tuż przed liturgicznym wspomnieniem trzech Ar-
chaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, do naszej wspólnoty zawitała
figura z Monte Sant Michael z Gargano. To szczególne miejsce,
położone w południowo-wschodnim regionie Włoch
z cudowną bazyliką. Bazylika ta od wieków była celem piel-
grzymek nie tylko zwykłych ludzi, ale również papieży,
świętych i władców. Wśród papieży pielgrzymujących do
Monte Sant’Angelo przypomnijmy św. Gelazego I, św.
Agapita I, św. Leona IX, św. Celestyna V, Aleksandra III,
Grzegorza X, bł. Urbana II, Kaliksta II, który ogłosił Mi-
chała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”.
Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też św.
Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwie-
dzającym to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też
papież Leon XIII, autor słynnej modlitwy-egzorcyzmu
do św. Michała Archanioła. Wreszcie 24 maja 1987 roku
przybył tu z pielgrzymką papież Polak Jan Paweł II.

Sanktuarium nawiedziło także wielu świętych – m.in.
założyciel surowego zakonu kartuzów św. Bruno z Ko-
lonii, św. Anzelm z Canterbury, św. Bernard z Clairvaux, św. Fran-
ciszek z Asyżu, który nawiasem mówiąc uznał się za niegodnego,
żeby wejść do groty; św. Tomasz z Akwinu, św. Brygida Szwedzka,
św. Jan Kapistran, św. Gerard Majella, św. Józef z Kupertynu, św.
Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, oraz św. oj-
ciec Pio. Przybywali tu także władcy, by wymienić Ludwika II, Otto-
na III, Henryka II, Karola I Andegaweń-
skiego. Gościł tu także król Polski Zyg-
munt Stary.

W szczególny sposób zapisała się tutaj
wizyta cesarza św. Henryka II, który jako
pierwszy świecki otrzymał pozwolenie, by
pozostać w grocie na noc. Wcześniej nikt
nie odważył się na taki krok, z powodu
wielkiego respektu, jaki budziło to święte
miejsce. Powszechnie uważano bowiem, że
nocą rządził w grocie osobiście sam św.
Michał Archanioł. Uważano tak choćby
z racji tego, iż wiele cudów zdarzyło się
w grocie po zachodzie słońca. Potwier-
dzają to liczne świadectwa.

W tej figurze, która dzięki Księżom
Michalitom wędruje po polskich parafiach,
przybył do nas nasz Patron, abyśmy przez kilka dni mogli podjąć
refleksję i modlitwę.

Wierzymy bowiem, że u początku dziejów zaistniał konflikt obecny
aż do dnia dzisiejszego: konflikt między wiernością dobru a świadomym
wyborem zła. Przez całe dzieje człowieka, począwszy od dramatu pierw-
szych ludzi, zło wciąż czyha, aby skłonić nas do powiedzenia Bogu za
Lucyferem: NIE BĘDĘ SŁUŻYŁ! Wydaje się wręcz, że w ostatnich
dziesięcioleciach obserwujemy nie tylko nasilenie tego procesu, ale
ogromną jego różnorodność. Pojawia się wciąż rajska obietnica współ-
czesnego węża: „Będziecie jako bogowie”; bez Tego, w którego wierzyli
wasi ojcowie i dziadowie będzie wam lepiej, będziecie swobodniej żyć
i będziecie szczęśliwsi. Ta pokusa jest zawsze atrakcyjna, bo człowiek

Patron Mieszkañców i Miasta
Kilkanaście lat temu mogliśmy oglądać herby naszego miasta. Na każdym z nich widniała postać św. Michała, przedsta-
wiona najczęściej w rycerskiej zbroi, z mieczem lub włócznią, a pod stopami zwycięskiego rycerza wił się szatan,
zamknięty w symbolu straszliwego gada – smoka. To ciekawe i znamienne zarazem, że już przed wiekami z woli Strzy-
żowian, patronem ich grodu został św. Michał Archanioł.

wciąż bywa podejrzliwy i wciąż nie dowierza swemu Stwórcy, że wszelkie
propozycje Boga są dane nam nie po to, by człowieka zniewolić, lecz by
poprowadzić go ścieżkami doczesności do domu Ojca w niebie.

Ta refleksja jest nam potrzebna, bo w naszym codziennym biega-
niu zatracamy nieraz świadomość, dokąd biegniemy i jaki jest na-
prawdę nasz cel. To refleksja dotycząca także wierności swym wybo-
rom, jak kiedyś pisał Jerzy Liebert: „Uczyniwszy wybór na wieki,
w każdej chwili wybierać muszę”. Chodzi bowiem o to, aby owe wybory
prowadziły nas ku prawdzie, dobru i pięknu.

I tu przychodzi czas na modlitwę, bo
doświadczamy własnej słabości a przez
modlitwę stajemy się silniejsi. Modlimy się
bezpośrednio do Boga, ale jak nas uczył
św. Jan Paweł II w treści swojej homilii
w Tarnowie, możemy modlić się przez po-
średnictwo świętych i aniołów. To jest więc
drugi wymiar tego wydarzenia, jakim jest
spotkanie ze św. Michałem Archaniołem
w tej figurze. Chcemy prosić, abyśmy umie-
li powtarzać za nim owe znamienne słowa
KTÓŻ JAK BÓG? I nie tylko powtarzać,
bo to łatwe, ale także potwierdzać to swo-
im życiem.

To modlitwa o to, abyśmy zrozumieli, iż
bliskość Boga czyni nas nie tylko szczęśli-
wymi, ale obdarza ogromną godnością

a co za tym idzie, daje zupełnie inne spojrzenie na pogmatwany świat.
Spojrzenie pełne pokoju i nadziei. To nie znaczy, że jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki pozbędziemy się trosk albo nie spotka
nas rozczarowanie, ale w najgłębszych pokładach naszej jaźni będzie-
my napełnieni przekonaniem, że „wygrana” Boga jest także naszym
sukcesem – doczesnym i wiecznym.

Nie wiem, jakie będą owoce tych dni. Jeśli będą, to dojrzeją
w sanktuariach naszych serc i sumień. Mam jednak nadzieję, że za przy-
czyną św. Michała, Bóg nas umocni i napełni pokojem. A On – Archanioł
będzie czuwał nad nami i nad naszym Miastem, aby – choć może z trudem
– wygrywało to, co pełne PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA.

Ks. Jan Wolak

Msza dla dzieci

Fot. www.strzyzowfara.parafia.info.pl (2)

Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Górnego
– pożegnanie figury św. Michała

O B C H O D Y  D N I  Ś W I Ę T E G O  M I C H A Ł A
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Tegoroczna impreza odbyła się z oka-
zji obchodów dwóch niezwykle ważnych
dla każdego Polaka wydarzeń: 75. roczni-
cy powstania Polskiego Państwa Podziem-
nego i 70. rocznicy Akcji „Burza”. Hono-
rowy patronat nad imprezą objęli, udzie-
lając wsparcia finansowego jako partnerzy:
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go, Starosta Strzyżowski i Burmistrz Strzy-
żowa. Najważniejszymi gośćmi honorowy-
mi obecnymi podczas widowiska byli na-
oczni świadkowie tamtych czasów, żołnie-
rze AK: por. Tadeusz Lutak, por. Henryk
Kluska i por. Józef Gugała.

Dokładnie 27 września 1939 r. na ob-
szarze okupowanego kraju powstała pierw-

sza wśród struktur konspiracyjnych Służ-
ba Zwycięstwu Polski. Utworzona w War-
szawie przez gen. Michała Tokarzewskie-

go-Karaszewi-
cza miała cha-
rakter wojsko-
wo-pol i tyczny
i była podpo-
r z ą d k o w a n a
Rządowi RP na
uchodźstwie. Ta
data wyznaczyła
właśnie począ-
tek Polskiego
Państwa Pod-
ziemnego, które
do dzisiaj stano-
wi fenomen nie
tylko na skalę europejską, ale i światową.

Dlatego też tak ważnym dla orga-
nizatorów było, aby to widowisko
zrealizować właśnie 27 września.

Codzienne życie mieszkańców
miasteczka, gwar rozmów i śmiech
rozlegające się wśród straganów zo-
stają nagle przerwane przez zło-
wrogi stukot wojskowych
kamaszy. Z całkowitych
ciemności wyłoniły się
trzy sylwetki niemieckich
oficerów... Zaraz po tym
huk syren i komunikaty
radiowe zapowiadające
piekło nadciągającej II
wojny światowej. Tak wy-
glądały pierwsze sceny wi-

dowiska historyczno-teatralnego
„Burza”, które rozpoczęło się
o 20:00 na strzyżowskim Rynku.

W kolejnych scenach aktorzy przedsta-
wili zgromadzonym dramatyczną co-
dzienność wojenną, przebieg wspomnia-
nej Akcji „Burza”, która była jedną z naj-
krwawszych akcji przeprowadzonych
w Polsce. Do dziś nie znamy wielu fak-
tów dotyczących jej przebiegu oraz do-
kładnej liczby ofiar. W kolejnej scenie re-

alizatorzy przywo-
łali mrożące krew
w żyłach sceny be-
stialskiej ekstermi-
nacji ludności pol-
skiej zamieszkują-
cej południowo-
wschodnie woje-
wództwa RP –
Rzeź Wołyńska. Na
zakończenie wido-
wiska ukazana zo-
stała konspiracyjna
działalność Armii

Krajowej oraz krwawe sceny przesłuchań
ludzi podejrzewanych o wspieranie dzia-
łalności AK. Na finał z symbolicznej gę-
stej mgły wyłoniło się współczesne woj-
sko (21 daplot w Jarosławiu) jako spad-
kobiercy chlubnych tradycji polskiego
wojska.

Całości widowiska dopełnił występ
Tadka Polkowskiego – jednego z najlep-
szych polskich raperów. Jest autorem pły-
ty „Niewygodna prawda”, która zawiera
utwory o wydźwięku patriotycznym i po-
litycznym. Znany jest ze swojej działalno-
ści artystycznej, poprzez którą oddaje hołd
polskim bohaterom narodowym oraz wy-
chowuje młodych ludzi dając im do rąk

„Burza” na strzy¿owskim Rynku

27 września br. strzyżowski Dom Kultury „Sokół”, przy współpracy z rzeszowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
i Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, już po raz jedenasty zorganizowali wyjątkowe przed-
sięwzięcie historyczne. Tym razem przybrało ono formę widowiska historyczno-teatralnego pod kryptonimem „Burza”.

Codzienne życie mieszkańców przerywa złowrogi stukot wojskowych kamaszy...

Dzięki żołnierzom z 21 daplot z Jarosławia scena finałowa nabrała wyjątkowego wyrazu

Naoczni świadkowie tamtych czasów oglądali widowisko ze wzru-
szeniem

O B C H O D Y  D N I  Ś W I Ę T E G O  M I C H A Ł A

Całość widowiska dopełnił występ ra-
pera Tadka Polkowskiego
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Statuetki wręczono w tym roku już po
raz dziewiąty we wszystkich kategoriach.
Zanim jednak to się stało, z programem
słowno-muzycznym wystąpiła reaktywowa-
na na ten wieczór Grupa Kabaretowo-Es-
tradowa „Antidotum”. Motywem przewod-
nim występu była jesień – zarówno ta za
oknem, jak i jesień życia. Jak zwykle mogli-
śmy poznać niezwykle ciekawe i celne spo-
strzeżenia Cesi Cieciorek (Barbara Pieczek),
która omawiając stan polskiej służby zdro-
wia odszyfrowała prawdziwe znaczenie
skrótu OFE – Odbieranie Funduszy Eme-
rytom. Pani Cesia zamierza także startować
w najbliższych wyborach samorządowych,
więc w ramach kampanii wyborczej obieca-

ła strzyżowianom m.in. wybudowanie peł-
nowymiarowej obwodnicy. Nie zabrakło tak-
że informacji z kroniki towarzyskiej, które
przedstawił Wiesław Plezia. Zdzisława Gór-
ska podzieliła się z publicznością swoimi
wierszami, które pełne były optymistyczne-
go spojrzenia na „jesień życia”, bowiem, jak
podkreślała poetka: „człowiek jest młody,
dopóki żyje”. Program obfitował także
w piosenki – liryczne, nastrojowe, ale też
zabawne i żartobliwe, które śpiewali m.in.
Barbara Szlachta i Leszek Majewski. Pozo-
stali wykonawcy to: Józef Maźnicki, Jolanta
i Ernest Pieczek, Anna Muszyńska, Aleksan-
dra Fiołek-Matuszewska. Artystom akompa-
niowali: Dariusz Szlachta, Grzegorz Drogoń,
Grzegorz Małek i Bogdan Zimny.

Po tej słowno-muzycznej uczcie, przy-
szedł czas poznać tegorocznych laureatów
Nagrody Świętego Michała. Ceremonię po-
prowadził zastępca Burmistrza Strzyżowa
Waldemar Góra. Wyróżnieni zostali:
W kategorii „Kultura” – Grupa Estradowo-

Kabaretowa „Antidotum”,
„Oświata i wychowanie” – Związek Strzelec-
ki „Strzelec” Pododdział Strzyżów,
„Sport, turystka i rekreacja” – ks. Jerzy Oczoś,
„Samorządność” – Samorząd Uczniowski
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Strzyżowie,
„Wolontariat” – Marek Stec i Eugeniusz
Moskal,
„Mecenat” – Janusz Ziobro,
„Bezpieczeństwo i zdrowie publiczne” – Gru-
pa AA „Życie” i Al. Anon „Nadzieja”,
„Opieka społeczna” – Stowarzyszenie „Tak
Życiu”,
„Inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie”
– Koło Łowieckie „Złota Jesień” w Strzyżowie.

Przewodniczący Kapituły Andrzej Kru-
czek, na zakończenie ceremonii, podkreślał
wyjątkowy charakter jaki miały w tym roku
obchody święta patrona naszego miasta, któ-
re zbiegły się w czasie z peregrynacją wyjąt-
kowej figury Świętego Michała z Monte Sant
Michael z Gargano. Nawiązując do homilii
wygłoszonej podczas mszy świętej przez ks.
Jana Wolaka, życzył wszystkim zebranym spo-
kojnego i ciepłego domu – tego w wymiarze
rodzinnym i metafizycznym.

Po ceremonii rozdania „Michałów”, wrę-
czone zostały także nagrody zwycięzcom kon-
kursu fotograficznego „Piękno Ziemi Strzy-
żowskiej”, który był pokłosiem warsztatów fo-
tograficznych prowadzonych w lipcu w Strzy-
żowie przez członków „Kuźni Światła” z Kro-
sna. Nagrody i gratulacje zwycięzcom obec-
nym na ceremonii – Zbigniewowi Mostkowi
oraz Sewerynowi Stodolakowi – wręczał za-
stępca Burmistrza Strzyżowa Waldemar Góra
oraz Michał Urbanek z „Kuźni Światła”.

Tekst i fot. Aneta Kozioł

Wrêczenie statuetek Œwiêtego Micha³a

W niedzielę 28 września poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Świę-
tego Michała – ludzi i organizacje, które dzięki swoim działaniom, bezintere-
sownej pracy, otwartym sercom i umysłom zmieniają na lepsze naszą lokalną
rzeczywistość.

kawał polskiej historii opakowany w hip-
hopową poezję XXI wieku.

Autorem scenariusza, pomysłodawcą
i głównym realizatorem widowiska był
Mirosław Majkowski (prezes PSRH
„X D.O.K.”) zaś konsultantem historycz-
nym – Jakub Izdebski (IPN Oddział
w Rzeszowie).

W imieniu organizatorów pragnę ser-
deczne podziękować wszystkim, którzy
wzięli udział w przygotowaniach i reali-
zacji naszego widowiska: Ewie Leniart
– Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie, Ja-
kubowi Izdebskiemu – kierownikowi Re-
feratu Edukacji Historycznej (IPN), re-
konstruktorom pod wspólną flagą PSRH
„X D.O.K.”, w tym naszym przyjaciołom
z Rzeszowa, Nowego Targu, Dukli oraz ze
Słowacji, Czech, aktorom strzyżowskiego
Teatru Prima Aprilis, członkom zespołów
artystycznych DK, młodzieży ZS Strzelec
pododdział Strzyżów, jedynym w swoim
rodzaju dzieciom z Zawadki pod czujnym
okiem Teresy Niedziałek. Szczególne po-
dziękowania kieruję do dowódcy ppłk.
dypl. Artura Adamiaka, kpt. Roberta Świz-
dora oraz żołnierzy 21 daplot w Jarosła-
wiu wchodzącego w skład 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich. Dzięki ich
udziałowi w finałowej scenie nasze wido-
wisko nabrało wyjątkowego wyrazu. Sło-
wa wdzięczności należą się także Straży
Miejskiej w Strzyżowie, jednostce OSP
Strzyżów, Komendzie Powiatowej Policji
w Strzyżowie oraz Pogotowiu Ratunko-
wemu ZOZ Strzyżów.

Nasze przedsięwzięcie nie doszłoby do
skutku, gdyby nie znacząca pomoc finan-
sowa współorganizatorów i partnerów wi-
dowiska: IPN O/Rzeszów, Burmistrza
Strzyżowa, Marszałka Województwa Pod-
karpackiego oraz Zarządu Powiatu Strzy-
żowskiego.

Anna Słowik – DK

Dramatyczna scena przesłuchania

O B C H O D Y  D N I  Ś W I Ę T E G O  M I C H A Ł A
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Sylwetki prof. Franciszka Chrapkiewi-
cza w Strzyżowie, nie trzeba przedstawiać.
Każdy mieszkaniec wie, że jest to nauko-
wiec, biochemik o światowej sławie, autor
odkrycia na miarę Nobla, które polegało na
wyjaśnieniu mechanizmu przekazywania
informacji z kodu genetycznego do białek
powstającego organizmu. Laureat wielu na-
gród i odznaczeń, profesor Sorbony, dok-
tor Honoris Causa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, au-
tor ponad 200 publikacji. Oprócz tego dla
nas najważniejszą informacją jest ta, że Fran-
ciszek Chrapkiewicz urodził się w Godo-
wej koło Strzyżowa. Jako chłopiec uczęsz-
czał do ochronki prowadzonej przez ss. Se-
rafitki, następnie poszedł do szkoły – tutaj
ukończył szkołę powszechną i gimnazjum,
a w czasie okupacji uczestniczył w tajnym
nauczaniu. Nieszczęśliwy zbieg wydarzeń
w 1944 roku spowodował, że stąd wyjechał.
Od 1946 roku na stałe do dziś mieszka
w Paryżu. Przez cały czas pracy naukowej
nigdy nie zapomniał, nie wyrzucił z pamięci
miejsca, gdzie się urodził i gdzie spędził lata
swojego dzieciństwa. Od 1991 roku, kiedy
profesor mógł przyjechać do Polski, w Strzy-
żowie bywał wielokrotnie. Organizowane
były odczyty, konferencje, spotkania m.in. ze
strzyżowską młodzieżą itd. Mimo, iż od lat
mieszka w Paryżu, to
pozostaje w stałym
kontakcie ze Strzyżo-
wem. Przez cały ten
okres profesor przeka-
zywał stopniowo swo-
je dokumenty, odzna-
czenia, listy, zdjęcia.
Z czasem zbiory się po-
większały, m.in. o togi
profesorskie z trzech
Uniwersytetów: Sor-
bony, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz
Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz kom-
puter z lat 80-tych, na
którym kiedyś praco-
wał profesor, czy też bi-
beloty przywożone
z różnych zakątków
świata. Chciał, by te

wszystkie przedmioty były w jednym miej-
scu – w muzeum i stały się żywym przy-
kładem na to, iż dzięki dużej sile woli,
samozaparciu i konsekwencji w dążeniu
do zamierzonego celu można go napraw-
dę osiągnąć. Postawa, jaką prezentuje pro-
fesor, jest dobrym przykładem przede
wszystkim dla młodzieży, by nie podda-
wała się, mimo pojawiających się trudno-
ści, jakie będą spotykać na drodze życia.
Doskonale oddaje to myśl profesora:
„...bo do sukcesu trzeba dążyć ze wszyst-
kich sił...”, a także całe Jego życie, które
tuż obok wielkich odkryć naukowych
i wspaniałych sukcesów, nie pozbawione
było trudnych, a nawet tragicznych mo-
mentów. Materiały otrzymane od profe-
sora, przebogate w ilość, a także bardzo
cenne, stanowiły podstawę do urządzenia
ekspozycji w strzyżowskim muzeum.

W gablotach zamknięto
dokumentację życia profesora

W mniejszej sali został zorganizowany
profesorski gabinet – mieści się w nim biur-
ko, jego komputer, maszyna do pisania,
a także najważniejsze publikacje autorstwa
profesora. Duże wrażenie robi tapeta na ścia-

nie, która przedstawia zdjęcie profesora sie-
dzącego na tle swej biblioteczki. Jest to swe-
go rodzaju próba odwzorowania zarówno
wyglądu, jak i klimatu paryskiego gabinetu
Franciszka Chrapkiewicza, można mieć
wrażenie, że profesor odłożył pióro, od-
sunął krzesło i przed momentem wyszedł
zrobić sobie filiżankę herbaty...

W głównej sali, na prawo od wejścia,
można zaobserwować pozycje książkowe
dotyczące życia profesora, wydane w ostat-
nich latach, tj. „Z Godowej w świat. Mate-
riały do biografii prof. Franciszka Chrap-
kiewicza-Chapeville'a” pod red. Józefa No-
wakowskiego i Stanisława Urbanika, „Po-
wroty. Materiały do biografii prof. Fran-
ciszka Chrapkiewicza-Chapeville'a” pod
red. Jerzego J. Fąfary i Stanisława Urbani-
ka, czy też „Pomruk” Jerzego J. Fąfary.
Obok w ramkach zostały umieszczone zdję-
cia profesora na różnych etapach życia oraz
dokumenty w gablocie, m.in. legitymacja
studencka, paszport czy certyfikat poświad-
czający protekcję Międzynarodowej Orga-
nizacji dla Uchodźców.

Gablota z dokumentami prezentuje
naukową drogę profesora. Można w niej
obejrzeć zaświadczenia ukończenia stu-
diów i otrzymania tytułów naukowych
oraz tezy pracy doktorskiej. Oprócz tego
zawiera mnóstwo korespondencji, ponie-
waż profesor wymieniał doświadczenia
i intensywnie pisywał z naukowcami z ca-
łego świata. Nad gablotą wiszą zdjęcia, na
których można zobaczyć spotkania z na-
ukowcami czy wyprawy profesora do naj-
dalszych zakątków świata, m.in. Uzbe-
kistanu, Chile czy Japonii. Profesor pro-
wadził wykłady na całym świecie, m.in.:
w Nowym Jorku, Cambrige, Lagos czy
Tokio. Nazwiska, jakie widnieją na kore-
spondencji, czy osoby na fotografiach, to
wielkie sławy świata nauki, m.in. Man-
fred Eigen, Severo Ochoa, Jacques Mo-
nod, Fritz Lipmann, Har Gobind Kho-
rana, Francis Crick, czy Frederick San-
ger. Każdy z wymienionych naukowców
jest laureatem nagrody Nobla w dziedzi-
nach: chemii, fizjologii czy medycyny.

Kolejna gablota na ekspozycji to dal-
szy dowód na ożywiony kontakt F. Chrap-
kiewicza z uczonymi z różnych części

Otwarcie Izby Pamiêci prof. F. Chrapkiewicza

29 września 2014 roku, w dniu św. Michała, w ramach obchodów święta patrona naszego miasta, w Muzeum Samorzą-
dowym Ziemi Strzyżowskiej została otwarta Izba Pamięci prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, honorowego
obywatela miasta Strzyżowa. Jest to wystawa stała w strzyżowskim muzeum, która zajmuje dwie sale na drugim piętrze
budynku placówki.

Prof. Anne-Lise Haenni – wieloletnia współpracownica profesora
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świata, także z Polski. Umieszczono w niej
również dwa najważniejsze polskie odzna-
czenia państwowe, które Franciszek
Chrapkiewicz otrzymał od prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski, wręczony przez Bronisława
Komorowskiego w 2013 r. oraz wcze-
śniejszy – Komandorię Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczoną
przez Lecha Wałęsę w 1991 r.

Gablota na lewo od wejścia, poprzez
kolejne medale i odznaczenia uzmysła-
wia, jak wielkim Franciszek Chrapkie-
wicz jest człowiekiem i naukowcem.
W tej części sali możemy zobaczyć także
togi profesorskie, nad którymi umieszczo-
no w oprawie najważniejsze dyplomy, jak
choćby najwyższe odznaczenie francuskie
– Order Legii Honorowej oraz dyplomy
nadania tytułu doktora Honoris Causa
dwóch polskich uczelni: Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 1991 roku i Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego z 2008 roku. Doro-
bek naukowy profesora – przedstawiają-
cy fotokopie artykułów autorstwa
i współautorstwa F. Chrapkiewicza – zo-
stał przedstawiony na jednej ze ścian eks-
pozycji w formie tapety.

Nieco w głębi, na uboczu, znajduje się
gablota, która zawiera materiały na temat
nieudanych prób pozyskania Franciszka
Chrapkiewicza jako agenta przez Służby
Bezpieczeństwa PRL. Dociekliwi mogą
zapoznać się z replikami dokumentów
bezpieki, dotyczących prób werbunku na-
ukowca, umieszczonych w czterech szu-
fladach.

W sali ekspozycyjnej, na dużym ekra-
nie umieszczonym na jednej ze ścian, moż-
na również obejrzeć kilka filmów i nagrań
z udziałem profesora: relację z uroczysto-
ści nadania tytułu doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 r.,
„Powroty” czy najnowszy film – „Franek
czyli le professeur Francois Chapeville”,
opowiadający o życiu i karierze profesora,
a także bardzo wiele fotografii z różnych
spotkań i uroczystości.

Konferencja poświęcona
twórczości profesora

Chrapkiewicza
Mimo, iż oficjalne otwarcie wystawy za-

planowano w poniedziałek, 29 września, to
już w piątek, 26 września, przybyli pierwsi
goście. Byli to naukowcy, uczestnicy Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej po-
święconej twórczości profesora Franciszka
Chrapkiewicza, pt. „Jakość życia w Bio-,
Tech-, i Ekosystemach”, która odbyła się
w dniach 25-26 września 2014 r. na Uni-
wersytecie Rzeszowskim.

Celem wizyty w Strzyżowie uczestników
sympozjum było odwiedzenie miejsc zwią-
zanych z Franciszkiem Chrapkiewiczem.
Na początku byli w Godowej, żeby zoba-
czyć dom, w którym urodził się profesor.
Następnie zwiedzili tunel schronowy we
wnętrzu Żarnowskiej Góry, przy budowie
którego przez niedługi czas pracował mło-
dy Franciszek jako elektryk. Ostatnim punk-
tem wizyty w Strzyżowie było muzeum,
a w nim izba pamięci profesora. Spotkanie

i zwiedzanie ekspozycji przebiegało w mi-
łej atmosferze, było też pełne refleksji, gdyż
jednym z gości była pani prof. Anne-Lise
Haenni, która przez wiele lat współpraco-
wała z profesorem F. Chapeville w Instytu-
cie Jacquesa Monoda w Paryżu. Owocem
tej współpracy było m.in. wydanie kilku ksią-
żek i wielu artykułów, których część można
obejrzeć w Izbie Pamięci.

Dzień oficjalnego otwarcia wystawy zo-
stał zaplanowany w charakterze spotkania
z profesorem, którego ukoronowaniem
była dopiero wizyta w gabinecie profeso-
ra, tj. na wystawie. Mieliśmy okazję posłu-
chać i obejrzeć jak na temat profesora wy-
powiadają się dziś twórcy – muzycy, pisa-
rze, reżyserzy. Obejrzeliśmy film „Franek
czyli le professeur Francois Chapeville”,
wysłuchaliśmy najnowszego utworu mu-
zycznego Aleksandra Berkowicza – pio-

senki o profesorze i dla profesora, wyko-
nywanej na żywo przez autora słów i mu-
zyki, przy akompaniamencie gitarowym.
Następnie odbyło się spotkanie z Jerzym
J. Fąfarą, biografem profesora i rozmowa
o Jego najnowszej powieści „Pomruk”.
Książka ta w sposób niezwykły przedsta-
wia skomplikowany życiorys naszego strzy-
żowskiego, sławnego na całym świecie, pro-
fesora. Pisana ciekawie, lekko, stanowią ją
jakby pojedyncze kartki z życiorysu boha-
tera, nie po kolei rozrzucone. W książce
pojawiają się różne miejsca, sytuacje, po-
staci oraz trzech narratorów. Książka wy-
maga uważnego czytelnika, który po prze-
czytaniu i przemyśleniu całości otrzymuje
obraz niezwykłej postaci Franciszka
Chrapkiewicza Francois’a Chapeville’a.
Spotkanie było bardzo ciekawe, mimo że
się mocno się wydłużyło, następnie udali-
śmy się na ekspozycję. Oficjalnego otwar-
cia wystawy dokonał Burmistrz Strzyżo-
wa, Marek Śliwiński, oraz prezes Towarzy-
stwa na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im.
Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapevil-
le’a Jan Półzięć. W tym miejscu należy

dodać i podkreślić, że wystawa w całości
została sfinansowana przez Towarzystwo
na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej.

Na otwarciu było wiele osób, zaproszo-
nych gości i mieszkańców Strzyżowa. Tak
imponująca frekwencja rodzi nadzieję, że
nasze Muzeum Samorządowe Ziemi Strzy-
żowskiej wkradło się już w świadomość
mieszkańców, którzy chętnie je odwiedzają.
Polecamy serdecznie nowo otwartą wysta-
wę i mamy nadzieję, że przyczyni się ona do
wzbogacenia wiedzy na temat profesora
Franciszka Chrapkiewicza – Francois’a
Chapeville’a nie tylko u mieszkańców zie-
mi strzyżowskiej, ale także naszego woje-
wództwa, jak również całej Polski.

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Samorządowego

Ziemi Strzyżowskiej

Fot. A. Łapkowski (2)

Na temat powieści „Pomruk” mówił jej autor Jerzy
J. Fąfara

Uczestnicy konferencji URz z wizytą na wystawie w Muzeum
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Na zakończanie spotkania dzieci mogły spożytkować swoją energię podczas zabaw tanecznych z Bibliomisiem

W bajkach dla dzieci można odnaleźć
sytuacje z życia, bajkowi bohaterowie wy-
stępujący pod postacią zwierząt, roślin
często w sposób żartobliwy pokazują
ludzkie cechy. Zwykle pouczają. Zawie-
rają jakieś przesłanie.

Jako pierwszy w krainę wyobraźni prze-
niósł dzieci burmistrz Marek Śliwiński.
Przeczytał historię małego chłopca, który
bardzo lubił bajkowe historie. Poetka, pi-
sarka, malarka Zdzisława Górska, która
w swoich utworach niejednokrotnie sła-
wiła piękno przyrody, opowiedziała
„O czym szumią w lesie drzewa”.

Ksiądz proboszcz Jan Wolak przed-
stawił historię misia, który był wielkim
łakomczuszkiem.

Historię osiołka, który szukał jagód,
a znalazł kogoś bardzo ważnego w życiu,
mianowicie – przyjaciela, przeczytała
Barbara Szlachta,  instruktor DK
„Sokół”.

Komendant Powiatowy Policji
w Strzyżowie Robert Makowiec przeczy-
tał bajkę o kotku, który nie wiedział jak
przejść „Przez ulicę”.

Dzieñ G³oœnego Czytania w Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta w Strzy¿owie

Tradycją naszej biblioteki jest spotkanie organizowane 29 września podczas „Dnia Głośnego Czytania”. „Czytajmy ra-
zem” to przewodnia myśl naszego spotkania. Przedszkolaki z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie
i uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 słuchali pięknych bajek w interpretacji znanych w naszym mieście
osób. Cieszymy się, że wśród licznych obowiązków znaleźli czas i włączyli się w tę jakże potrzebną akcję, która podkre-
śla rolę głośnego czytania w życiu dziecka.

sko-Gminnego Przedszkola Publicznego
w Strzyżowie Marię Ziębę. O problemach
hipopotamka, który był troszkę za gruby,
przeczytał przewodniczący Rady Gminy
Wiśniowa Zbigniew Miga. O szkole, którą
założyli w lesie mądry puchacz z panią
sową, czytała dyrektor SP nr 2 przy MZS
w Strzyżowie Zofia Kowalczyk. Przedsta-
wiciel Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Strzyżowie Piotr Saletnik opo-
wiedział historię niezwykle odważnego
strażaka „Pana Truskawki”.

Wszystkie bajeczki zostały entuzja-
stycznie przyjęte przez dzieci, które grom-
kimi brawami dziękowały czytającym.
Wielką niespodzianką dla dzieci była in-
scenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima,
przygotowana przez Klub Miłośników
Książki i Biblioteki działający w Oddzia-
le dla Dzieci. Zabawa z uwielbianym
przez dzieci Bibliomisiem zakończyła tę
niezwykle sympatyczną podróż doro-
słych i dzieci w krainę baśni.

Iwona Bałchan

Przedstawienie wiersza „Rzepka” przygotowali członkowie Klubu Miłośników Książki i Biblioteki

Fot. P. Lasota (2)

O tym co spotkało osiołka, który nie
słuchał mamy i taty, dzieci dowiedziały
się z bajki czytanej przez Dyrektor Miej-
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Polecamy!

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Na ostatnim spotkaniu członków Dyskusyjnego Klubu
Książki, w dniu 11 września br., toczyła się ożywiona dys-
kusja, tym razem na temat książki Camilli Lackberg „Nie-
miecki bękart”.

Camilla Lackberg jest uznana za mistrzynię skandynawskie-
go kryminału.

W jej książkach wątek kryminalny osadzony jest w realiach
życia codziennego mieszkańców Fjallbacki, dotyczących waż-
nych problemów i zachowań ludzi.

„Niemiecki bękart” to książka, w któ-
rej prowadzone są równolegle dwa wątki
dotyczące dwóch różnych okresów – lata
czterdzieste ubiegłego stulecia (czas woj-
ny) i współcześnie – powiązane ze sobą
historią rodzin tych samych osób.

Bohaterką jest Erika, pisarka o zacię-
ciu detektywistycznym, która w starej
skrzyni na strychu znajduje kaftanik dzie-
cięcy poplamiony krwią a w nim hitlerow-
ski medal.

Próbując dowiedzieć się skąd ten ka-
ftanik i medal w jej rodzinnym domu, uru-

chamia szereg tragicznych wydarzeń. Dowiaduje się o tajemnicy
rodzinnej, skrywanej przez wiele lat, a dotyczącej „niemieckiego
bękarta”. Tajemnica ta miała wpływ na stosunek jej matki do
córek. Niezrozumiały i boleśnie przez nie odczuwany.

Pisarka porusza w tej książce także inne wątki, ściśle związane
z jej fabułą, które wypłynęły w ożywionej dyskusji, a mianowicie:

•  Czy warto pielęgnować w sercu ból i żal i pozwolić by od-
czuwali to najbliżsi?

•  Czy warto żywić pogardę dla innych narodów i przekazy-
wać to swoim dzieciom, niejednokrotnie w sposób bardzo bru-
talny (scena gwałtu)?

•  Czy mamy prawo osądzać innych różniący się od nas?
„Niemiecki bękart” jest częścią sagi kryminalnej, której bo-

haterami są Erika i jej mąż Patrik, komisarz policji. Czytelni-
kom lubiącym dobry, ambitny kryminał polecam książki Camil-
li Lackberg – warto.

Irena Wojciechowska
DKK przy BPBiM w Strzyżowie

Theresa Revay – „Biała wilczyca”

Szczęście nie sprzyja ludziom biernym. Trzeba je prowokować,
zdobywać, trzeba po prostu na nie zasłużyć...

Niesamowita historia młodej Ro-
sjanki, która zostaje zmuszona ucie-
kać z kraju.

Książka jest wielowątkowa – autor-
ka przybliża nam tło wydarzeń histo-
rycznych I połowy XX wieku, przepla-
tając je z wątkiem pierwszej miłości
Kseni. Miłości wielkiej, ale trudnej
i zakazanej, od której się odchodzi
i wraca, bo nie da się bez niej żyć..

Doskonała literatura, piękny język,
niezapomniani bohaterowie na tle wy-
darzeń historycznych – od rewolucji
październikowej aż po 1945 rok. Za-
kończenie wymusza sięgnięcie po
część II powieści, czyli „Wszystkie
marzenia świata”.

Katarzyna Grochola – „Zagubione niebo”

Niebo zagubione. Niebo odnalezione. Dla wszystkich. A głów-
nie dla tych, którym wydaje się, że świat się kończy, podczas gdy on
się dopiero zaczyna.

„Zagubione niebo” czyta się lek-
ko i przyjemnie, mimo iż większość
opowiadań podejmuje niełatwe, nie-
raz pełne dramatyzmu tematy.
Wszystkie utwory napisane są jednak
prostym językiem, co sprzyja szybkiej
lekturze.

To piętnaście niezależnych opo-
wiadań, w których bohaterowie od-
najdują swoje tytułowe „zagubione
niebo”. Jedni odkrywają siebie, inni
miłość, a jeszcze inni zaczynają doce-
niać to, co mają. Każda osoba zdaje
się mieć do wykonania pewną misję,
która ma doprowadzić ją do lepszego
życia.

Z każdego rozdziału można wynieść coś dobrego dla sie-
bie. Znajduje się w nich wiele wskazówek i porad, jak można
postąpić w danej sytuacji. To również opowieść o miłości, prze-
baczeniu, przyjaźni, a także nadziei, czyli o wszystkim tym,
o czym chcemy czytać, aby poprawić sobie nastrój. Aby po-
czuć się lepiej.

Camilla Lackberg
– „Niemiecki bękart”

Fot. DKK
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Aby nieco osłodzić ten trudny czas po-
wrotu do szkolnych obowiązków strzyżow-
ski „Sokół” zorganizował huczne pożegna-
nie wakacji. Podobnie jak w latach ubie-
głych, przy współpracy z rzeszowskim Im-
presariatem i regionalnymi mediami, sce-
na plenerowa przy DK rozbrzmiewała
dźwiękami muzyki młodzieżowych zespo-
łów rockowych. Tegoroczna impreza przy-
brała formę festiwalu odbywającego się
w ramach IV edycji cyklicznej imprezy mu-
zycznej „Rzeszowski Przegląd Autorski
– RZePa”. W poprzednich latach ta popu-
larna w naszym regionie impreza miała cha-

rakter jednodniowego przeglądu, obecnie
zmieniła formułę na „RZePa FESTIWAL”.

Głównymi założeniami „RZePa FE-
STIWAL 2014” jest prezentacja umiejęt-
ności i dorobku artystycznego wykonaw-
ców, wyłonienie wybitnych jednostek sku-
pionych wokół różnych stylów muzycznych
i promocja ich autorskiej twórczości.
IV edycja skierowana jest do muzyków
z całej Polski. Pomysłodawcom zależy na
dotarciu do każdej grupy wiekowej i zain-
teresowaniu muzyką i kulturą ludzi młod-
szych i starszych, aby umożliwić im wymia-
nę doświadczeń.

30 sierpnia br. na
scenie obok Domu
Kultury pojawiło się
pięć zespołów mło-
dzieżowych. Jako
pierwszy zagrał ze-
spół THE ROAD,
którego muzycy
mówią o sobie, że
tworzą: „Rocka pły-
nącego z serca, któ-
rego gramy tak jak
czujemy. Wirtuoze-
rii tu nie ma, bo jest

niepotrzebna, choć różne słyszeliśmy sło-
wa krytyki. Dla nas ma to tworzyć jedną,
zwartą spójność odpowiadającą słucha-
czom i nam samym” [za: www.facebo-
ok.com/theroadpolska]. Z całą pewnością
rock płynący z duszy muzyków The Road
przypadł do gustu zgromadzonej pod sceną
młodzieży. Jako drugi na scenie pojawił się
opolski zespół BONGOSTAN. Tu nastą-
piła zmiana klimatu muzycznego, gdyż ze-
spół uraczył publiczność prawie godzinną
dawką mocno energetycznego grania, opar-
tego na reggae i wzbogaconego o elementy
innych gatunków – m.in. rocka i ska. Za-
prezentowali swój autorski materiał, a tak-
że utwory innych wykonawców związanych
z nurtem reggae, w tym samego króla tego
gatunku – Boba Marleya. Zaraz po Bongo-
stanie na scenę wkroczyła tarnobrzeska
grupa MY MADNESS z mocnym rocko-
wym brzmieniem i charyzmatycznym wo-
kalem. Następnie, pozostając w podobnym
klimacie muzycznym, swój występ rozpo-
częło „trzech muzyków, trzy osobowości,
trzy temperamenty, jedna wizja energetycz-
nego grania, jeden cel stworzenia muzyki,
której sami chcieliby na co dzień słuchać”
[za: www.facebook.com/V8bandpage].

„RZePa FESTIWAL 2014” w Strzyżowie
Lato, lato i... po lecie... Wszystko, co dobre szybko się kończy. Podobnie jest z wakacjami i letnim czasem słodkiego
lenistwa w promieniach gorącego słońca.

Zespół The Road

Zespół BONGOSTAN Zespół MY MADNESS

Zespół V8 Zespół CAPITAN TIFUS

Fot. P. Krok (5)



19Waga i Miecz    październik 2014

„RZePa” poprzez duże zain-
teresowanie muzyków, zespołów
wykonujących autorskie kompo-
zycje oraz Partnerów ma szansę
stać się niezwykłym i ważnym wy-
darzeniem w naszym kraju. Dla-
tego też tak cieszy fakt, że strzy-
żowski Dom Kultury „Sokół”
miał okazję włączyć się w orga-
nizację tego wyjątkowego przed-
sięwzięcia. Jednocześnie mamy
nadzieję, że również w przyszłym
roku jeden z koncertów „RZePa
FESTIWAL” odbędzie się w na-
szym mieście, a na scenie będzie-
my mogli podziwiać kolejnych
uzdolnionych młodych ludzi.

Hol strzyżowskiego „Sokoła” od 19
września do 16 października zdobią wspa-
niałe i wyjątkowe zdjęcia zakwalifikowane
do konkursu, autorstwa uczestników warsz-
tatów: Marii Wiktorii Mostek, Zbigniewa
Mostka, Marii Typrowicz, Rafała Iskry, To-
masza Mazura, Karoliny Różyckiej, Mar-
ka Różyckiego, Jolanty Turoń, Natalii
Bury, Michała Szarka oraz Seweryna Sto-
dolaka. Obok zdjęć uczestników konkursu
widnieją czarno-białe fotografie prezentu-
jące strzyżowskie zakątki, urokliwe ulicz-

ki, kamienice, ludzi mijanych codziennie
oraz miejsca, na które na co dzień nie zwra-
camy uwagi. Są to prace autorstwa: Kata-
rzyny Kraśnianki – Sołtys, Tomasza Waj-
dy, Michała Urbanka, Lidii Stec, Walde-
mara Litarowicza, Barbary Niedzieli, Ja-
nusza Juszczyka oraz Sylwestra Wojnara.
Ci wyjątkowi pasjonaci z „Kuźni Światła”
specjalnie przyjeżdżali do Strzyżowa szu-
kając interesujących miejsc i światła do fo-
tografowania. Wszystkie te zdjęcia to nie-
zwykła i bardzo interesująca podróż po
naszym Strzyżowie widziana okiem ich
obiektywu. Wiele osób odwiedzających
strzyżowski Dom Kultury przystaje przed
każdą z fotografii i zastanawia się, które
miejsce ona prezentuje, skąd jest kadrowa-
ny dany obiekt, jaka osoba została uchwy-
cona na danym zdjęciu.

 Wszystkie zdjęcia są piękne i mają nie-
powtarzalną aurę, każde ma swoją histo-

Piękno Ziemi Strzyżowskiej
w obiektywie

11 lipca br. w Galerii na Poddaszu Czarnej Sieni odbyły się warsztaty fotogra-
ficzne poprowadzone przez członków kółka fotograficznego „Kuźnia Światła”
z Krosna. Wynikiem tego artystycznego przedsięwzięcia był konkurs zorgani-
zowany wspólnie z pasjonatami fotografii z Krosna pt. „Piękno Ziemi Strzy-
żowskiej”. Otwarcie wystawy odbyło się podczas dorocznej gali wręczenia
Nagród Św. Michała – patrona miasta. Wtedy też został rozstrzygnięty konkurs
i wręczone nagrody dla zwycięzców.

rię i niezwykłą tajemnicę, ale... konkursy
mają to do siebie, że musimy wyłonić zwy-
cięzców. Jury konkursu fotograficznego
pt. „Piękno Ziemi Strzyżowskiej” posta-
nowiło przyznać Nagrody: Michałowi
Szarkowi za zdjęcie „Kapliczka z malwa-
mi”, Zbigniewowi Mostkowi – „Na ła-
weczce II” i Sewerynowi Stodolakowi za
fotografię pn. „Mglisty poranek”.

Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom
konkursu i warsztatów fotograficznych.
Szczególne podziękowania kierujemy do
artystów „Kuźni Światła”, którzy zechcie-
li poprowadzić warsztaty i wprowadzić nas
w arkana fotografii. Z pewnością wielu
udało się ponieść tej magii, jaką odkrywa
się po drugiej stronie obiektywu. Dzięki
nim dowiedzieliśmy jaka jest różnica mię-
dzy – tak popularnym obecnie – pstryka-
niem fotek, a robieniem zdjęć. Jak ważne
jest postawienie pytania: po co chcę zro-

bić to zdjęcie? Kiedy już to wiem, wów-
czas fotografia zaczyna żyć swoim życiem
przynosząc ciekawą opowieść. To wszyst-
ko widać na niby-zwyczajnych zdjęciach
zakątków Ziemi Strzyżowskiej. Zapra-
szam do zwiedzania wystawy.

(Nagrodzone zdjęcia prezentujemy na
okładce)

Anna Furtek – DK

Fot. A. Kozioł (2)

Zbigniew Mostek otrzymał nagrodę za zdjęcie „Na
ławeczce II”

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Strzyżowskiej informuje, że w paź-
dzierniku ukaże się część pierwsza
historii Strzyżowa, pt. „Strzyżów.
Zarys dziejów od średniowiecza do
połowy XIX wieku”. Jest to nauko-
we opracowanie naszej historii,
lecz podane w formie przystępnej
dla każdego czytelnika, z szeroką
bibliografią, zdjęciami i aneksami.
Potencjalnych nabywców zachęca-
my do zakupu!

Seweryn Stodolak został nagrodzony za fotografię
„Mglisty poranek”

Mowa o zespole V8, którego muzycy in-
spiracji do swej twórczości szukają w twór-
czości takich legend jak Metallica, the Do-
ors, AC/DC... W końcu przyszedł czas na
gwiazdę wieczoru. Była nią argentyńska
grupa CAPITAN TIFUS reprezentująca
Fanfarria latina – unikalny styl latynoskie-
go rocka w klimatach reggae ska, folk oraz
klimatach cygańskich w oparciu o ciekawe
bałkańskie rytmy. Pierwszy album zespołu
zatytułowany „Flores del Bosque de Bolo-
nia” ukazał się w 2007 roku. Następny
„E Viva!” powstał w 2012 roku, zaraz po
odbytym światowym Tournee. Zespół Ca-
pitan Tifus ma za sobą koncerty po całym
świecie. Do tej pory odwiedzili kraje takie
jak: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Chiny,
Japonia, Rosja, Czechy, Ukraina oraz Wiel-
ka Brytania – występując jako reprezentant
i ambasador kultury Argentyny. Warto do-
dać, że od 2011 r. do 2013 r. zespół został
ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, jako poseł krzewienia i pro-
mocji argentyńskiej kultury na całym świe-
cie – a dla tysiąca fanów to pieśń radości
życia oraz energii milionów kolorów laty-
noskiej Ameryki.

Anna Słowik – DK
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Ekspozycja zagościła w Strzyżowie za
pośrednictwem malarza, organizatora ple-
nerów Jana Majczaka – wieloletniego przy-
jaciela Strzyżowskiego Domu Kultury,
który od wielu lat przyjaźnił się z Fran-
ciszkiem Frączkiem i jego rodziną. Droga
artystyczna, jak i cała twórczość Francisz-
ka Frączka – „Słońcesława z Żołyni” nie
była typowa dla czasów i realiów Jego epo-
ki. Do tej pory rodzina i współmieszkańcy
słuchają z niedowierzaniem, że ten syn
żołyńskiej ziemi został artystą, a jego ob-
razy wystawiane były w najbardziej zna-
nych galeriach sztuki w kraju i za granicą.

Artysta urodził się w 1908 roku
w Żołyni k. Łańcuta. W tych czasach była
to typowo galicyjska wieś z kościołem
i synagogą. Jego droga artystyczna od po-
czątku przebiegała indywidualnym to-
rem. We wczesnej młodości, po pierw-
szym roku studiów na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, związał się ze
Szczepem Rogate Serce, założonym
przez rzeźbiarza Stanisława Szukalskie-
go. Grupa ta za cel postawiła sobie two-
rzenie polskiego stylu w sztuce. W ów-
czesnym czasie program ten stanowił
ewenement i za inność oraz bezkompro-

misowość w jego realizacji szukalszczy-
cy byli często krytykowani. W tym czasie
artysta przerwał studia i powrócił do ro-
dzinnego domu w Żołyni. Ciągle jednak
wypełniał najważniejsze zalecenia mi-
strza – perfekcjonizm w wykonywaniu
dzieła i nawiązywanie tematyczne do pia-
stowskiej Polski, w celu pozbycia się ob-
cych wpływów na sztukę i w konsekwen-
cji tworzenie narodowego, czysto polskie-
go stylu. W efekcie okres ten w życiu
Franciszka Frączka był dla niego dosko-
nałą szkołą techniki i stanowił preludium
do podjętych w przyszłości działań arty-
stycznych. Początkowe zachłyśnięcie
miastem, uznanie „wyższości” tamtej
kultury nad kulturą wiejską, ustąpiło miej-
sca odkrywaniu na nowo wielkości, praw-
dy i znaczenia tradycji i sztuki ludowej.
Wkroczył tym samym ponownie w świat
ludowości. Mity, pieśni i legendy prowa-
dziły go w daleką przeszłość, do odkry-
cia podstawowych prawd rządzących
światem, pradawnego związku człowie-
ka z ziemią. Dostrzegł echa dawnych wy-
darzeń i myśl wychowawczą ukrytą w
opowieściach szeptanych w długie wie-
czory. Pochłonęła go fascynacja sło-
wiańszczyzną. Poszukiwał drogi myśle-
nia intuicyjnego wyjaśnień mitów i daw-
nych zwyczajów, odnajdując je często
w kontekście z tradycją i obrzędami daw-
nych kultur na całym świecie, zachowa-
nych od skażenia cywilizacją, w których
istniał kult ziemi. Te poszukiwania spra-Bartłomiej Piwowar podczas wernisażu wystawy Franciszka Frączka

Wernisaż wystawy Franciszka Frączka

Wernisaż wystawy Franciszka Frączka
„Słońcesława z Żołyni”

W dniach 19 sierpnia do 30 września w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” gościła niesamowita i jedyna w swoim
rodzaju wystawa nieżyjącego już artysty Franciszka Frączka.

Córka artysty – Jolanta Frączek-Burkacka mówiła
o pracach ojca
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Prace tych oraz wielu innych twórców z gminy Strzyżów
można podziwiać także w Galerii na Poddaszu Czarnej Sie-
ni, gdzie znajduje się ich stała ekspozycja.

Prezentowana wystawa jest niezwykle ciekawa i różno-
rodna. Poza obrazami malowanymi farbami olejnymi i akry-
lowymi możemy podziać także piękne rzeźby oraz mister-
nie wykonane serwety. Ich autorka – Dorota Rzeźnikiewicz-
Stawarz na wystawie prezentuje m.in. haft opoczyński, rze-
szowski, makowski, richelieu, tolledo, kaszubski oraz łem-
kowski. Piękne serwety, które możemy podziwiać na wysta-
wie, są również autorstwa Krystyny Grodzkiej. Możemy
zobaczyć także wykonany przez artystkę haft według rysun-
ku Adama Barana. Prace artystów są zróżnicowane pod
względem tematyki. Józef Franczak przenosi nas w swoich
obrazach w świat dzieciństwa i zabaw z nim związanych,
Adam Baran pokazuje urokliwe miejsca, piękną architektu-
rę, Stanisław Śliwa również eksponuje piękno krajobrazu
oraz piękno ruchu w tańcu. Tomasz Mazur urzeka spojrze-
niem na świat, podobnie jak Zdzisława Górska i jej córka
Jolanta Hosecka. Panie pokazują piękno przyrody, kwia-
tów, zachwyt ludzkim życiem. Ciekawością urzekają rów-
nież prace Marii Typrowicz. Na wystawie prezentuje się rów-
nież Emil Czaja, znakomity artysta rzeźbiarz z Dobrzecho-
wa, który wciąż zaskakuje rozwijając swój warsztat.

Każdy z wymienionych artystów bierze udział w wysta-
wach zbiorowych, jak i indywidualnych oraz konkursach

zdobywając w nich
nagrody i wyróżnie-
nia. Niektóre z ob-
razów ukazują
Strzyżów, miejsca,
które są gdzieś obok
nas, mijamy je, ale
nie zawsze zwraca-
my na nie uwagę.
Każdy z tych obra-
zów jest cenny, gdyż
jest zapisem danej
chwili, atmosfery
danego miejsca,
spostrzeżeń czło-
wieka, który tworzył
w tym właśnie mo-
mencie. Warto za-
trzymać się przy
nich i warto do-
strzec coś więcej...

Anna Furtek – DK

Wystawa prac Klubu Plastyka
działającego przy Domu Kultury

„Sokół” w Strzyżowie
Od 10 września do 19 października w Strzyżowskim Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie gości wystawa znakomitych artystów Ziemi Strzyżowskiej: Stani-
sława Śliwy, Zdzisławy Górskiej, Jolanty Hoseckiej, Tomasza Mazura, Adama
Barana, Doroty Rzeźnikiewicz-Stawarz, Józefa Franczaka, Emila Czai, Krysty-
ny Grodzkiej oraz Marii Typrowicz.

Praca Emila Czaji

Praca Zdzisławy GórskiejPraca Tomasza Mazura

Praca Stanisława Śliwy

Praca Józefa Franczaka

wiły, że uzyskał w tej tematyce rozległą
wiedzę popartą licznymi lekturami. Stał
się znawcą kultury ludowej. Zauważając
wartość tej kultury, postanowił, jak sam
napisał we wstępie do książki „Legendy
regionu łańcuckiego”: „...utrwalić w ob-
razie, chronić od zapomnienia i przypomi-
nać widzom ludową wersję świata i inter-
pretację pewnych zjawisk niedostrzega-
nych przez współczesnego, cywilizowane-
go człowieka”. Spisał w krążące ustne opo-
wieści i stworzył do nich cykl ilustracji,
wykształcając przy tym swoisty styl, wła-
ściwy tylko tej tematyce. Posiadając do-
skonałe przygotowanie warsztatowo-tech-
niczne, dające się zauważyć przy szkicach
ołówkiem i w cyklach akwarelowych pej-
zaży, świadomie tworzy obrazy będące
czymś pośrednim pomiędzy sztuką pry-
mitywną a ludową, używając farb olejnych
i operując mocnymi kolorami. Franciszek
Frączek był nie tylko artystą. Miał duszę
społecznika. Niezwykle aktywnie uczest-
niczył w życiu lokalnym. W trudnych la-
tach II wojny światowej zaangażował się
w tajne nauczanie i współpracował z ru-
chem oporu AK i BCH, a po 1945 roku
w sprawy środowiska artystycznego. To
z jego inicjatywy założona została grupa
„Ziemia”, skupiająca młodych artystów,
dla których był często autorytetem ze wzglę-
du na swą indywidualną drogę artystyczną.
Jego prace pokazywane były na licznych
wystawach okręgowych i ogólnopolskich,
a także poza granicami kraju.

12 września br. odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy, które poprowadziła
dyrektor strzyżowskiego „Sokoła” Jadwi-
ga Skowron z udziałem najbliższych pana
Franciszka: córki Jolanty Frączek-Bur-
kackiej i wnuka Błażeja Burkackiego.
Rodzina artysty dba o to, by pamięć o nim
i jego twórczości nie zaginęła. Pani Jolan-
ta oprowadziła gości po wystawie, mówiła
w jakim okresie powstały poszczególne
prace i o czym tak naprawdę opowiadają,
jaka jest ich symbolika i ukryta treść. Opo-
wiadała o swojej rodzinie i o tym, jak sama
zajęła się promowaniem sztuki swojego
ojca. Od córki artysty mogliśmy dowie-
dzieć się jakim na co dzień człowiekiem
był ten niezwykły twórca. Nie zabrakło
również kilku słów od Jana Zenona Maj-
czaka, długoletniego przyjaciela artysty,
który bardzo cenił swojego kolegę za wier-
ność swoim poglądom, za pracowitość
i sumienność. Kameralnemu spotkaniu to-
warzyszyli również młodzi artyści studia
piosenki Zuzanna Szczygieł i Bartłomiej
Piwowar, którzy kształcąc się pod czujnym
okiem instruktor DK „Sokół” Barbary
Szlachty, dali popis swoich możliwości
wokalnych.

Tekst i fot. Anna Furtek
– instruktor DK
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Zespół INSANI to rodzima formacja
muzyczna, która powstała bardzo niedaw-
no, bo na przełomie marca i kwietnia ubie-
głego roku. Wtedy właśnie muzycy zdecy-
dowali o intensywnej pracy nad materia-
łem na płytę, która ukazała się w lutym
2014 r. Zespół założyli: Karina Janusz
i Bartosz Siciak. Później do zespołu dołą-
czyli także inni muzycy. Jedni zostawali na
dłużej, inni na krócej. W Strzyżowie zespół
wystąpił w składzie: Karina Janusz (gitara
i wokal), Bartosz Siciak (gitara solowa),
Wiesław Musiał (gitara), Dominika Sanec-
ka (klawisz, wokal), Michał Bator (perku-
sja), Wiesław Musiał (gitara), Radek Suł-
kowicz (gitara basowa). Występ zespołu
INSANI to pewne novum muzycznej sce-
ny kameralnej. Organizatorzy zdecydowa-
li, aby w ramach tych koncertów prezento-
wać zarówno znanych i uznanych artystów,
którzy dzięki swojemu dorobkowi muzycz-
nemu w pełni zasłużyli na miano gwiazdy,
ale także młodych twórców, którzy dopie-
ro zaczynają przygodę muzyczną. Występ
zespołu INSANI spotkał się z bardzo życz-
liwym i ciepłym przyjęciem, co dla debiu-
tantów było bardzo ważne.

Tegoroczny wieniec „Barw Jesieni” przedstawiał koronę za-
kończoną Hostią. W jego wykonanie Grupa włożyła wiele pracy
i serca. Użyto niemal wszystkich rodzajów zbóż, słomy prasowa-
nej, ziaren maku, prosa, kaszy jaglanej i jęczmiennej. Przybrany
został kolorowymi kwiatami i ziołami polnymi.

Swoje dzieło „Barwy Jesieni” zaprezentowały po raz pierw-
szy podczas uroczystej Mszy św. w Wyżnem (15 sierpnia), póź-

Gwyn Ashton Trio
20 września br. w Domu Kultury „Sokół” odbył się kolejny koncert w ramach
Kameralnej Sceny Muzycznej. Tym razem impreza składała się z dwóch czę-
ści. W pierwszej wystąpili młodzi muzycy z zespołu INSANI. W drugiej pojawi-
ła się gwiazda wieczoru, australijski artysta Gwyn Ashton.

Druga część wieczoru to koncert go-
ścia specjalnego z Australii – Gwyna Ash-
tona. Artysta o tym, że na poważnie zaj-
mie się gitarowym graniem, zdecydował

w wieku 12 lat. Inspirowali go tacy mi-
strzowie jak Jimmy Hendrix, Chuck Ber-
ry, Buddy Holly, a przede wszystkim Rory
Gallagher. Od tego momentu mija ładnych
parę lat, a wspomniany Rory Gallagher
przyjeżdża do Australii w ramach swoje-
go tournee. Co ciekawe, jego bluesowy

spektakl rozpoczął koncert właśnie...
Gwyna Ashtona! Gwyn Ashton od wielu
lat koncertuje z największymi artystami
bluesowymi i rockowymi zyskując tym
samym miano jednego z największych gi-
tarzystów na Antypodach. Jednak jego
dorobek płytowy rozpoczyna się dopiero
w 1993 roku, kolejny album pojawia się w
1996 r., następna seria to 2000 r. zaś naj-
nowszy w dorobku artysty pochodzi z 2012
roku i nosi tytuł „Radiogram”. Podczas
koncertu w Strzyżowie Gwyn Ashton za-
prezentował się wspólnie z dobrze znany-
mi muzykami. Na perkusji zagrał Tomasz
Dominik i basista Łukasz Gorczyca. Mu-

zyka, którą wspól-
nie zaprezentowali,
zdradzała wyraźne
inspiracje bluesem,
jak również rocko-
we upodobania lide-
ra. Gwyn Ashton
dysponuje niebaga-
telną techniką gita-
rową, posługuje się
tak zwanym tappin-
giem, jak również
stosuje w swej grze
pełne kolorytu riffy.

Po koncercie
były do nabycia trzy

autorskie płyty z dedykacją Gwyna. Na-
stępny koncert w jesienno-zimowym cy-
klu już w listopadzie. Zaprosiliśmy na
9 listopada w ramach Zaduszek Jazzo-
wych krakowską grupę New Bone.

Do zobaczenia!
DK

Grupa Wieńcowa „Barwy Jesieni” podczas dożynek diecezjalnych w Rzeszowie

Fot. Archiwum

„Barwy Jesieni”
na Dożynkach
Diecezjalnych

Tradycją już stało się, że Grupa Śpiewacza „Barwy Jesieni”,
działająca przy strzyżowskim DK, przygotowuje wieniec do-
żynkowy, który następnie prezentuje podczas regionalnych
imprez organizowanych z okazji Święta Plonów.

W skrócie
niej na strzyżowskich dożynkach (17 sierpnia). Wówczas w kon-
kursie wieńców dożynkowych Grupa odebrała wyróżnienie, dy-
plom oraz nagrodę finansową ufundowaną przez organizatorów.

31. sierpnia br. na placu przed Rzeszowską Katedrą odbyły
się Diecezjalne Dożynki. Do Rzeszowa przybyło ponad sto dele-
gacji z wieńcami. Wśród nich znalazła się również grupa wieńco-
wa „Barwy Jesieni”, która godnie reprezentowała Gminę Strzy-
żów podczas tej wyjątkowej uroczystości.

Anna Słowik

Fot. A. Korabiowska

Zespół GWYN ASHTON TRIO
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W wieńcach dominowały motywy związane ze Świętym
Janem Pawłem II, za sprawą jego tegorocznej kanonizacji.
Było także kilka wieńców akcentujących przypadającą na bie-
żący rok, rocznicę 25-lecia pierwszych wolnych wyborów.

Komisja pracowała w składzie: przewodnicząca – Ma-
ria Cetera z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Urszu-
la Gieroń z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Agniesz-
ka Balawejder i Kinga Ziobro-Działo z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie i Małgorzata Weryńska-So-
rochman z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek
w Radomyślu Wielkim. W kategorii wieniec tradycyjny
KGW z Żarnowej zajęło 3 miejsce a KGW Godowa otrzy-
mało nie tylko wyróżnienie, ale również nagrodę finansową
od prywatnego ofiarodawcy.

Wręczenia nagród zwycię-
skim grupom dokonali: Marsza-
łek Województwa Podkarpackie-
go Władysław Ortyl, posłanka
Krystyna Skowrońska, burmistrz
Radomyśla Wielkiego Józef Ry-
biński, starosta powiatu mielec-
kiego Andrzej Chrabąszcz i rad-
ni wojewódzcy: Jan Tarapata
i Fryderyk Kapinos. Przy tej oka-
zji burmistrz Radomyśla podzię-
kował wszystkim grupom za trud
włożony w wykonanie wieńców
oraz udział w osiemnastym już
Podkarpackim Konkursie Wień-
ca Dożynkowego.

Podczas imprezy ogłoszono
także wyniki dwóch konkursów:
plebiscytu na „Supergospodynię
powiatu mieleckiego”, organizo-

Grupy z gminy Strzyżów nagrodzone
w XVIII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego
W dniu 7 września w Radomyślu Wielkim odbył się XVIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego. Wśród 60 wień-
ców z całego województwa, które oceniała komisja, znalazły się także dzieła grup wieńcowych z terenu gminy Strzyżów.

KGW i OSP w Zawadce

KGW z Żarnowej zdobyło 3 miejsce w kategorii wieniec tradycyjny

wanego przez Tygodnik Korso, wręczono także „statuetkę LE-
ADER 2014” przyznawaną przez zarząd LGD Prowent.

Na scenie wystąpiło wiele grup folklorystycznych m.in. kape-
la Wadowiacy z GOK-u w Wadowicach Górnych, do muzyki
której publiczność wyśmienicie się bawiła. Następnie zespół RO-
CHY z Sędziszowa Małopolskiego prezentując ludowe tańce
i piosenki.

Tekst i fot. Magdalena Wójcik

KGW z Godowej zdobyło wyróżnienie
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MILCZĄC
WOŁAJĄ

– CUM TACENT,
CLAMANT

Dnia 14 września 2014 roku, w 70.
rocznicę zesłania do sowieckich łagrów
żołnierzy Armii Krajowej podobwodu Sę-
dziszów Małopolski, mieszkańcy tej miej-
scowości i okolic uczcili pamięć żołnie-
rzy polskiego państwa podziemnego, któ-
rzy walczyli o niepodległą i demokra-
tyczną Polskę.

Uroczystości rozpoczęła msza pod
przewodnictwem biskupa Edwarda Bia-
łogłowskiego w intencji żołnierzy AK
i ofiar zsyłek.

Odsłonięcia pomnika dokonali człon-
kowie rodzin zesłanych oraz pan Włady-
sław Kmieć ze Strzyżowa – jedyny z żyją-
cych sybiraków. Pomnik jest wyrazem pa-
mięci o wszystkich, którzy na nieludzkiej
ziemi dochowali wierności Ojczyźnie.
Żołnierzy AK uczczono apelem poległych
i salwą honorową.

W uroczystości uczestniczyli także
strzelcy plutonu Strzyżów, dla których
Sędziszów jest jednostką macierzystą oraz
grupa rekonstrukcyjna członków Młodzie-
żowego Koła Miłośników Ziemi Strzy-
żowskiej w historycznych mundurach „par-
tyzantów”, przygotowana przez chor. ZS
Jacka Łąckiego.

ZS „Strzelec”

W operacji tej znaczący udział brała
polska 1 Samodzielna Brygada Spado-
chronowa, dowodzona przez gen. Stani-
sława Sosabowskiego. Była to jedna z naj-
ważniejszych bitew oręża polskiego
w czasie II wojny światowej – obok Na-
rwiku, Tobruku, Bitwy o Anglię, Lenino
czy Monte Cassino. Chociaż (nie z winy
Polaków i przy wątpliwościach gen. So-
sabowskiego) zakończona niepowodze-
niem, to na długie lata rozsławiła walecz-
ność żołnierza polskiego. Pamiętają o tym
nie tylko Holendrzy i Polacy, ale i wszyst-
kie kraje, które brały w niej udział, o czym
świadczy ranga uroczystości i rozmach
obchodów rocznicy tego historycznego
wydarzenia. Oddajmy głos naocznemu
świadkowi:

„Wyjazd zorganizowany był przez
Związek Polskich Spadochroniarzy
z Warszawy, do którego należę. Koledzy
spadochroniarze, na czele z prezesem
I oddziału płk Janem Gazarkiewiczem,
postarali się, aby wyjazd przygotowany
był perfekcyjnie w najdrobniejszych

szczegółach. Po przyjeździe do Holandii
zostaliśmy zakwaterowani w 11 Lucht
Mobiele Brigade w miejscowości Scha-
arsbergen, ok. 10 km od Arnhem. Naszy-
mi opiekunami na czas pobytu byli: bar-
dzo sympatyczna tłumaczka Annet An-
dres (której ojciec z pochodzenia jest
Polakiem) oraz kpr. Jacques Henricus
Gelissen, mówiący dobrze w języku pol-
skim (ponieważ jego mama pochodzi
z Polski). Warunki mieszkaniowe oraz
żywienie były rewelacyjne: spaliśmy
w jedno- i dwuosobowych oficerskich po-
kojach, a stołówka karmiła nas bez ogra-
niczeń w bardzo urozmaicony i smaczny
sposób.

W czwartek (pierwszego dnia wizyty)
uczestniczyliśmy w międzynarodowym
wojskowym grillu wraz z żołnierzami
z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo-
nych, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec
i Polski z 6. Brygady Powietrzno-Desan-
towej (było super – bracia spadochronia-
rze umieją się bawić, nawet w międzyna-
rodowym towarzystwie). Drugiego dniaWładysław Kmieć dokonuje odsłony pomnika jako

jedyny żyjący zesłaniec – Sybirak AK

Strzyżowski Strzelec
pod Arnhem! – w 70. rocznicę

operacji Market Garden
W dniach od 17 do 22 września 2014 roku chorąży Związku Strzeleckiego
„Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego Jacek Łącki, z ramienia Komendy Głównej
uczestniczył w obchodach 70. rocznicy operacji desantowej Market Garden,
które upamiętniały lądowanie sił alianckich we wrześniu 1944 r. pod miej-
scowością Arnhem w Holandii.

Chor. ZS Jacek Łącki z kpt. Józefem Wojdyłą i ppłk. Richardem Fordem
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w piątek pojechaliśmy do Arnhem. Oczy-
wiście ja, jako pasjonat historii, bardzo
chciałem zobaczyć słynny most na Re-
nie, o który brytyjscy spadochroniarze to-
czyli krwawy bój (unieśmiertelniony
w słynnej książce i filmie Corneliusa Ry-
ana „O jeden most za daleko”). Każdego
miłośnika II wojny światowej musiałby
tam przejść dreszcz emocji, tym bardziej,
że spotkałem tam brytyjskiego weterana,
z którym wymieniliśmy honory: ja, Po-
lak – młody jeszcze i wychowany w po-
koju były żołnierz 6. Brygady Powietrz-
no-Desantowej im. gen. Sosabowskiego,
z Żołnierzem – Legendą, który tam wal-
czył i narażał życie.

Po południu pojechaliśmy do Air-
bornmuseum Hartenstein w Oosterbeek,
gdzie Holendrzy stworzyli wspaniałą eks-
pozycję, poświęconą gen. Sosabowskiemu
i lądowaniu aliantów pod Arnhem. Na-
stępnie udaliśmy się na cmentarz wojen-
ny w Oosterbeek, gdzie spoczywa wielu
polskich żołnierzy-spadochroniarzy. Jest
to miejsce powagi i zadumy nad losem
żołnierzy poległych w operacji Market
Garden. Jakże wzruszające są zdjęcia żoł-
nierzy, kilka dni wcześniej przywiezione
i położone przez rodzinę koło mogiły,
z podpisem: „Wciąż Cię pamiętamy, ko-
chamy i nigdy nie zapomnimy”. Mam na-
dzieję, że i my Polacy nigdy nie zapomni-
my o tym, czego dokonali nasi żołnierze.

Trzeci dzień naszej wizyty przywitał
nas niestety mgłą, co oznaczało, że za-
planowany na ten dzień międzynarodo-
wy desant 1500 żołnierzy, upamiętniają-
cy lądowanie Sił Sprzymierzonych pod
Arnhem, może nie dojść do skutku.

Rano pojechaliśmy w okolice miasta
Ede, gdzie miały miejsce główne obcho-
dy z udziałem przede wszystkim wetera-
nów i żołnierzy brytyjskich (oczywiście
brali w nich też udział polscy kombatan-
ci). Właśnie tu byłem świadkiem niezwy-
kle poruszającej sceny – polski weteran
spod Arnhem kpt. Józef Wojdyła, miesz-
kający pod Opolem (chyba jedyny żyjący

w Polsce spadochroniarz gen. Sosabow-
skiego) siedząc na wózku trzymał za rękę
– także już wiekowego – amerykańskie-
go weterana w czapce pilota. Po rozmo-
wie z nimi dowiedziałem się, że ów Ame-
rykanin to ppłk. Richard Ford, pilot sa-
molotu C-47 Dacota, który w czasie ope-
racji Market Garden zrzucał polskich
żołnierzy, a jednym z nich był kpt. Józef
Wojdyła.

Jakże wzruszające było to, że ci dwaj
żołnierze, którzy brali udział w jednej
operacji desantowej siedemdziesiąt lat
temu, byli teraz niemal jak bracia syjam-
scy – cały czas przy sobie, ze łzami
w oczach, w braterskim geście trzymali
się za ręce.

Niestety, nasze obawy potwierdziły się
i z powodu gęstej, nieustępującej mgły
główny desant nie doszedł do skutku.

Następnym etapem naszej wizyty
w tym dniu były obchody w mieście Driel,
w rejonie którego 70. lat wcześniej lądo-
wała nasza brygada z gen. Sosabowskim.

W uroczystościach zorganizowanych
na rynku miasta udział wzięli min. król
Holandii Wilhelm Aleksander oraz pre-
zydent RP Bronisław Komorowski.

Dla mnie najbardziej wzruszające
i cenne przeżycie to spotkanie z dwuna-
stoma żyjącymi jeszcze polskimi żołnie-
rzami, którzy brali udział w tej operacji.

Nieoficjalnym zakończeniem tego
wspaniałego, pełnego wrażeń dnia był
bankiet w Domu Polskim w Driel.

W czasie obchodów rocznicy na każ-
dym kroku spotykałem się z przejawami
serdeczności i sympatii ze strony miesz-
kańców Holandii, co świadczy o tym, że
pamiętają żołnierzy polskich walczących
o ich wolność.

Ostatniego dnia – po długich i czu-
łych pożegnaniach z naszymi gospodarza-
mi – odwiedziliśmy miejsce rekonstruk-
cji forsowania Renu, wykonane przez 82.
Amerykańską Dywizję Powietrznodesan-
tową. Dla mnie najbardziej widowisko-
we było pojawienie się na niebie trzech
samolotów z okresu II wojny, w tym le-
gendarnego brytyjskiego spitfajera, na
którym walczyli polscy piloci, m.in.
w bitwie o Anglię.

Po czterech dniach pełnych wrażeń
powróciliśmy do Polski.

Nigdy nie zapomnę tych chwil i jestem
świadom, że przy następnej rocznicy już
mogę nie zobaczyć tych kombatantów,
którzy tam rozsławiali imię Oręża Pol-
skiego.

Święty Michał ze Strzyżowa na na-
szywce na moim ramieniu niech patro-
nuje wszystkim patriotom strzeleckim ku
chwale Ojczyzny!”

Tekst i fot. chor. ZS Jacek Łącki,
członek Komendy Głównej

Na słynnym moście w Arnhem

Radosław Kozak

Baczyñskiemu

Na szkłach z malachitu utrwalone
ciepłym oddechem lato żywych gasło
Po drugiej stronie powietrza walczyła
stolica
I rzeźbił w czołach promień tarczy
na krew poetów zachłanny czas

W ten krąg gwałtowny, naprężony
z nietrwałej barwy w kryształową dłoń
Słowo jak żagiew rosło
I wstawał z kolan jak wczoraj Syjon
żołnierz warszawski. I miasto
w płomieniach toczyło zwaliste żelaza
armady

Był sierpień. Pomyślałem o Tobie
jak z ciężkim policzkiem na ambonie
dłoni
stoisz w wysokim oknie. W Białym Pałacu
w szczelinach głuchej ciszy
patrzysz na Warszawę

I widziałem, jak rozpiętą ścieżką godzin
przygarniasz obłoków skamieniałe głowy
sypiąc białą kredą chłopców
niedojrzałe sny

Rozpiętą ścieżką godzin
na krzyki urywanych modlitw
całun kładłeś, co zamyka strach
I potężniał w ich snach Twój miarowy głos

Tymczasem dzień dogasał w milczeniu
pieczęcią nagłych słońc. Rozwieszał
girlandy ściegiem złotych błysków
Umierały platany. Gdzieś w gęstej ciszy
kolibrów wilcze oko snajpera
i Twój naprzeciw zachwyt w kruchych
żyłach

Poeto zastygły nad światem wojny
Późnym południem bezsilnych aniołów
w objęciach firan niespokojnych
spotkasz swój ołów

I przeklnę wtedy w myślach
Kasandryczny czas
co trwa uparcie, gdy spadasz
w czerwień gam
Wśród fugi bomb huczących sennie
przebije wieko powiek nierozumna łza

Lecz teraz, stoisz jeszcze przez chwilę
w sztaludze okna, w moim wierszu
przez moment jeszcze żyjesz
Wdychasz sierpniowy zapach lata mocny

I poszła kula
I z lufy gorącej – dym
I ciemno
I środkiem godzin
Noc
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Zdzisława Górska

To nie jesieñ

To nie jesień – to ja
zmartwiałym drzewem
pełnym niepokoju
stoję
przed drzwiami
jutra

To nie jesień – to ja
szukam radosnej
ścieżki
aby przejść przez
dzień

To nie ja – to jesień
rozrzuciła lipowe serca
niezauważone
Nierozważni depczą uczucia
w twardych butach

Oni i podziw

Patrzę, unosząc głowę do góry
na wyższych, młodszych,
modrzewiowo wysmukłych
z płonącą pomysłami koroną
Ich obecność to zadziwienie radosne

W ich cieniu ożywam,
kiedy smyczkami wiolonczeli
tną po rozwieszonych wszędzie
strunach poezji,
z wstawkami dysonansu życia

Wierni strofom i sobie najmocniej
Nawet wiolinowym kluczem
otwierają sprawnie nieodgadnione
głębie wyobraźni
czy surrealistycznej projekcji
nieznanego

Mimo gwaru

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

Urszula Rędziniak

* * *

srebrnoszara poświata
niczym kochanek nocy
spojrzeniem obudzona
łzą nastroiła oczy

księżyc wyblakłą twarzą
w lustro smętnie spogląda
szukając przeznaczenia
szpera po ciemnych kątach

wiatrem pieszczone czule
włosy drzew rudozłote
snując opowieść życia
kryją cichą tęsknotę

pereł sznury kropliste
przetkane pajęczyną
drogę prawdy skrywają
mglistą ale jedyną

tak nocy letniej senność
w jesienną już zaklęta
mgłą otulając wszystko
jedną łzę zapamięta

a blady świt z rozkoszą
złocisty promień pieści
świat ulotnych iluzji
wśród szeleszczących liści

Urszula Rędziniak

Siódme niebo

Zagubione w jesiennej mgle,
bez miejsca i czasu,
stąpają cicho wśród drzew.
Marzenia senne...

Wiatr drogowskazem,
kierunek zmienia
samotnej myśli przyjaciel.
Chwila refleksji...

I tylko szept
szeleszczących liści
przypomina o życiu.
Zanim będzie za późno...
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– Jak bardzo powszechne są proble-
my ze słuchem?

– Szacuje się, że ok. 10% społeczeń-
stwa gorzej słyszy i ma problemy z komu-
nikowaniem się. Niedosłuch wynika nie
tylko z naturalnych, fizjologicznych pro-
cesów związanych ze starzeniem się, co
jest główną przyczyną niedosłuchu, może
również być wynikiem długotrwałego
przebywania w hałasie, przyjmowania nie-
których leków, wypadku lub uwarunko-
wań genetycznych.

– Jakie są pierwsze objawy problemów
ze słuchem, co powinno zwrócić naszą
uwagę?

– Osoba z uszkodzonym słuchem po-
czątkowo nie zdaje sobie sprawy z proble-
mów w życiu codziennym, które wynikają
z pogorszonego słyszenia. Nieuświado-
miony niedosłuch może prowadzić do
obniżenia własnej wartości, spadku pozy-
cji społecznej, kłopotów czy utraty pracy,
a nawet depresji. Osoba niedosłysząca izo-
luje się od ludzi, nie uczestniczy w życiu
rodzinnym i towarzyskim z obawy o mo-
gące pojawić się problemy ze zrozumie-
niem rozmówców i konieczność ciągłych
próśb o powtórzenie.

Trudności mogą zacząć sprawiać co-
dzienne sytuacje, takie jak usłyszenie
dzwonka telefonu, czy dzwonka do drzwi.
Ciche dźwięki natury przestają być słysza-
ne, również sygnały ostrzegawcze na ulicy
czy dźwięki wydawane przez urządzenia
domowe. Osoba z uszkodzonym słuchem
odkrywa, że z jej życia codziennego zaczy-
na znikać coraz więcej dźwięków.

Przyznanie się przed samym sobą do
faktu, że gorzej słyszę, nie jest łatwe, jed-
nak to ponad połowa drogi do lepszego
słyszenia. Problemów ze słuchem nie da
się ukryć. W wielu przypadkach, zanim
sama osoba niedosłysząca to sobie uświa-
domi, najbliżsi już dawno o tym wiedzą.
Częste prośby o powtórzenie, zbyt głośne
ustawianie telewizora, zdezorientowany
wyraz twarzy podczas rozmowy, „niepa-
sujące” odpowiedzi do zadawanych przez
rozmówców pytań, wszystko to mówi
samo za siebie. Jednak bez uświadomie-
nia sobie i akceptacji faktu, że słuch nie
jest już tak dobry jak kiedyś, trudno bę-
dzie zrobić kolejny krok.

– W takim razie jaki jest ten kolejny
krok?

– Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się
do specjalisty, do laryngologa lub protety-
ka słuchu na badanie słuchu. W oddzia-
łach firmy GEERS takie badania wyko-
nujemy bezpłatnie i niezobowiązująco.

Po badaniu słuchu protetyk szczegó-
łowo wyjaśnia co dzieje się ze słuchem.
Niezależnie od tego czy już nosimy aparat
słuchowy, czy też nie, słuch powinniśmy
kontrolować raz w roku a najrzadziej raz
na 2 lata.

– Mamy niedosłuch, powinniśmy no-
sić aparaty słuchowe, i co dalej? Na ryn-
ku jest ogromny wybór. Na jaki sprzęt
powinny zwracać uwagę osoby mające
problemy z niedosłuchem?

– Proces wyboru i doboru aparatu słu-
chowego jest procesem indywidualnym.
Aby wybrać odpowiedni aparat słuchowy,
należy zgłosić się do specjalisty – protety-
ka słuchu. Wspólnie z nim należy okre-
ślić w jakich sytuacjach akustycznych apa-
rat ma być pomocny. Protetyk słuchu
przedstawia różne warianty rozwiązania,
omawia ich zalety.

Obecnie największym wyzwaniem jest
nie wybór aparatu słuchowego, lecz jego
regulacja, dopasowanie do indywidualnych
potrzeb. Dlatego rozwijane są oprogramo-
wania, które nie tylko pomagają analizo-
wać środowisko akustyczne przyszłego
użytkownika aparatów słuchowych, zwe-
ryfikować ustawienia aparatów na przy-
kładzie dźwięków naturalnych, ale suge-
rują również odpowiednie zmiany usta-
wień aparatów słuchowych.

– Kto powinien nosić aparaty słucho-
we?

– Na tak postawione pytanie można
odpowiedzieć: każdy kto odczuwa pro-
blem ze słuchem i chce pod tym wzglę-
dem poprawić jakość swojego życia.

Jeżeli ktoś zauważa u siebie narasta-
jące problemy ze słuchem (zbyt głośne
słuchanie radia i telewizji, kłopoty ze zro-
zumieniem rozmowy), powinien bez-
względnie sprawdzić stan swojego słuchu.
Jeżeli słuch uległ pogorszeniu należy za-
stosować aparaty słuchowe. Im wcześniej,
tym większa będzie ich skuteczność.

– Czy należy nauczyć się korzysta-
nia z aparatów?

– Tak. Z jednej strony należy nauczyć
się obsługiwać aparaty słuchowe, z dru-
giej strony nauczyć się „słuchać” w apa-
ratach. Nauka obsługi i zakładania apa-
ratów przebiega z reguły dość sprawnie.
Nauka słuchania w aparatach słuchowych
wymaga więcej czasu i współpracy z pro-
tetykiem słuchu.

Zawsze należy pamiętać o tym, że na-
wet najdoskonalsza proteza będzie tylko
niedoskonałym naśladownictwem natu-
ry, nigdy aparat słuchowy nie przywróci
naturalnego słyszenia. Aparat słuchowy
jest namiastką oryginału, z aparatem słu-
chowym można prowadzić prawie nor-
malne życie, ale bez niego dobre komu-
nikowanie się i rozumienie mowy jest
prawie niemożliwe.

– Co radzi Pani czytelnikom?
– Słuch to jeden z najważniejszych na-

szych zmysłów, dlatego warto o niego
dbać.

W przypadku słuchu bardzo ważna
jest profilaktyka, regularne kontrolne ba-
dania słuchu – raz w roku, najrzadziej raz
na 2 lata.

Jeśli coś nas niepokoi, zauważamy po-
gorszenie słyszenia, powinniśmy bez
zbędnej zwłoki skontrolować nasz słuch.

�

Czy już gorzej słyszę...?
Rozmowa z Moniką Rzepą – protetykiem słuchu i kierownikiem oddziałów firmy

GEERS Akustyka Słuchu w Rzeszowie i Strzyżowie

www.zbmzdrowie.pl

Firma Geers Akustyka Słuchu wraz z Burmistrzem Strzyżowa zapra-
szają na bezpłatne profilaktyczne badania słuchu, które będą prze-
prowadzane przez cały tydzień od 13 do 17 października w salonie
Geers przy ul. Słowackiego 26 A (obok sióstr zakonnych) w godz. 8-16
prosimy o rejestrację pod nr 17 276-50-05.
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(i przymrużonym okiem...)

Każdy się czegoś boi. Są ludzie, którzy
boją się burzy, i tacy, którzy boją się win-
dy, znam ludzi, których przeraża włocha-
ty koc, albo ptak na gałęzi i schody do piw-
nicy. Ja sama mam w głowie z pół setki
strachów, od malutkich niepokojów do
wielkich panik.

A moja mamusia, na ten przykład, boi
się nowych technologii. Bała się pierwszej
pralki automatycznej, kolorowego telewi-
zora, mojego kaseciaka, komputera i ban-
komatu. Automat pysznił się już od roku
w łazience, a moja rodzicielka nadal mę-
czyła siebie i starą Franię, czekając na to,
aż w weekend tatuś znajdzie nieco czasu
na wspólne, rodzinne pranie.

Obecnie mama najbardziej boi się ban-
komatu. Dlatego na wszelki wypadek de-
nerwuje się wyjęciem pieniędzy już noc
przed tą operacją, a następnie wędruje na
wacianych nogach, uczepiona mojego rę-
kawa i cicho łka ze strachu, jak przed
ciężką operacją na otwartym sercu.

– Bo wy młodzi to wszystko w lot łapie-
cie, to jesteś taka mądra. Za moich czasów
nie było bankomatów, skąd się miałam
nauczyć. Dzisiaj musisz wyjąć mi ty pie-
niądze – dorzuca lisio – bo dzisiaj to je-
stem wyjątkowo zdenerwowana.

– Mamo! Dasz radę. Będę stała z boku
i asystowała. No! Dawaj!

– Nie, nie, nie... ty, ty... ja jestem stara
i niedowidzę!

Zajęte rozmową nie zauważyłyśmy, jak
do bankomatu ktoś się zbliżył i wykorzy-
stując naszą kłótnię, zajął miejsce przed
ekranem. Popatrzyłyśmy zniecierpliwio-
ne na intruza. Przed nami stała jedna
z najstarszych starowinek świata, tak stara,
że na jej nosie rosły maślaki i rydze. Trzę-
sącą się dłonią, odstawiła tobołek z chru-
stem i kij swój sękaty pod maszynę strasz-
liwą, zdjęła kota z ramienia, zza pazuchy
wyjęła kartę płatniczą i pewnie wstukała pin,

a następnie jednym płynnym ruchem zgar-
nęła potrzebną jej kwotę. Spojrzałam na ma-
musię. Była urażona do żywego.

Oczywiście, jeśli mojej mamie zależy
na czymś straszliwie, to potrafi dać sobie
radę.

Komputer? Podałam jej niesamowicie
skomplikowaną sekwencję umożliwiającą
obejrzenie serialowego hitu fantasy. Coś
trzeba było otworzyć, co innego zamknąć,
tu coś wpisać tam nacisnąć. Pomyślałam
– nic z tego nie będzie. Następnego dnia
mamusia powiadomiła mnie, że jest już
w połowie pierwszego sezonu. Podobnie
było z czytnikiem, dzięki któremu miała
dostać się do sezamu z potężnym zbiorem
literatury. Obcykała go w godzinę i zażą-
dała ładowarki.

A ja? Ja się boję parkowania w Katowi-
cach. Do tego stopnia, że już dzień wcze-
śniej zaczynam sobie wyobrażać, jak to
jeżdżę godzinami dookoła szukając miej-
sca, aż w końcu kończy mi się benzyna
i tamuję ruch w całym mieście. A potem
wiadomo: prasa, policja, setki gapiów, do-
bre rady i śmiech na sali. Dlatego, jeśli wy-
bieram się do Katowic, to zwykle zacho-
wuję się jak moja mama, wisząc u rękawa
mojego najdroższego, zraszając go serdecz-
nymi łzami i próbując wywrzeć nacisk na
jego dobrym sercu. Czasami się udaje. (...)

Ze strachami jest tak, że łatwiej bać się
w grupie, najgorzej zaś bać się, kiedy gru-
pa się nie boi. Wszyscy patrzą na ciebie ze
współczuciem i próbują przemówić ci do
rozsądku, z którym dawno już straciłaś
kontakt, nawet ten korespondencyjny. Jed-
nak ostatnio miałam okazję przestraszyć
się wespół w zespół, na dodatek między-
narodowo!

Pod naszym domem w UK rośnie żywe
drzewo – żywe jest nie tylko ze względu na
kolor liści i pracujące korzenie, ale przede
wszystkim z powodu tego, co w nim żyje.

Ilość owadów na jeden liść, przekracza tam
wszystkie dopuszczalne dla Unii Europej-
skiej normy. Drzewo gra, ugina się pod
ciężarem owadziego życia i wydaje się ni-
gdy nie zasypiać. Pewnego upojnego wie-
czoru, stałyśmy sobie jak zwykle pod drze-
wem, gawędziłyśmy nieco, paliłyśmy pa-
pieroski w relaksującej atmosferze z szafą
grającą w tle, aż tu nagle... na Loise coś
łypnęło z gałęzi. Coś wielkości bobra.
Szczególnego rodzaju bobra – z rogami,
skrzydłami i z co najmniej piętnastką nóg
zakończonych pazurami. Zwykłe łypnię-
cie wywołało tajfun, trzęsienie ziemi i wiry
w rzekach. Loise zamachała rękami, rzu-
ciła papieroska w krzewia i z oczami wiel-
kości pięści braci Kliczko rzuciła się
w stronę domu, drąc się przy tym niemiło-
siernie.

Czas się rozciągnął, niczym guma
w legginsach, a następnie skurczył bole-
śnie z trzaskiem, a do naszej świadomości
dotarł fakt, że należy ratować własne życie.

– Aaaa... – zawyłyśmy zgodnie i pra-
wie wywaliłyśmy drzwi z futryną, próbu-
jąc dostać się do domu we trójkę, w tym
samym czasie (czego pewnie architekt nie
przewidział).

– Oooo? – zapytał robal z zaintereso-
waniem w robaczym głosie i postanowił
sprawdzić co nas tak przestraszyło, zeska-
kując zgrabnie z gałęzi.

– Iiiiiii!!!... – odpowiedziałyśmy zgod-
nym chórem i przebiegłyśmy przez trzy
pokoje ze śmiercią w oczach.

– Eeeeej???... – zakrzyknęła na nasz
widok siedząca przy stole, nieświadoma
zagrożenia i popijająca herbatkę Karen.

Okrążyłyśmy dwa razy stół, spojrzały-
śmy za siebie i...

Teraz biegałyśmy już we czwórkę, po-
tykając się i wpadając na siebie wzajem-
nie. Robak zorientował się, że chodziło
o niego, dostał szału, tak się wściekł, że

Jak strach, to się i nogi
znajdą, czyli Robaczek po

ścianie zasuwa w dół.
Zachłysnął się strachem

i rąbnął w stół

Tekst powstał w znoju i trudzie, ponieważ wylałam na laptop fusy z kawy i zabiłam L, M i przecinek. Każdy przecinek i każda litera
M i L występująca w tym tekście została tu umieszczona za pomocą – kopiuj/wklej. OŻESZ!
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zaczął atakować na oślep. My także. Ma-
chałyśmy z dziką pasją, czym tam kto miał.
Z boku wyglądało to pewnie na wspólny
atak epileptyczny, porażenie prądem lub
na nowy rodzaj break dance 2014. Anni-
ko, która miała najdłuższe kończyny
i machała nimi niczym rolnik cepem, tra-
fiła wreszcie, całkiem przypadkiem zabój-
cze monstrum prosto w jego robali łeb.
Zatoczył się, wypuścił z ręki miecz i wpadł
za obraz, przedstawiający pastereczkę wi-
jącą sobie wianuszek na zielonej łące.
Obraz zaczął się natychmiast poruszać.
Bestia próbowała się uwolnić.

– AAAA!!!... – darła się Louise, nadal
pozostając w napadzie szału.

– Dobij, dobij go!!! – wrzeszczała dzi-
ko Anniko, była policjantka wydziału kry-
minalnego.

Przytknęłyśmy głowy do ściany i z za-
ciętością fanatycznego entomologa obser-
wowałyśmy poczynania smoka. Ciągle
próbował. Pastereczce z tego wszystkiego
rozsypał się wianek. Loise z zamkniętymi
oczami przycisnęła obraz do ściany.
W końcu odskoczyła z paniką w oczach.
Obraz nadal się ruszał. Widać było, że
bardzo wkurzony robal zaraz wylezie zza
niego i spuści nam manto, jakiego roba-
czy świat nie widział.

– Odejść! – wrzasnęła Karen, przybie-
gając z czymś co przypominało gaśnicę,
a okazało się podręcznym zestawem ma-
łego zabójcy insektów. Psiknęła.

Psik był tak silny, że nie tylko obraz
i ściana za nim, ale wszystko dookoła po-
kryło się mgłą. Zaczęłyśmy kaszleć i łza-
wić (co i tak jest lepsze niż: krwawić),
i niestety straciłyśmy czujność. Robal dał
dyla w górę, okrążył lampę i zaczął piko-
wać w stronę głowy Karen, która desperac-
ko próbowała powtórzyć psiknięcie. Nie-
stety, z kiepskim skutkiem. Pojemnik za-
syczał smutno i zakończył życie. Karen nie
poddała się i łupnęła robala pustym pojem-
nikiem. Upadł z hukiem na podłogę, roz-
trzaskując przy tym dwa krzesła (czy jakoś
tak). Z właściwą sobie przytomnością, za-
kryłam intruza słoikiem. Stałyśmy dooko-
ła i nadal piszczałyśmy z obrzydzenia.

– Kto podniesie słoik?!
– AAAAAAAA!!!
– Ale ktoś to musi wynieść!
– AAAAAAAAA!!!
– No dobra, ja wyniosę. Dajcie kartkę.
– AAAAAAAA!!!
– DAWAĆ KARTKĘ!!!
Tak było. A przynajmniej, ja to tak pa-

miętam. Co do robaka, to okazało się, że
był to chrząszcz (ale kiedy siedział na
drzewie miał rogi i pazury!) Możliwe, że
był to chrabąszcz majowy w przebraniu.
Taka Conchita Wurst, drag queen robacze-
go świata.

Tekst: Czarny Pieprz
Rysunek: Pan Pieprz

Już na samym wstępie należy wskazać,
że sąd może powierzyć wykonywanie wła-
dzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojgu
rodzicom tylko w przypadku zawarcia
w/w porozumienia. W braku porozumie-
nia sąd rozwodowy obowiązkowo ograni-
czy władzę rodzicielską tego z rodziców,
który nie sprawuje bezpośredniej pieczy
nad dzieckiem, czyli tego z rodziców,
z którym dziecko na stałe nie zamieszku-
je. Oznacza to w praktyce, że strona postę-
powania rozwodowego, u której zamiesz-
kuje dziecko a więc w przeważającej więk-
szości przypadków matka, w razie odpo-
wiedniego i konsekwentnego przeprowa-
dzenia procesu rozwodowego z ustaleniem
miejsca zamieszkania dziecka przy niej,
zawsze jest w stanie uzyskać wyrok ogra-
niczający władzę rodzicielską drugiego
z rodziców.

Czym więc jest tak istotne dla sprawy
porozumienie? Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy nie przewiduje wprost żadnych
obowiązkowych postanowień takiego po-
rozumienia, dając rodzicom dużą swobo-
dę w jego konstruowaniu. Strony mogą
szczegółowo określić zakres i sposób wza-
jemnego współdziałania przy wszystkich
aspektach związanych z wykonywaniem
władzy rodzicielskiej, w tym wychowaniu,
leczeniu, edukacji dziecka oraz dni i go-
dziny kontaktów. Porozumienie może też
być okrojone do niezbędnego minimum
i wyglądać np. w ten sposób: „Obie strony
zgodnie oświadczają, iż będą wykonywały
wspólnie władzę rodzicielską nad małolet-
nimi dziećmi stron, a to (...), podejmując
wspólne decyzje co do sposobu wychowa-
nia małoletnich, wykształcenia, spędzania
wolnego czasu, leczenia w chorobie, wyra-
żania zgody na wyjazd małoletnich za gra-
nicę, współdecydowania w związku z wy-
dawaniem niezbędnych w tym zakresie
dokumentów urzędowych i światopoglądu
w jakim małoletnie dzieci będą wychowy-

Porozumienie co do wykonywania
władzy rodzicielskiej przy rozwodzie
W 2012 r. znowelizowano art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wpro-
wadzając w postępowaniu rozwodowym nową instytucję porozumienia co do
wykonywania władzy rodzicielskiej. Waga tej nowelizacji, jej praktyczne skut-
ki dla rodziców oraz prowadzenia procesu rozwodowego jest ogromna.

wane, z ustaleniem, że miejsce zamieszka-
nia małoletnich będzie przy matce/ojcu. Co
do kontaktów z małoletnimi dziećmi stro-
ny oświadczają, iż w odniesieniu do obojga
rodziców będą one miały charakter kon-
taktów nieograniczonych zarówno co do
miejsca, jak i czasu ich trwania oraz będą
regulowane między stronami na bieżąco.”
Oczywiście rodzice mogą kwestie objęte
porozumieniem uregulować znacznie bar-
dziej szczegółowo, szczególnie jeśli cho-
dzi o kontakty z dzieckiem. Zauważyć
również należy, że kontakty z dzieckiem,
choć objęte porozumieniem, są niezależ-
ne od władzy rodzicielskiej i przysługują
również osobom całkowicie władzy rodzi-
cielskiej pozbawionym (o ile oczywiście
kontaktów tych nie zakazał sąd).

Forma porozumienia jest dowolna,
dopuszczalne jest sporządzenie planu na
piśmie z podpisami obojga małżonków,
bądź też złożenie w piśmie procesowym
przez jedną ze stron określonej propozy-
cji i jej akceptacja w osobnym piśmie przez
drugą stronę. Można je również podać ust-
nie do protokołu rozprawy. Sąd Okręgo-
wy treść porozumienia wpisuje do proto-
kołu rozprawy albo dołącza do akt jako
załącznik do protokołu rozprawy z dane-
go dnia.

Oczywiście w razie braku zawarcia
porozumienia strona, której sąd ogranicza
władzę rodzicielską nie jest w postępowa-
niu rozwodowym pozbawiona wpływu na
rozstrzygnięcia co do władzy rodziciel-
skiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
następuje bowiem zawsze do konkretnie
wymienionych jej aspektów. Strona, któ-
rej władza rodzicielska jest ograniczana,
może więc wnosić, o ile jest to zgodne
z dobrem dziecka, o ograniczenie tejże
władzy do jak najszerszego katalogu kwe-
stii z nią związanych.

Adwokat Mateusz Kozimor
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Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie
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– W Polsce funkcjonuje równolegle
kilka systemów orzeczniczych. Czym się
one charakteryzują?

– Zasadniczo mamy dwa systemy
orzecznictwa lekarskiego, tzn. system
orzekania o niepełnosprawności oraz sys-
tem orzekania dla celów świadczeń eme-
rytalno-rentowych. Zadaniem systemu
orzekania o niepełnosprawności jest
stwierdzenie naruszenia sprawności or-
ganizmu i określenie stopnia niepełno-
sprawności. Orzeczenia o niepełnospraw-
ności wydawane są dla potrzeb rehabili-
tacji zawodowej, społecznej, zatrudniania
osób niepełnosprawnych oraz przyznawa-
nia im ulg i uprawnień. Natomiast sys-
tem orzekania dla celów świadczeń eme-
rytalno-rentowych realizowany jest przez
kilka instytucji: ZUS, KRUS, MSW oraz
MON.

– Jak wygląda orzecznictwo prowa-
dzone przez ZUS?

– W postępowaniu orzeczniczym
w ZUS uczestniczą lekarze orzecznicy
i komisje lekarskie Zakładu. Wydają oni
orzeczenia w sprawach świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych, świadczeń wypłaca-
nych przez ZUS, np. rent socjalnych, rent
inwalidy wojennego i wojskowego oraz
w sprawach pozaubezpieczeniowych, np.
dotyczących ustalenia niezdolności do
pełnienia obowiązków na zajmowanym
stanowisku.

– Jakie są zasady orzekania o nie-
zdolności do pracy?

– Lekarze orzecznicy i komisje lekar-
skie stosują zasady orzekania określone
w obowiązujących przepisach, w szczegól-
ności w ustawie o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej w sprawie orzekania o niezdol-
ności do pracy. Przy ocenie stopnia i prze-
widywanego okresu niezdolności do pra-
cy uwzględnia się stopień naruszenia
sprawności organizmu, możliwości przy-
wrócenia niezbędnej sprawności w drodze
leczenia i rehabilitacji oraz możliwość wy-
konywania dotychczasowej pracy lub pod-
jęcia innej oraz celowość przekwalifiko-
wania zawodowego, przy wzięciu pod uwa-

gę rodzaju i charakteru dotychczas wyko-
nywanej pracy, poziomu wykształcenia,
wieku i predyspozycji psychofizycznych.

– Kogo uznaje się za niezdolnego do
pracy?

– Niezdolną do pracy jest osoba, któ-
ra całkowicie lub częściowo utraciła zdol-
ność do pracy zarobkowej z powodu na-
ruszenia sprawności organizmu i nie ro-
kuje odzyskania zdolności do pracy po
przekwalifikowaniu. Okresową niezdol-
ność do pracy orzeka się, jeżeli według
wiedzy medycznej istnieją rokowania
odzyskania zdolności do pracy. Gene-
ralną zasadą jest orzekanie o niezdolno-
ści do pracy na okres do 5 lat. Trwałą nie-
zdolność do pracy orzeka się, jeżeli we-
dług wiedzy medycznej nie ma rokowań
odzyskania zdolności do pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że stwier-
dzenie niezdolności do pracy nie jest je-
dynym warunkiem nabycia prawa do
świadczeń rentowych z ubezpieczenia
społecznego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje ubezpieczonemu, który jest
niezdolny do pracy, ma wymagany okres
składkowy i nieskładkowy oraz niezdol-
ność do pracy powstała w okresach skład-
kowych lub nieskładkowych albo nie póź-
niej niż w ciągu 18 miesięcy od ustania
tych okresów.

– Jak wygląda postępowanie orzecz-
nicze?

– Postępowanie orzecznicze wszczyna
się na podstawie wniosku o wydanie orze-
czenia. Do wniosku powinna być dołączo-
na dokumentacja obejmująca zaświadcze-
nie o stanie zdrowia wydane przez leka-
rza, pod którego opieką znajduje się oso-
ba ubiegająca się o świadczenie, wywiad
zawodowy zawierający charakterystykę
rodzaju i miejsca pracy oraz dokumenta-
cja medyczna i rentowa oraz inne doku-
menty mające znaczenie dla wydania orze-
czenia, np. karta badania profilaktyczne-
go, dokumentacja rehabilitacji leczniczej
lub zawodowej. Przed wydaniem orzecze-
nia lekarz orzecznik ZUS może zlecić
uzupełnienie dokumentacji medycznej,
w szczególności o opinię lekarza konsul-

tanta lub psychologa, o wyniki badań do-
datkowych lub obserwacji szpitalnej.

– Czy działania lekarzy orzeczników
są kontrolowane?

– Bezpośredni nadzór nad prawidłową
działalnością lekarzy orzeczników ZUS
sprawuje Główny Lekarz Orzecznik od-
działu ZUS. W ramach tego nadzoru kon-
troluje on orzeczenia pod względem me-
rytorycznym i formalnym oraz jest zobo-
wiązany przedstawiać Naczelnemu Leka-
rzowi Zakładu wnioski dotyczące orze-
czeń wymagających rozpatrzenia w trybie
zwierzchniego nadzoru. Zwierzchni nad-
zór, w imieniu Prezesa ZUS, sprawuje
Naczelny Lekarz Zakładu.

– Czy osoba niezadowolona z orze-
czenia może się od niego odwołać?

– Od orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS osobie zainteresowanej przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu do komisji
lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia tego orzeczenia. W terminie
14 dni od dnia wydania orzeczenia Prezes
ZUS może zgłosić zarzut wadliwości
orzeczenia i przekazać sprawę do rozpa-
trzenia komisji lekarskiej, która wydaje
orzeczenie w trzyosobowym składzie.
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, od
którego nie wniesiono sprzeciwu, lub co
do którego nie zgłoszono zarzutu wadli-
wości, albo orzeczenie komisji lekarskiej
stanowi dla organu rentowego podstawę
do wydania decyzji w sprawie świadczeń,
do których prawo uzależnione jest od
stwierdzenia niezdolności do pracy oraz
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Od decyzji wydanej przez ZUS ubezpie-
czonemu przysługuje odwołanie do sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych – za po-
średnictwem oddziału Zakładu właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania.
Odwołanie można wnieść w ciągu miesią-
ca od dnia doręczenia decyzji.

�

Niezdolność do pracy a renta
Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie o niezdol-
ności do pracy. Oceny tej niezdolności i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz
orzecznik lub komisja lekarska ZUS.
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Możliwość ta nie dotyczy jednak wszystkich ubezpieczonych,
urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a jedynie tych, którzy mają
ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie
mają ukończonego, określonego dla nich, podwyższonego wieku
emerytalnego, wyższego niż 62 lata dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn.

Pierwszymi ubezpieczonymi, który mogli przejść na emery-
turę częściową, są mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r.
Pierwszymi kobietami, które mogą ubie-
gać się o emeryturę częściową – po osią-
gnięciu wieku 62 lat, a przed osiągnię-
ciem ustalonego dla nich podwyższone-
go wieku emerytalnego, wynoszącego
62 lata i 1 miesiąc – są kobiety urodzone
w I kwartale 1959 r.

Dodatkowym warunkiem, jaki muszą
spełnić ubezpieczeni, jest udowodnienie
okresu składkowego i nieskładkowego,
wynoszącego odpowiednio: co najmniej
35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Przy ustalaniu stażu emerytalnego, wy-
noszącego 35-40 lat, będą przyjęte wszyst-
kie okresy składkowe oraz okresy nie-
składkowe, w wymiarze nie większym niż
1/3 udowodnionych okresów składko-
wych. Okresy te – gdy będą zbyt krótkie
– mogą być uzupełnione, do wymaganych
35-40 lat, okresami pracy w gospodarstwie
rolnym lub okresami prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, a także okresami pobie-
rania renty z tytułu niezdolności do pracy
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (je-
żeli wnioskodawca utracił prawo takiej do
renty).

Emerytura częściowa wynosi 50 proc. kwoty emerytury ob-
liczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad.

Ustalenie kwoty pełnej emerytury następuje poprzez podzie-
lenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia
osoby ubiegającej się o emeryturę częściową – obowiązującej
w dniu przejścia na tę emeryturę.

Podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia
emerytury częściowej, stanowi kwota zwaloryzowanych składek
na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidu-
alnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca po-
przedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytu-
ry częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (rocz-
ne i kwartalne) składek i kapitału początkowego.

Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty
emerytury najniższej.
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O emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osią-
ga żadnych przychodów (bo nie pracuje), jak też taka osoba, któ-
ra osiąga przychody z tytułu pracy – niezależnie od tego jaka jest
wysokość tych przychodów, gdyż emerytura częściowa nie pod-
lega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przycho-
dów – bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane.

Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową, dla jej uzy-
skania nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym

pracodawcą. Prawo do emerytury częścio-
wej może jednak ulec zawieszeniu na wnio-
sek emeryta. Osoba, której przyznana zo-
stanie emerytura częściowa, może w ter-
minie 30 dni od daty doręczenia decyzji
(w terminie przewidzianym na uprawo-
mocnienie się decyzji) wycofać wniosek
o emeryturę częściową.

Osoba, mająca ustalone prawo do eme-
rytury częściowej – po osiągnięciu pod-
wyższonego wieku emerytalnego, ustalo-
nego indywidualnie dla niej według daty
urodzenia, oraz dodatkowo po ustaniu sto-
sunku pracy, jeżeli osoba ta pozostawała
w stosunku pracy – może wystąpić z wnio-
skiem o przyznanie pełnej emerytury.

Osoby, korzystające z uprawnień do
emerytury częściowej, powinny jednak wie-
dzieć, iż podstawa obliczenia pełnej eme-
rytury, będzie pomniejszona o kwotę po-
branych emerytur częściowych, w wysoko-
ści przed obliczeniem zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne.

CZYTELNICY PYTAJĄ

– Czy to prawda, że można przejść wcześniej na emeryturę czę-
ściową. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby ją dostać?

– Emerytura częściowa przysługuje kobiecie urodzonej po
31 grudnia 1958 r., która nie osiągnęła wieku emerytalnego usta-
lonego według jej daty urodzenia, ale ukończyła 62 lata oraz udo-
wodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej
35 lat. Na taką emeryturę może też przejść mężczyzna urodzony
po 31 grudnia 1948 r., który nie ma ukończonego powszechnego
wieku emerytalnego, ale skończył 65 lat i może wykazać co naj-
mniej 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Emerytura częściowa dla urodzonych
po 31 grudnia 1948 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpro-
wadziła możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego.
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Priorytetem w realizacji zadania jest
podjęcie działań profilaktycznych w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
skierowanych do 15 kobiet z terenu Gmi-
ny i Miasta Strzyżów, doznających przemo-
cy w rodzinie.

W dniu 12.09.2014 r. w świetlicy Klu-
bu Integracji Społecznej odbyło się spotka-
nie otwierające powyższy projekt. Spotka-
nie to poświęcone było problematyce prze-
mocy w rodzinie, w trakcie którego szcze-
gółowo zostały przeanalizowane założenia,
cele oraz przewidziane do realizacji dzia-
łania projektowe.

Ponieważ przemoc w rodzinie jest pro-
blemem, którego nie powinno się lekcewa-
żyć, podejmujemy więc działania ukierun-
kowane na kobiety, które w trakcie inter-
wencji domowych stały się ofiarami prze-
mocy domowej. Poprzez to chcemy przy-
czynić się do właściwego i skutecznego re-
agowania na zjawisko przemocy domowej
w ich rodzinach.

W ramach projektu pod nazwą: „Zobacz
– Zatrzymaj – Zmień – Nie! Dla Przemocy
w Twoim Domu” przewidujemy przepro-
wadzić grupowe warsztaty oraz indywidu-
alne konsultacje z kadrą specjalistów, któ-
ra poprzez swoje zawodowe doświadcze-
nie i kwalifikacje, służyć będzie wsparciem
i pomocą w zakresie rozwiązywania pro-
blemów związanych z przemocą domową.

Ofiary przemocy domowej to osoby,
które bardzo często posiadają zaburzony
system swoich wartości, jak również poczu-
cie bezpieczeństwa, a lęk przed sprawcą
przemocy powoduje, że wielokrotnie boją
się ujawniać i wycofują z policji swoje zgło-
szenia. Dom rodzinny, który dla wielu
z nas stanowi źródło miłości i ostoi, dla
wielu z nich stanowi miejsce, gdzie doznają
wyłącznie cierpienia, krzywdy, poniżenia,
bólu.

Udzielanie wsparcia kobietom do-
świadczającym przemocy w rodzinie roz-
poczyna się od grupowych warsztatów

wsparcia psychologicznego,
w których grupa 15 kobiet
pracować będzie nad po-
prawą swoich umiejętności
społecznych, prowadzących
do wzrostu poczucia własnej
wartości. Prowadzone przez
specjalistę psychologa warsz-
taty obejmują zagadnienia
z komunikacji interpersonal-
nej i integracji, asertywności,
podejmowania decyzji i umie-
jętności rozwiązywania kon-
fliktów bez przemocy, poko-
nywania stresu, rozpoznawa-
nia własnych uczuć, emocji
i potrzeb etc. Grupa spotykać
się będzie przez pięć dni w ty-
godniu po dwie godziny
dziennie. W ramach powyż-
szego wsparcia odbędą się
również indywidualne konsul-
tacje w wymiarze 15 godzin.

Kolejnym z działań jest
udzielenie wsparcia w formie
porad prawnych i indywidu-
alnych konsultacji, dzięki
czemu kobiety mogą stać się
bardziej zmotywowane do
samodzielnego działania

MGOPS w Strzyżowie realizatorem projektu
dedykowanego ofiarom przemocy domowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie od września do grudnia 2014 r. realizuje projekt w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod nazwą: „Zobacz –
Zatrzymaj – Zmień – Nie! Dla Przemocy w Twoim Domu”.

przed wszelkiego rodzaju instytucjami, jak
również zdobędą odpowiednią wiedzę
o przysługujących im prawach. W ramach
edukacji prawnej planujemy również prze-
prowadzić wykład z kuratorem zawodo-
wym, który w formie dwugodzinnego spo-
tkania przedstawi zainteresowanym kobie-
tom formy sprawowania dozorów w sto-
sunku do sprawców przemocy domowej,
sposoby egzekwowania obowiązków nakła-
danych przez Sąd oraz wiele innych rów-
nie ciekawych zagadnień.

Trudno wyobrazić sobie skuteczne po-
maganie osobom doświadczającym prze-
mocy w rodzinie bez oddziaływań grupo-
wych, dlatego też w projekcie przewidzia-
ne jest utworzenie grupy wsparcia. Osoba
doświadczająca przemocy to osoba, w życiu
której pojawił się chaos wprowadzony po-
przez sprawcę przemocy domowej wraz
z całym repertuarem trudnych do przewi-
dzenia agresywnych zachowań. Odpowied-
nio zmotywowana osoba doświadczająca
przemocy w rodzinie, poprzez regularny
udział w spotkaniach grupy, poczuje ulgę
emocjonalną oraz przekonanie, że znajdu-
je się w miejscu, w którym jest rozumiana,
a nie osądzana. Dlatego też bardzo przy-
datne okażą się zajęcia o tematyce eduka-
cyjnej na temat zjawiska przemocy, które
pozwolą kobietom powoli uporać się
z trudnymi uczuciami takimi jak: poczu-
cie winy, wstydu, lęku.

Jednym z kolejnych działań projekto-
wych jest propagowanie pozytywnych form
zagospodarowania czasu wolnego. Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzyżowie planuje zorganizowanie wy-
cieczki integracyjnej dla kobiet biorących
udział w projekcie, która pozwoli im ode-
rwać się od problemów dnia codziennego,
jak i wzmocnić kontakty interpersonalne
z grupą.

Podsumowanie działań projektowych
nastąpi w trakcie spotkania zamykającego
powyższy projekt. Głównym jego celem bę-
dzie dyskusja i wymiana poglądów na te-
mat realizacji projektu oraz podsumowa-
nie celów, które udało się zrealizować.
W trakcie spotkania nastąpi rozliczenie fi-
nansowe projektu oraz rozdanie materia-
łów promocyjnych.

Karolina Bajkos
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W³ókniarz Strzy¿ów w nowym pionie

W Strzyżowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze koła sportowego Włókniarz, na którym zapadła de-
cyzja o przejściu b. Włókniarza Strzyżów do pionu Start.
Strzyżowskie koło sportowe nie związane branżowo ze zrze-
szeniem Włókniarz, gdyż na terenie miasta nie ma zakła-
dów włókienniczych – oparte zostało o spółdzielnie pracy.

W związku ze zmianami barw podjęto wiele cennych
zobowiązań, jak ukończenie budowy kortu tenisowego,
skoczni narciarskiej i toru slalomowego, wyposażenie sali
Miejsk. Domu Kultury w urządzenia gimnastyczne oraz po-
czynienie definitywnych starań o przydział odpowiedniego
terenu pod budowę stadionu sportowego w Strzyżowie.

Spodziewać się należy, że zarówno władze sportowe Rze-
szowa, jak i rada okręgowa ZS Start dopomogą tamt. kołu
sportowemu do zrealizowania ich śmiałych zamiarów, dzięki
którym Strzyżów stanie się w niedalekiej przyszłości po-
ważnym ośrodkiem sportów zimowych i letnich woj. Rze-
szowskiego.

(JN) IV/1954 r.

Apel „Startu” Strzy¿ów

Koło sportowe „START” Strzyżów podjęło dla uczcze-
nia 10-lecia Polski Ludowej wiele cennych zobowiązań, mię-
dzy innymi wybudowanie w jesieni br. skoczni narciarskiej
i toru slalomowego oraz oddanie do użytku kortu tenisowe-
go. Start strzyżowski wzywa wszystkie koła sportowe wojew.
rzeszowskiego do podejmowania i pilnej realizacji zobowią-
zań dla uczczenia 10-lecia naszego Państwa Ludowego.

*
Pod „parasolami” grają w tenisa stołowego zawodnicy

KS „START” Strzyżów, gdyż woda leje się do świetlicy przez
sufit. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzyżowie
czerpiące poważne dochody z administracji Miejskiego
Domu Kultury, jak z zabaw, występów teatralnych itp. win-
no zabezpieczyć dach, aby zapobiec dewastacji jednego
z najpiękniejszych Domów Kultury naszego województwa.

*
Strzyżów posiada wiele talentów lekkoatletycznych.

Np. Witold Patryn na spartakiadzie szkół ogólnokształcą-
cych w Rzeszowie uzyskał dobry czas na 100 m. 11,5 sek.
Władysław Drogoń I miejsce w trójboju. Zawodnicy ci re-
prezentować będą nasze województwo na centralnej spar-
takiadzie w Poznaniu. Młodzież Strzyżowa czeka od lat na
stadion sportowy, dusząc się na ciasnym boisku SKS „Ju-
nak”, które posiada prymitywną bieżnię ziemną. Może
wyniki osiągnięte przez lekkoatletów Strzyżowa zdopin-
gują wreszcie władze, aby wytypowały odpowiednie miej-
sce na stadion sportowy, którego brak nie pozwala na peł-
ne uaktywnienie wielu dyscyplin.

(JN) „Dziennik Polski” 20/VI.54 r.

Złoty medal dla Patrycji Wnęk
w Pucharze Świata Kadetów

i Kadetek w Rumunii!
W dniach 26-28 września 2014 r. w Bukareszcie odbyła
się międzynarodowa impreza Ju-jitsu sportowego pod
nazwą „11 th BALKAN OPEN CHAMPIONSCHIP”. W pierw-
szy dzień imprezy nasza 26-osobowa reprezentacja wzię-
ła udział w Pucharze Świata Kadetów i Kadetek.

Nasi zawodnicy godnie reprezentowali nasz kraj zdobywając
7 medali. Jest to wielki sukces naszej zawodniczki Patrycji Wnęk,
sensei Pawła Szlachty i klubu ARMMAGEDON Strzyżów po-
nieważ Patrycja była jedyną złotą medalistką z Polski, ponadto
zdobyliśmy 3 srebrne i 3 brązowe medale. Świadczy to o tym, że
poziom turnieju był bardzo wysoki.

Turniej rozpoczął się o 9:00 rano – nasza Pati rozpoczęła
swoje walki eliminacyjne około 13:30 i skończyła przed 15:00.
Wygrała wszystkie swoje walki w pięknym stylu a przede wszyst-
kim walkę o wejście do fi-
nału. Gdy do końca walki
zostało 46 sekund, prze-
grywała 4 do 10, ale poka-
zała wszystkim swój cha-
rakter i to, jak walczyć do
końca. Gdy zostało 16 se-
kund, przegrywała już tyl-
ko 9 do 10. W ostatnich
sekundach starcia zdoby-
ła jeszcze 4 punkty i całą
walkę wygrała 13 do 11.
Później przez sześć go-
dzin czekała cierpliwie na
swoją walkę finałową
i o około 21:00 stoczyła
swoją ostatnią walkę
w tym turnieju wygrywa-
jąc z reprezentantką Gre-
cji 14 do 5 i w tym mo-
mencie stała się najlepszą
zawodniczką na świecie
w kategorii wagowej – 44
kg. Należy nadmienić, że
kadeci są to zawodnicy
w wieku 12-14 lat. Nasza
Patrycja ma lat 12, więc w tej kategorii wiekowej będzie walczyć
jeszcze dwa następne lata. Turniej zakończył się około 23:00 de-
koracją medalistów a po niej czekała nas prawie 20-godzinna
podróż do domu.

Bardzo dziękujemy naszym sponsorom: Firmie Met-Bud Ja-
cek, Krzysztof i Tomasz Leszczak, Firmie GREMUR, Firmie
Wojan, Ranczo Pstrągowa, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego
Marek Leśniak, Damianowi i Sylwii Środoń oraz tym, którzy
pragnęli pozostać anonimowi.

Armmagedon zaprasza do wspólnej praktyki sportów i sztuk
walki dzieci już od 4 roku życia, nasi adepci mogą brać udział
w rywalizacji w sportowej w turniejach ogólnopolskich już w wieku
6 lat. Kontakt i informacje pod nr telefonu 691 681 119.

Tekst i fot. Armmagedon Strzyżów

Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokó³” w Strzy¿owie

Patrycja z trenerem Pawłem Szlachtą
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Każdy, kto chciał wystartować, mógł
znaleźć coś dla siebie – były biegi dla dzie-
ci, specjalnie dla pań, biegaczy górskich,
biegaczy nocnych, maratończyków, ultra-
maratończyków i ludzi z żelaza (iron run).
Z własnych kontaktów osobistych oraz
z analizy tabeli wyników udało mi się udo-
kumentować 16 biegaczek i biegaczy
z naszego miasta (lub okolicy).

Wśród najmłodszych uczestników za-
prezentowali się Patryk Nowak (rocznik

2009), który w Biegu deptaka dla dzieci
do lat 6 zajął 55 miejsce (na 113 startują-
cych) oraz Zuzanna Mazur i Martyna Wło-
dyka, które w kategorii dzieci do lat 10
zajęły odpowiednio 112 i 121 miejsce (na
133 startujących). W gronie biorących
udział były też panie. Anna Kozaczka
w biegu Życiowa Dycha Taurona (10 km)
z czasem 0:56:40 (56 minut i 40 sekund)
zajęła 1268 miejsce na 1778 startujących,
Iwona Znamirowska w Minimaratonie
(4219,5 m) z czasem 0:19:54 była 141 na
180 startujących, natomiast Joanna Góra
w Biegu Nocnym na 5 km z czasem 0:32:15
uplasowała się na 374 miejscu wśród 429
startujących. Wśród panów najbardziej
pracowitym biegaczem był Tomek Góra,
który wystartował w dwóch biegach
– w Biegu Nocnym, z czasem 0:32:15 zajął
375 miejsce, a w biegu górskim na 36 km
z czasem 4:31:45 zajął 99 miejsce na 311

startujących. Niewątpliwie najlepszy spor-
towy wynik osiągnął Radek Ślaski, który
w biegu górskim na 36 km zajął wysokie
czwarte miejsce ze znakomitym czasem
3:17:48. Na tym samym dystansie w biegu
uczestniczył również Łukasz Nowak, któ-
ry z czasem 4:23:05 zajął 83 miejsce. Naj-
liczniej Strzyżów reprezentowany był
w biegu Życiowa Dycha Taurona, w której
wzięło udział 4 Strzyżowiaków – Adam
Baran z czasem 0:48:24 zajął 691 miejsce
na 1778 startujących, Mikołaj Ruban
z czasem 0:51:10 był 943, nestor naszych
biegaczy Paweł Ślaski z czasem 0:55:52
zajął 1228 miejsce, a Dominik Pisiński
z czasem 0:56:40 uplasował się na 1267
pozycji. Dwóch biegaczy przebiegło Pół-
maraton – Jacek Arciszewski z czasem
2:04:01 zajął 353 miejsce na 499 startują-
cych, a Piotr Kozikowski był na 431 miej-
scu z czasem 2:14:53.

Ja wystartowałem w Ultramaratonie
na 66 km, którego trasa przebiegała z Kry-
nicy Zdroju (start na Deptaku) do Piw-
nicznej przez Rytro z zaliczeniem najwyż-
szych szczytów Beskidu Sądeckiego – Ja-
worzyny Krynickiej (1114 m), Runka
(1080 m), Łabowskiej Hali (1064 m),
Wierchu nad Kamieniem (1091 m), Pisa-
nej Hali (1043 m), Wietrznych Dziur
(1038 m), Wielkiej Przehyby (1191 m),
Złotnistego Wierchu
(1218 m), Radziejowej
(1262 m), Wielkiego
Rogacza (1182 m), Ma-
łego Rogacza (1162 m),
Eliaszówki (1024 m).
Mój czas – 9 godzin 51
minut i 6 sekund – po-
zwolił mi na zajęcie 101
miejsca wśród 222, któ-
rzy bieg ukończyli. Wa-
runkiem ukończenia
biegu było przebiegnię-
cie linii mety w czasie
krótszym niż 13 godzin.
Takich, co się w limicie
czasu nie zmieścili, było
29 osób. Bieg niezwykle
trudny i wyczerpujący
– wystarczy spojrzeć na
profil trasy – łącznie
2800 m podbiegów (po-

dejść) w górę i 2980 m zbiegów (zejść)
w dół oraz czas trwania biegu – blisko 10
godzin w trasie. Start do tego biegu był
wspólnie z ultramaratończykami, którzy
biegli na 100 km oraz biegaczami górski-
mi na 36 km i odbył się już o godzinie
3 rano, w ciemną jeszcze noc.

Spotykam się z Tomkiem Górą i Łuka-
szem Nowakiem. Pamiątkowe zdjęcia,
ostatnie rady i na start. Startuję o 3:10, ko-
ledzy na 36 km o 3:20. Start jest usytuowa-
ny około 560 metrów nad poziomem mo-
rza (n.p.m). Po krótkim biegu ulicami Kry-
nicy, podbiegu na Holicę (około 809 m
n.p.m.), zbiegamy do Czarnego Potoka na
drogę prowadzącą pod Jaworzynę. Skręca-
my z drogi asfaltowej i zaczyna się wspi-
naczka na Jaworzynę Krynicką (1114 m
n.p.m.). Niesamowite wrażenie robią bie-
gacze poruszający się po leśnych ścieżkach
wśród ciemności górskiej nocy wyposaże-
ni tylko w malutkie latarki czołowe (za-
mocowane na czole głowy). Trochę biegnę,
trochę idę szybkim marszem. Po godzinie
i 20 minutach jestem na szczycie i dalej już
biegiem na Runek. Mimo rozgwieżdżone-
go nieba, ciemno jak oko wykol i trzeba
bardzo uważać, żeby nie zawadzić o wysta-
jący korzeń lub kamień. Biegniemy jeden
za drugim wąską ścieżką leśną wypatrując
pod nogami nierównej drogi. Po osiągnię-

Jan Półzięć

Strzyżów biegał w Krynicy Zdroju
Festiwal biegowy w Krynicy Zdroju, odbywający się w tym roku już po raz piąty, zgromadził na starcie różnych biegów
sporą grupę biegaczy ze Strzyżowa. W imprezie tej, odbywającej się od piątku 5 września do niedzieli 7 września, wzięło
udział ponad 7000 uczestników w różnym wieku, startujących na różnych dystansach dostosowanych do swoich możli-
wości i ambicji.

Na mecie w Piwnicznej

Przed startem z Tomkiem Górą i Łukaszem Nowa-
kiem

Fot. Archiwum

Fot. J. Góra
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W skrócie

Szanowni Państwo!

Cóż może być bardziej wzniosłego niż to, że hono-
rowo i bezinteresownie jeden człowiek oddaje cząst-
kę samego siebie bliźniemu?

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest
o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA... Niech
dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz licz-
niejsi we wszystkich częściach świata.” (Jan Paweł II, Światowy Dzień
Krwiodawców 2004 r.)

Krew jest potrzebna codziennie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom
wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Może
kiedyś i Ty będziesz jej potrzebował.

W uznaniu zasług pokoleń strzyżowskich krwiodawców powstała
społeczna inicjatywa, która ma na celu uhonorowanie sztandarem
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Strzyżowie. Społeczny Komi-
tet Sztandaru zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe tej inicjatywy.
Każda Państwa pomoc będzie wyrazem uznania i akceptacji społecz-
nej działalności i ofiarności strzyżowskich krwiodawców oraz zna-
kiem Waszej wdzięczności za bezinteresowną życzliwość i niezawod-
ność w niesieniu pomocy potrzebującym.

Z góry serdecznie dziękujemy za przychylność.
Środki finansowe prosimy przekazywać na konto w BS Strzyżów

Nr 79 9168 0004 0020 3153 2000 0010.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru
dla Honorowych Dawców Krwi w Strzyżowie Stanisław Stasiowski

Niedziela 28 września 2014 roku była w Warszawie świętem biegania, odbył się
bowiem 36. PZU Maraton Warszawski – jedna z największych imprez biegowych
w Europie. Wystartowało 6675 uczestników z 56 krajów, a wśród nich mieszkańcy
naszego miasta: Katarzyna Patryn, Radosław Ślaski, Łukasz Nowak, Bartosz Wajda
i Sławomir Zdrada. Najlepszy wśród Strzyżowiaków – Radosław Ślaski trasę maratonu
pokonał w doskonałym czasie 3 godz. 13 min. i 55 sek., natomiast Łukasz Nowak
– 4 godz. 9 min. 23 sek.; Bartosz Wajda – 5 godz. 31 min. i 59 sek.; Sławomir Zdrada
– 5 godz. 37 min. i 35 sek. Jedyna przedstawicielka płci pięknej w tej grupie – Katarzyna
Patryn trasę 42 kilometrów pokonała w czasie 5 godz. 28 min. i 23 sek., co dało jej 870.
miejsce w kategorii kobiet na 911 startujących a 6507 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Maratończykom ze Strzyżowa życzymy dalszych sukcesów!
Red.

ciu Runka, zbiegamy ostro ponad 150 m
w dół. Zaczyna świtać, na małej polance
widać pięknie wschodzące słońce, pamiąt-
kowe zdjęcia i dalej znowu w górę do schro-
niska na Łabowskiej Hali (1064 m n.p.m.).
Pomiar czasu (2:38:31), punkt żywienio-
wy (banany, jabłka, rodzynki, woda, izoto-
niki, gorąca herbata, herbatniki, cukier, sól)
– popijam herbatę, zjadam banana, biorę
butelkę wody do plecaka, uzupełniam w bu-
telce izotonik i dalej w drogę. Wspinamy
się jeszcze na Wierch nad kamieniem
(1082 m n.p.m.) i zaczynają się zbiegi
– najpierw mniej strome a dalej już karko-
łomne – z pieca na łeb, to mało powiedzia-
ne. Z wysokości ponad 1000 m n.p.m. zbie-
gamy do Rytra na poziomie około 350 m
n.p.m. Przebiegamy most na Popradzie
i wbiegamy ulicą asfaltową na przepak
(miejsce, gdzie przywożą zapakowane wor-
ki każdego uczestnika biegu) koło Hotelu
Perła Południa. Pomiar czasu (4:37:26),
odbieram swój worek, zmieniam koszul-
kę, piję kawę z termosu, swoją wodę koko-
sową, biorę wodę, uzupełniam izotonik,
pakuję do worka kurtkę, w której dotych-
czas biegłem. Na przepaku spotykam Tom-
ka i Łukasza, którzy już wcześniej skończy-
li swój bieg na 36 km. Z żalem widzę ich,
odjeżdżających autobusem do Krynicy.
Oddaję worek do depozytu i biegiem
w dalszą drogę. I dopiero się zaczyna – ostre
podejście na Halę Przehyba – z przepaku
na poziomie 450 m n.p.m. do schroniska
na Hali Przehyba na poziomie 1150 m

n.p.m. tylko 9 km, ale potrzebuję na to pra-
wie 2 godziny. Istne katusze przechodzi-
łem na tym ostrym podejściu. Wreszcie jest
schronisko – pomiar czasu (6:36:16), go-
rąca herbata, herbatniki, rodzynki, banan,
pamiątkowe zdjęcia i w drogę na Radzie-
jową – najwyższy szczyt w Beskidzie Są-
deckim (1262). Radziejową osiągam po 7
i pół godzinie walki na trasie. Dalej ostry
zbieg, schodzenie do przełęczy Żłobki
(1106 m n.p.m.), wspinaczka na Wielkie-
go Rogacza (1182 m n.p.m.), zbieg do prze-
łęczy Gromadzkiej (931 m n.p.m.), wspi-
naczka na Eliaszówkę (1024 m n.p.m)
i dalej już tylko zbieganie do Piwnicznej.
Łatwo powiedzieć zbieganie – uda bolą
coraz bardziej, bólu w pachwinach już nie
czuję, pojawiają się przy zbiegach bóle
w kolanach, a końce palców u nóg przy
zbieganiu tak bola, że biec już nie można

i trzeba tylko iść. Biegnę tylko po równym
terenie. Czas jest niezły, ale ambitne pla-
ny pokonania dystansu w 9 godzin trzeba
zachować na inny czas. Słońce przygrze-
wa coraz mocniej, biegniemy – idziemy
już na otwartej przestrzeni i jest coraz cie-
plej. Zostało tylko 6 km do mety i... aż
6 km. Ostre zbieganie do Piwnicznej z Elia-
szówki to już cały czas walka ze sobą i ze
swoim zmęczeniem – wszak jest już bli-
sko 9 godzin w drodze. Wreszcie jest dro-
ga asfaltowa w Piwnicznej, przebiegnięcie
przez most na Popradzie, dalej chodni-
kiem, ostatnie skrzyżowanie i już ostatni
kilometr z górki do mety. Wreszcie jest
meta, dekoracja medalem i nareszcie moż-
na odpocząć – 66 km za mną, 9 godzin
i 51 minut biegu-marszu. Zmęczenie
ogromne a satysfakcja jeszcze większa.

�
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Do turnieju zgłosiło się ponad 20 za-
wodników z Rzeszowa, Jasła, Dębicy, Sta-
rachowic, Łańcuta, Krosna i Boguchwały.
Mężczyźni rywalizowali w dwóch katego-
riach: OPEN i +45.

Mecze w kategorii +45 były rozgry-
wane w dwóch grupach, a zawodnicy
w kategorii OPEN utworzyli „drabinkę
16”, w której to przegrywający mecz za-
wodnik awansował do „Turnieju Pocie-
szenia”. Fajna zabawa, która zgromadzi-
ła amatorów tej dyscypliny, była okazją
do wykazania swoich umiejętności i spę-
dzenia aktywnie deszczowego weekendu.
Cieszymy się, że odwiedziły nasze mia-
sto kolejne osoby, które jeszcze nigdy nie
grały w cyklicznie odbywających się tu
turniejach z cyklu Amatorskiego Tenisa
Ziemnego.

Turniej w kategorii OPEN wygrał Ma-
ciej Kwiatek, pokonując w finale swego
przyjaciela i zarazem tenisowego rywala
Patryka Majewskiego 6:4 3:6 6:0 w me-
czu stojącym na bardzo wysokim pozio-

mie. Liczni widzowie mieli okazję podzi-
wiać zagrania niczym z kortów Flushing
Meadows.

Turniej w kategorii +45 lat rozgrywa-
no w systemie „każdy z każdym” w gru-
pach, i do ostatniego meczu ważyły się losy
awansu do półfinałów. Walczono o każdy
punkt, przez co pojedynki były nie tyle
piękne, co zacięte. W finale Józef Płoszcz-
cyca (najwyżej sklasyfikowany zawodnik
w tej kategorii) pokonał Piotra Stańca 6:2,
6:1. Wynik jednak nie odzwierciedla po-
jedynku, który trwał 1 godz. 40 min. i ob-
fitował w wiele gemów rozgrywanych „na
przewagi”.

Najbardziej zacięty był finał Turnieju
Pocieszenia, w którym Wojciech Lasek
z Łańcuta pokonał Michała Zamorskiego
z Rzeszowa 6:2, 5:7, 1:6. Ten drugi przy
stanie 5:4 w drugim secie miał 2 piłki me-

„Zielony Koszyk Tenis Cup”
Turniej Tenisa Ziemnego „Zielony Koszyk Tenis Cup” z okazji 8-lecia CSTiR rozpo-
częto na otwartych kortach Ośrodka Sportu w Strzyżowie, a zakończono w hali za-
przyjaźnionego Ośrodka Sportu w Trzebownisku. Powodem był oczywiście deszcz,
który zaczął padać już w sobotę.

czowe, które przegrał. Potwierdzają się
zatem słowa wybitnych graczy, potwier-
dzone przez psychologów gry w tenisa, iż
mając piłkę meczową – nawet nie wiesz
jak blisko jesteś... porażki.

Każdy ze zwycięzców swojej katego-
rii otrzymał puchar, finaliści udekorowa-
ni zostali pamiątkową paterą a dodatko-
wo każdy zgłoszony zawodnik w trakcie
Party Players losował upominki ufundo-
wane przez sponsorów. Nikt nie wyjechał
„z pustymi rękoma”. Miłe słowa od
uczestników usłyszeliśmy na temat orga-
nizacji, potwierdzając, iż za rok na pew-
no przyjadą.

Składam podziękowania głównemu
sponsorowi zawodów – Firmie Wenta
i panu Janowi Wnękowi za ufundowanie
nagród dla zawodników, Firmie Triton,
tj. panom Januszowi Rokicie i Marcino-
wi Boskowi za puchary i cenne upominki
do mini loterii, Firmie Bistro – Break
z Niebylca za pyszne sałatki i catering
podczas całego turnieju, pani Renacie Ko-
złowskiej, która do losowania przygoto-
wała tym razem męskie zestawy kosme-
tyków, Kręgielni KULA za ufundowanie
karnetów do gry, panu Arturowi Dobko-
wi za przygotowanie upominków do lo-
terii z internetowego sklepu z zabawka-
mi, panu Czesławowi Fiołkowi za ufun-
dowanie swoich wyrobów wędliniar-
skich, których mogli skosztować zawod-
nicy podczas przygotowanego przez Cen-
trum Sportu spotkania zawodników.
Dziękuję tym samym wszystkim wolon-
tariuszom – pracownikom Ośrodka
Sportu za pomoc w organizacji tego tur-
nieju, a na ręce Sędziego Głównego zawo-
dów pana Aleksandra Latuska – prezesa
Rzeszowskiego Towarzystwa Tenisowego,
składam podziękowania za obsługę tech-
niczną i sędziowską tego turnieju, który
z racji, iż rozgrywany był na nawierzchni
twardej, gdzie piłka nie zostawia śladu na
korcie, skutecznie podejmował sprawiedli-
we decyzje przy spornych piłkach. W ra-
mach obchodów kolejnej rocznicy funkcjo-
nowania Centrum Sportu Turystyki i Re-
kreacji pozostały do rozegrania jeszcze dwie
konkurencje. Mocno wierzę, że pojawią się
na nich również mieszkańcy Strzyżowa.
Serdecznie zapraszam.

Ryszard Kwiatek
Dyrektor CSTiR

Finaliści kategorii OPEN

Finaliści kategorii +45

Finaliści Turnieju pocieszenia
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Mistrzostwa w ratownictwie
drogowym

31 sierpnia na terenie powiatu strzyżow-
skiego odbyły się XV Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego w Ratownictwie
Drogowym PZM oraz XXXIV Zlot Ra-
towników Drogowych PZM. W zmaga-
niach wzięło udział 11 drużyn z terenu
województwa podkarpackiego. W działa-
nia włączyła się również Policja.

Trasa zlotu przebiegała po drogach
wiodących przez gminy: Strzyżów, Wi-
śniowa i Frysztak. Zadaniem dwuosobo-
wych załóg, reprezentujących automobil-
kluby i kluby Polskiego Związku Motoro-
wego, było doskonalenie i sprawdzenie
wiedzy i umiejętności praktycznych w za-
kresie udzielania pomocy przedmedycz-
nej ofiarom nieszczęśliwych zdarzeń oraz
postępowanie techniczno-organizacyjne
na miejscu wypadku drogowego. Celem
Zlotu było również propagowanie idei nie-
sienia pomocy poszkodowanym w wypad-
kach drogowych i popularyzacja zasad
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym. Mocno akcentowane były też za-
gadnienia z problemem nietrzeźwych
użytkowników naszych dróg.

Policjanci włączyli się w współorgani-
zację mistrzostw. Zadaniem funkcjonariu-
szy było m.in. ocenianie udzielanej pomo-
cy przedmedycznej ofiarom wypadków.
W mistrzostwach wziął udział Komendant
Powiatowy Policji w Strzyżowie – mł. insp.
Robert Makowiec oraz przedstawiciel

Kronika

Policyjna

wrzesień 2014

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – pod-
insp. Waldemar Pieniowski.

Strzyżowscy policjanci
podsumowali wakacje 2014 r.

Mniej wypadków, mniej osób rannych
i mniej zatrzymanych nietrzeźwych kie-
rowców – taki jest wstępny bilans waka-
cyjnych miesięcy 2014 roku. Strzyżow-
scy policjanci wstępnie podsumowali
stan bezpieczeństwa na drogach naszego
powiatu w czasie tegorocznych wakacji.

W lipcu i sierpniu 2014 r. na drogach
powiatu strzyżowskiego doszło do 6 wy-
padków. W tych zdarzeniach rannych zo-
stało 8 osób. Życie na drodze straciły
2 osoby.

Na terenie naszego powiatu sytuacja
wygląda następująco:

W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy
policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jaz-
dę 48 nietrzeźwym kierowcom. Liczba ta
zmniejszyła się o 12 w porównaniu do lip-
ca i sierpnia 2013 r.

Podinsp. Antoni Stojak
I Zastępcą Komendanta KPP

w Strzyżowie

Z dniem 8 września br. podinsp. Antoni
Stojak został powołany na stanowisko
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Po-
licji w Strzyżowie. Rozkaz podpisał Pod-
karpacki Komendant Wojewódzki Poli-
cji nadinsp. Zdzisław Stopczyk.

Podinspektor Anto-
ni Stojak pełni służbę
w Policji od 23 lat. Pra-
cował w wydziale pre-
wencji oraz dochodze-
niowo-śledczym w kro-
śnieńskiej komendzie.
Kolejnym etapem było
pełnienie funkcji kie-
rownika sekcji do walki
z przestępczością gospo-
darczą. Następnie od
2005 roku pracował

w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji. Od 17 marca br. pełnił
obowiązki I Zastępcy Komendanta Powia-
towego Policji w Strzyżowie.

Podinsp. Antoni Stojak ma wykształ-
cenie wyższe resortowe i wyższe magister-
skie. Ukończył studia wyższe na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie na Wydziale Prawa. Jest żonaty, ma
syna i dwie córki. Interesuje się motory-
zacją i filmem. W czasie wolnym od pracy
chętnie podróżuje.

W trosce o wyjeżdżających
w poszukiwaniu pracy

10 września ruszyła kampania informa-
cyjna skierowana do osób szukających
pracy za granicą – „Praca za granicą?
Nie bierz kota w worku. Sprawdź swoje-
go przyszłego pracodawcę”. Jej inicjato-
rem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-

szowie, a jednym z partnerów jest Poli-
cja. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Podkar-
packiego.

Celem akcji jest zwiększenie świado-
mości wśród osób, które decydują się opu-
ścić kraj w celu poszukiwania pracy za gra-
nicą w zakresie:

•  Przygotowania do podjęcia pracy
w krajach EU, EOG. Do instytucji rynku
pracy, Policji i innych organizacji zajmu-
jących się zatrudnieniem często napływają
informacje o działalności nielegalnych
pośredników pracy, w tym również o po-
bieraniu od osób wysokich opłat za np.
„znalezienie pracy”. Nielegalni pośredni-
cy pracy wykorzystują niedoświadczenie
i niewiedzę osób, które często zdespero-
wane poszukują różnych możliwości za-
robienia pieniędzy. Ponadto osoby, które
decydują się na wyjazd do pracy za grani-
cę, bardzo często nie zdają sobie sprawy
z konsekwencji, jakie mogą grozić w przy-
padku podjęcia pracy „na czarno”. Nie
dostrzegają wszystkich zagrożeń, jakie
mogą nieść ze sobą decyzje podejmowane
często szybko, pochopnie i pod wpływem
emocji.

•  Kształtowania wiedzy na temat praw
i przepisów obowiązujących w państwach
EU, EOG. Wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej spowodowało, że podejmowanie

lipiec-sierpień 2014 lipiec-sierpień 2013 lipiec-sierpień 2012

wypadki 6 (Strzyż. 0) 10 12
kolizje 118 (28) 70 94
zabici 2 (0) 2 2
ranni 8 (0) 29 30
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zatrudnienia w państwach członkowskich
stało się łatwiejsze. Polacy mogą swobod-
nie podejmować zatrudnienie we wszyst-
kich państwach członkowskich UE. Pod-
jęcie pracy w danym kraju wiąże się z prze-
strzeganiem określonych praw i przepisów
związanych np. z rejestracją (np. pobytu
lub pracy czy w urzędzie podatkowym),
ubezpieczeniem społecznym itp. Nieprze-
strzeganie ich naraża na negatywne kon-
sekwencje określone prawem da-
nego państwa.

Dzięki kampanii osoby pla-
nujące wyjazd za granicę, po-
znają profil i zadania różnych in-
stytucji (m.in. Wojewódzki
Urząd Pracy, Powiatowy Urząd
Pracy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego,
Urząd Skarbowy, Państwowa In-
spekcja Pracy, Policja, Ochotni-
czy Hufiec Pracy) wspierających
osoby zainteresowane zatrud-
nieniem za granicą i powracają-
ce z zagranicy.

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Cze-
skiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kon-
troli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas
kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth,
który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia
i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwe-
stionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają
zieloną etykietę z wyraźnym czerwo-
nym napisem: ABSINTH 60%. Celni-
cy na razie nie wiedzą, ile skażonego
absyntu znajduje się w punktach sprze-
daży.

W związku z powyższym Główny
Inspektor Sanitarny ponownie przypo-
mina, że spożywanie alkoholu niewia-
domego pochodzenia, nawet w butel-
kach łudząco przypominających orygi-
nalne produkty, może powodować po-
ważny uszczerbek na zdrowiu a nawet
śmierć.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem ner-
wu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, mi-
nimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia
alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu al-
koholu spożywczego – pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona
aktywność fizyczna i psychiczna.

Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów
zależy od wypitej ilości metanolu) docho-
dzi do senności, śpiączki i głębokich za-
burzeń świadomości (utrata przytomności,
bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do
zaburzeń oddychania, oddech jest przy-
śpieszony, głęboki. Występują nudności,
wymioty i bóle brzucha. Następują: spa-
dek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie
czynności serca oraz zaburzenia widzenia
(czasem występujące z opóźnieniem) do
całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) śle-
poty.

UM Strzyżów

Więcej o akcji na stronie Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Bezpieczna droga do szkoły

Od początku września strzyżowscy poli-
cjanci uczą dzieci bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. Po zajęciach teore-
tycznych funkcjonariusze przeprowa-

dzają z uczniami klas I praktyczną na-
ukę przekraczania jezdni. 12 września
policjanci odwiedzili uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Strzyżowie oraz
w Brzeżance.

Policjanci prowadzą wzmożone działa-
nia pod nazwą „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Głównym celem tej akcji jest zapew-
nienie bezpieczeństwa najmłodszym
uczestnikom dróg. Podczas spotkań z funk-

cjonariuszami dzieci uczą się za-
sad bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, oraz praktycznej nauki
przechodzenia przez jezdnię.
Policjanci przypominają również
o obowiązku noszenia elemen-
tów odblaskowych poza terenem
zabudowanym, a także o bezpie-
czeństwie podczas zabawy, samo-
dzielnego pobytu w domu, czy
podczas kontaktów z obcymi.

Tekst i fot. asystent ds. infor-
macyjno-prasowych

KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

Uwaga na alkohol niewiadomego pochodzenia
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie
ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.



galeriagaleria
Z wystawy prac Franciszka Frączka w Domu Kultury „Sokół”

w Strzyżowie

Autoportret Babcia z wnuczką Cywilizowana obrona

Nagrodzone zdjęcia w konkursie „Piękno Ziemi Strzyżowskiej”Nagrodzone zdjęcia w konkursie „Piękno Ziemi Strzyżowskiej”

Gdy będę stary Święta zbrodnia Walka samców

Michał Szarek
- Kapliczka z Malwami

Seweryn Stodolak - Mglisty poranek Zbigniew Mostek - Na ławeczce II - Strzyżów Rynek
- 18 VII 2014



Laureaci Nagrody Świętego Michała 2014Laureaci Nagrody Świętego Michała 2014

MECENAT SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA- Janusz Ziobro; - ks. Jerzy Oczoś

KULTURA - Grupa Estradowo-Kabaretowa ANTIDOTUM OŚWIATA I WYCHOWANIE - Związek Strzelecki
„Strzelec” Pododdział Strzyżów

SAMORZĄDNOŚĆ - Samorząd Uczniowski Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie WOLONTARIAT - Marek Stec i Eugeniusz Moskal

OPIEKA SPOŁECZNA - Stowarzyszenie
„Tak Życiu”

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE
- Grupy AA „Życie” i Al. Anon „Nadzieja”

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE
NA WYRÓŻNIENIE - Koło Łowieckie
„Złota Jesień” w Strzyżowie

Recital Grupy Estradowo-Kabaretowej „Antidotum” Fot. A. Kozioł


