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Koncert „Obudź w sobie Anioła”

Udział zawodników Armmagedonu
Strzyżów w Ogólnopolskim Turnieju
Ju-Jutsu dzieci i młodzieży
w Raciborzu

Fot. A. Zielińska

Grupa Hakowicze z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
w ogólnopolskim programie
edukacyjnym „Mam Haka na Raka”

Fot. Armmagedon

Uwaga
rodzice!
Od 15 marca do 15 kwietnia 2014 r.
trwa rekrutacja do Miejsko-Gminnego
Przedszkola Publicznego w Strzyżowie
na rok szkolny 2014/2015.

tel. 17 2761 536

Fot. Grupa Hakowicze
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Mamy nowy, ładny rynek, który jest
obecnie zagracony samochodami. Będąc
matką z dzieckiem, która wielokrotnie
musi przejechać po Strzyżowskich wąskich chodnikach wózkiem (z trudem dodajmy), nie mam szans w dzień powszedni wjechać tym wózkiem na rynek –
wszystkie trakty piesze pozastawiane są
samochodami. Policja i Straż Miejska nic
sobie z tego nie robią, a przecież powinny
interweniować, bo w wielu z tych miejsc,
gdzie teraz zaparkowane są samochody,
nie wolno się zatrzymywać. Kto więc powinien egzekwować przestrzeganie przepisów prawa i czy zostaną podjęte jakieś
kroki, by ta sytuacja uległa zmianie?

parkowania samochodów w wyznaczonych miejscach. Kierowcy zobowiązani są
do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Poleciłem strażnikom miejskim częstsze wizyty na terenie rynku i egzekwowanie przepisów. Zwróciłem również uwagę
na ten fakt policji.
Niezależnie od powyższych czynności,
na wiosnę, w ciągach, gdzie ruch pieszy
jest największy, zamierzamy wystawiać pojemniki z kwiatami, które utrudnią zatrzymywanie samochodów w tych miejscach.
Sądzę, że w maju – czerwcu sytuacja ulegnie zmianie w związku z oddaniem do
użytku większego parkingu w okolicy ulicy Sanockiej.

Plan organizacji ruchu w obrębie strzyżowskiego rynku przewiduje możliwość

Z poważaniem
Marek Śliwiński

Budżet na 2014 rok
uchwalony
Uchwałą z dnia 29 stycznia 2014 r.
Rada Miejska w Strzyżowie przyjęła budżet Gminy Strzyżów na 2014 rok. Prace
nad projektem budżetu tradycyjnie rozpoczęto już we wrześniu zeszłego roku.
Pierwotny projekt budżetu przewidywał
dochody gminy w wysokości przekraczającej 50 mln 700 tys. zł., zaś wydatki
o nieco ponad 4 mln większe. Ostatecznie, w wyniku pracy nad budżetem komisji stałych Rady Miejskiej, postanowiłem
uwzględnić wszystkie zgłoszone przez
komisje wnioski oraz dodatkowo wniosłem własne poprawki do budżetu przewyższające 11 mln zł. Zwiększenie dochodów i wydatków w stosunku do pierwotnej wersji budżetu podyktowane było
zamiarem przygotowania i złożenia wniosku na realizację uzbrojenia terenów przemysłowych w Strzyżowie przy ul. 1 Maja
w okolicach byłej Fabryki Maszyn i składowiska odpadów.
Po uwzględnieniu wspomnianych poprawek dochody budżetu określono na
kwotę 61 053 669,38 zł. Tradycyjnie najwięcej dochodów uzyskamy z subwencji

i dotacji z budżetu Państwa. Niewiele ponad 7 mln zł stanowić będą dochody
z podatków i opłat lokalnych, zaś udział
Gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu Państwa planowany jest na poziomie 8 mln zł. Średnie dochody podatkowe przeliczone na jednego mieszkańca naszej gminy w stosunku do podobnie liczonych średnich dochodów na jednego mieszkańca w kraju są dwukrotnie
niższe. Podkreślam to zdanie, gdyż niewielu mieszkańców naszej gminy bierze
ten fakt pod uwagę domagając się określonych wydatków na ich potrzeby.
Oczywistą jest rzeczą, że poziom zabezpieczenia potrzeb (czytaj wielkość podatków) uzależniona jest wprost od dochodów, a zwłaszcza tych podatkowych,
bo subwencja wyrównawcza „wyrównuje” tylko w 80% średni poziom dochodów. Pozostałe dochody gminy, tj. subwencja oświatowa i dotacja na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej,
mają swoje ustawowe przeznaczenie.
Wydatki Gminy Strzyżów zaplanowano na ponad 65 mln zł. Różnica między
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dochodami a planowanymi wydatkami wyniesie zatem ok. 4 mln zł
i zostanie pokryta z kredytu na zadania inwestycyjne, głównie budowę dróg i ulic. Największym wydatkiem będzie utrzymanie szkół
i przedszkoli. Na ten cel przewidziano niemal 22 mln zł. Z dochodów
podatkowych gminy dopłacimy do
oświaty ok. 8 mln zł. Pokrywać będziemy koszty prowadzonych przez
Gminę szkół i przedszkoli, ale
i szkół i przedszkoli prowadzonych
przez inne podmioty, tzw. szkół
i przedszkoli niepublicznych.
Początkiem roku przekazaliśmy prowadzenie szkoły w Wysokiej Strzyżowskiej lokalnemu stowarzyszeniu, zabezpieczając na jej
prowadzenie subwencję z budżetu
gminy.
Tradycyjnie drugą pozycję
w wydatkach budżetowych naszej
gminy stanowią wydatki na pomoc
społeczną. Pragnę jednak zauważyć, że z ponad 10 mln zł, które
wydajemy na pomoc społeczną,
niemal 8 mln pochodzi z dotacji
Państwa i przeznaczone jest na realizację ustawowych zadań rządowych, wykonywanych jedynie
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Znaczącą kwotę środków finansowych zamierzamy przeznaczyć
na poprawę infrastruktury komunalnej, głównie budowę dróg i chodników, kanalizację i oświetlenie
uliczne. Jeśli uzyskamy dofinansowanie wniosku z Regionalnego
Programu Operacyjnego na uzbrojenie terenów przemysłowych przy
byłej Fabryce Maszyn, to wydatki
na te zadania wyniosą niemal
15 mln zł. Oczywiście utrzymywać
będziemy również obiekty komunalne, jak Domy Ludowe, strażnice
OSP, budynki administracyjne
i mieszkalne stanowiące własność
gminy, podnosząc jednocześnie ich
standard wyposażenia.
Wydatki bieżące gminy wyniosą
ponad 47 mln zł. Pozostała kwota
– niemal 18 mln zł – to tak zwane
wydatki majątkowe, w tym wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne a w nich na programy finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej.
Szczegółowe dane o budżecie
na 2014 r. znajdują się na stronie
internetowej gminy www.strzyzow.pl/bip.
Burmistrz Strzyżowa
Marek Śliwiński

Rozpoczęto pilotaż projektu
PSeAP w Urzędzie Miejskim
w Strzyżowie
W ostatnim czasie osoby odwiedzające Urząd Miejski w Strzyżowie mogły zauważyć
zmiany zarówno w wyposażeniu komputerowym urzędu, jak i w jego funkcjonowaniu. Wszystko to związane jest z uruchomieniem od stycznia br. w naszym urzędzie
pilotażu projektu Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP). Realizatorem przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest
Województwo Podkarpackie a Gmina Strzyżów jednym z blisko 160 partnerów.
Zasadniczym celem projektu jest zapewbić to osoby posiadające bezpieczny podpis
nienie mieszkańcom Podkarpacia możliwoelektroniczny lub profil zaufany na platforści korzystania z szerokiego zakresu usług
mie e-PUAP (po założeniu konta na
publicznych dostępnych drogą elektroniczną
e-PUAP-ie, jego autoryzacji dokonuje się
dzięki uruchomieniu i wdrożeniu jednolitej
w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie – naplatformy informatycznej, wprowadzeniu
leży mieć przy sobie dowód osobisty). Poza
zdefiniowanych procedur obsługi i standartym osoba, która złoży dokument w urzędów informatycznych oraz modernizacja indzie i poda na nim numer PESEL lub NIP
frastruktury teleinformatycznej urzędów ad(w przypadku firm) a także zna jego numer
ministracji lokalnej, a co za tym idzie podniekancelaryjny, będzie mogła po zalogowaniu
sienie efektywności działań administracji pudo SeUI sprawdzić na jakim etapie realizablicznej. Jego realizacja zapewni mieszkańcji jest dana sprawa.
com, podmiotom
Ponadto, w urzępublicznym oraz godzie, na każdym pięspodarczym z teretrze, znajdują się tzw.
nu województwa
infomaty, dzięki któmożliwość korzyrym można będzie
stania z usług teleinm.in. sprawdzić status
formatycznych oraz
złożonego przez nas
z multimedialnych
do urzędu dokumenzasobów informacji
tu czy złożyć pismo
i usług świadczoelektronicznie (dla
nych elektronicznie.
osób posiadających
Umożliwi również
profil zaufany).
efektywną wymianę
W związku z wdraFot. A. Kozioł
danych pomiędzy
żaniem projektu, posamorządami, urzę- W urzędzie można już korzystać z infomatów
wstała w Urzędzie
dami administracji
Miejskim Kancelaria
państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpiOgólna, która znajduje się na parterze. Wszysttalami i innymi instytucjami publicznymi oraz
kie dokumenty, które zainteresowani składali
między podmiotami gospodarczymi. Projekt
do tej pory w sekretariacie na 1 piętrze, należy
obejmuje wyposażenie w sprzęt i oprogramoobecnie dostarczać do Kancelarii.
wanie systemowe, stanowiące podstawę funkKoszt całkowity wdrożenia projektu
cjonowania e-Administracji oraz wdrożenie
w Gminie Strzyżów to 791 020 zł, z czego
centralnego „Systemu e-Usług Internetowych
125 654 zł to wkład własny gminy. W ramach
(SeUI)” oraz „Systemu Elektronicznego
udziału w projekcie Urząd Miejski w StrzyObiegu Dokumentów (SEOD)”, w jednostżowie otrzymał m.in.: 43 zestawy monitorów
kach samorządu terytorialnego szczebla poi komputerów stacjonarnych z oprogramowawiatowego i gminnego.
niem biurowym i antywirusowym, 10 laptopów, 3 infomaty wewnętrzne, 11 zestawów do
podpisu cyfrowego, a także szkolenia z zakreCo w praktyce znaczy to dla Kowalskiego?
su obsługi programu do elektronicznego obieJuż wkrótce mieszkańcy naszej gminy
gu dokumentów etc.
będą mogli skorzystać z wachlarza usług teOstateczne zakończenie wdrażania Podleinformatycznych, a w nich przede wszystkarpackiego Systemu e-Administacji Publiczkim z możliwości złożenia do Urzędu Miejnej planuje się na wrzesień br.
skiego w Strzyżowie określonych dokumenap
tów drogą elektroniczną. Będą mogły zro-
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Informacja z XXXVII sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie
W dniu 29 stycznia odbyła się
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Radni podjęli uchwały:
• W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014
rok.
• W sprawie przyjęcia planów pracy
stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014
rok.
• W sprawie określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocową
środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązek uchwalenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakłada na radę gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).
Druk deklaracji w formie elektronicznej znajduje się na stronie www.strzyzow.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”. Deklarację w formie elektronicznej można będzie także
w najbliższym czasie złożyć za pomocą
Elektronicznej Skrzynki Podawczej na
platformie e-PUAP w formie xml lub też
PDF, doc, docx, lpg i jpeg, znajdującej
się na stronie www.epuap.gov.pl. Deklaracja elektroniczna musi być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej.
• W sprawie likwidacji Związku Międzygminnego „Wisłok”.
W dniu 26 listopada 2013 roku Walne Zgromadzenie Związku postanowiło
o likwidacji Związku z dniem 30 czerwca 2014 r. W związku z tym, zgodnie ze
statutem, konieczne jest potwierdzenie
woli rozwiązania Związku przez wszystkie rady gmin członkowskich.
• W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwalenie programu daje możliwość gminie Strzyżów skorzystania ze
wsparcia finansowego z budżetu państwa,
przewidzianego w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletnie-

go programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020. Program ten ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Jego przyjęcie jest warunkiem niezbędnym do tego, by dyrektorzy szkół
lub przedszkoli mogli uczniom i dzieciom wyrażającym chęć otrzymania posiłku udzielić pomocy bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej, potwierdzającej uprawnienia ustalane
w oparciu o kryterium dochodowe. Taką
pomocą w 2013 roku objętych było
22 uczniów, a z dożywiania skorzystało
1522 osób.
Realizatorem programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie.
• W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego.
• W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
W 2014 roku Gmina Strzyżów planuje udzielenie wsparcia finansowego
w wysokości 350 tys. zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację prac
na drogach wojewódzkich znajdujących
się na terenie gminy Strzyżów. Uchwała precyzuje zakres i miejsce realizacji
zadań a także kwoty przeznaczone na
poszczególne zadania. Środki finansowe przeznaczone będą na budowę chodników:
– w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 relacji Strzyżów-Lutcza w miejscowościach: Strzyżów (40 tys. zł), Godowa
(140 tys. zł) Żyznów (100 tys. zł);
– w ciągu drogi wojewódzkiej 988 relacji Babica-Warzyce w miejscowościach:
Żarnowa (40 tys. zł) oraz Dobrzechów
(30 tys. zł).
W związku z realizacją tych inwestycji gmina Strzyżów opracuje także dokumentację techniczną (uzupełni już istniejącą) na potrzeby budowy chodników
w miejscowościach Dobrzechów i Żyznów, wykonana również zostanie dokumentacja dla Glinika Charzewskiego,
gdzie budowa chodnika planowana jest
w późniejszym czasie.
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• W sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK Mielec gruntów położonych na terenie miasta Strzyżowa.
W związku z planami włączenia terenów gminy Strzyżów do mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, radni wyrazili zgodę na włączenie do niej gruntów
zlokalizowanych w Strzyżowie o łącznej
powierzchni 11,0230 ha.
• Zmieniającą uchwałę Nr XXXV/
336/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dobrzechów.
Uchwała jest wynikiem konieczności
uszczegółowienia zapisu w części IV planu, poprzez uzupełnienie zadania: „Remont i budowa miejsc parkingowych przy
kościele parafialnym, budowa chodnika
na cmentarzu w Dobrzechowie oraz budowa parkingu przy domu bł. Jana Pawła
II w miejscowości Dobrzechów” o informację dotyczącą wysokości kwoty zadana (670 000 zł) oraz czasu realizacji
(2014-2015).
• W sprawie budżetu Gminy na 2014
rok.
Przewiduje się, że dochody gminy
Strzyżów w 2014 roku wynosić będą ponad 61 mln zł, natomiast wydatki ponad
65 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości ponad 4 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Najważniejsze inwestycje, przewidywane do realizacji to m.in.:
– budowa małej obwodnicy Strzyżowa –
etap I,
– remont Domu Ludowego w Grodzisku,
– budowa świetlicy w Godowej,
– Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej.
Gmina Strzyżów uchwaliła budżet na
rok 2014 i będzie mogła uchwalić budżety na lata następne w świetle obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwalonych zmianach w tej
ustawie, gdyż podjęła działania zmierzające do: restrukturyzacji zadłużenia, ograniczenia zadłużenia, zwiększenia dochodów własnych bieżących, znacznego ograniczenia wydatków bieżących budżetu.
• W sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Strzyżów.
Obowiązek uchwalenia takiego dokumentu nakłada na samorządy terytorialne ustawa o finansach publicznych
z 2009 roku. Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne
oraz zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie
od 2014 do 2030 roku.
ap
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Anna Bełch, Andrzej Łapkowski

Nowy szlak turystyczny prowadzi przez gminę Strzyżów

Wyruszaj na szlak z LGD
Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem to tytuł projektu współpracy, który został zrealizowany pod koniec
ubiegłego roku przez Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania. Partnerami w tym projekcie
zostały dwie sąsiadujące Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” i Stowarzyszenie LGD „Liwocz”.
Wytyczanie szlaku rozpoczęto od obszaru LGD Stowarzyszenie „Subregion
Magurski – Szansa na Rozwój” (gminy:
Nowy Żmigród i Krempna), następnie
poprzez gminy Osiek Jasielski, Dębowiec
i Jasło dotrzeć możemy na teren Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” (gminy: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek i Pilzno) a poruszając się dalej w kierunku

Rzeszowa, trafiamy na obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD (gminy: Strzyżów,
Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna i Krościenko Wyżne). Oczywiście, kolejność zwiedzania poszczególnych gmin
i atrakcji turystycznych będących w obrębie szlaku jest dowolna.
Na terenie gminy Strzyżów jest oznaczonych 21 miejsc atrakcyjnych turystycznie.

W tym osiem tablic informacyjnych, m.in.
przy Tunelu schronowym od strony Żarnowej, dot. historii mostów żarnowskich, przy
Folwarku Golcówka w Wysokiej Strzyżowskiej, w Strzyżowie przy Zespole klasztornym SS. Serafitek, Cmentarzu Żydowskim
oraz miejsca do turystyki aktywnej czyli
ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Łętownia
i JKS Pogórze w Gliniku Zaborowskim.

Zabytkowe
panoramy

Na altanach umieszczono tablice z mapą okolicy oraz opisami atrakcji turystycznych dostępnych na danym terenie

Jedną z tablic umieszczono przy stoku narciarskim w Strzyżowie

W ramach projektu wykonano też 10 panoram sferycznych,
umieszczonych na
stronie internetowej
i prezentujących m.in.
zabytki z terenu gminy takie, jak: cerkiew
grekokatolicka pw.
Opieki Matki Boskiej
w Bonarówce, Zespół
Kościoła parafialnego
pw. Św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie, Zespół Dworu Dydyńskich w Strzyżowie, tunel schronowy
pod Żarnowską Górą

Altana informacyjno-wypoczynkowa znajduje się m.in. obok Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie
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Remont Domu
Ludowego
w Grodzisku
Dom Ludowy w Grodzisku to kolejny
budynek na terenie gminy Strzyżów,
który przy wsparciu środków unijnych, zyska nowy wygląd i nowe
funkcje.
w Strzyżowie, Zespół dworsko-pałacowy niane. Na stronie istnieje możliwość poPałac Wołkowickich – Konopków w Strzy- brania wspomnianego przewodnika.
Jak mówi popularne porzekadło:
żowie, Zespół parkowo-pałacowy Bylickich w Żyznowie, Biblioteka Publiczna – „Lepiej jeden raz zobaczyć, niż sto razy
Synagoga w Strzyżowie, Muzeum Samo- przeczytać”, tak i my zapraszamy wszystrządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Z. Le- kich miłośników podróżowania do zwieśniaka, Zespół kościoła par. p.w. MB Nie- dzania urokliwych terenów gminy Strzypokalanie Poczętej i Bożego Ciała w Strzy- żów oraz pozostałych gmin objętych
żowie oraz Regionalny Integracyjny Park wspólnym szlakiem. Życzymy Państwu
miłego odpoczynku wśród licznych
Sportu i Rekreacji w Strzyżowie.
atrakcji przyrodniNastępnie światło dzienne ujrzała
ATLAS to skrót powstały od czych, obiektów zai sakralpublikacja dotycząca
pierwszych liter nazwy projek- bytkowych
nych oraz przyjemprojektu pt. „W dotu Aktywna Turystyka Ludno- nego korzystania
rzeczu Wisłoka i Wiz infrastruktury sporsłoki”. Bogato iluści Atrakcyjnym Szlakiem.
towo-rekreacyjnej.
strowana, zawiera w
Więcej informasobie mapy poszczególnych gmin objętych projektem oraz opi- cji uzyskać można na stronie internetowej
projektu: www.projektatlas.eu.
suje 147 miejsc atrakcyjne turystyczne.

Na koniec, w każdej z gmin, w urokliwym miejscu, stanęły altany informaFot. Andrzej Łapkowski
cyjno-wypoczynkowe wraz z tablicami
informującymi o projekcie. Mają
służyć zarówno turystom, jak
i mieszkańcom. W Strzyżowie
altana znajduje się na terenie rekreacyjnym obok DK „Sokół”.

Dla mieszkańców
i turystów
Celem projektu jest przede
wszystkim podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej na
obszarze działania partnerów
projektu współpracy poprzez
oznaczenie w partnerstwie miejsc
atrakcyjnych turystycznie. Ponadto ruszyła strona internetowa projektu, na której znaleźć można panoramy sferyczne wybranych
atrakcji turystycznych, opis
wszystkich miejsc wyznaczonych
na szlaku wraz ze zdjęciami oraz
galerie zdjęć z poszczególnych
gmin, które będą ciągle uaktual-

Projekt pn. „Remont Domu Ludowego
w Grodzisku” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Umowa na dofinansowanie projektu
została podpisana w lutym br. Całkowity
koszt zadania wynosi 388 389,63 zł a dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi 212 074,00 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na
30 czerwca 2015 r.
Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych
lokalnej społeczności, wzmocnienie poczucie tożsamości z własną miejscowością, a także, w szerszej perspektywie,
promocja regionu poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym.
Wszystko to będzie możliwe dzięki
funkcjonowaniu odnowionego i dobrze
wyposażonego domu ludowego stanowiącego swoiste centrum życia kulturalnego
wsi. Remont i modernizacja Domu Ludowego w Grodzisku przyczyni się do zaspokojenia społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na poczucie więzi lokalnej społeczności.
Należy zauważyć, że budynek Domu
Ludowego w Grodzisku znajduje się
w centralnej części wsi i pełni on rolę
miejscowego Domu Kultury. Od zakończenia budowy tego obiektu upłynęło już
wiele lat, dlatego też stan techniczny budynku wymaga podjęcia prac remontowych i renowacyjnych. Zakres prac, wykonanych w ramach inwestycji, będzie
obejmował m.in. remont dachu (wymianę pokrycia), remont kominów, remont
elewacji, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, rozbiórkę ganku o konstrukcji stalowej, remont schodów zewnętrznych oraz remont klatki schodowej wewnętrznej.
Barbara Turoń
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Jan Półzięć

Więcej ruchu mniej rehabilitacji
Pod takim hasłem Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, pod patronatem Burmistrza Strzyżowa, zorganizowało konferencję poświęconą problemom zwiększającej się liczby dzieci
z terenu naszego powiatu z wadami postawy. W programie konferencji były referaty wygłoszone przez lek. med. Elżbietę Czurczak – specjalistę rehabilitanta,
mgra Radosława Ślaskiego – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole
Szkół w Grodzisku i mgra inż. Marka Śliwińskiego – Burmistrza Strzyżowa.
Doktor Elżbieta Czurczak omówiła
najczęściej występujące wady postawy
u dzieci w różnym wieku i przyczyny ich
powstawania. Podkreślała, że dzieci przyjmują niewłaściwą postawę w czasie przebywania w szkole, zwłaszcza przy długotrwałym siedzeniu w ławkach oraz zażywają za mało ruchu. Rolą starszych – rodziców i nauczycieli – jest zwracanie uwagi dzieciom na przyjmowanie poprawnej
postawy oraz organizowanie i zachęcanie
do większej aktywności ruchowej.
Burmistrz Marek Śliwiński zanalizował frekwencję uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zajęciach wychowania fizycznego w naszej gminie na tle sytuacji w Polsce. Przywołał dane z raportu
Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że w Polsce ponad 17% uczniów
w szkołach podstawowych, ponad 24%
w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy
w zajęciach wychowania fizycznego. 74%
szkół nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa
uczniów w lekcjach WF, 86% kontrolowanych szkół nie bada problematyki aktywnego udziału w zajęciach ruchowych.
Z badań wynika również, że w zajęciach
nie uczestniczą dzieci w 33,1% – z powodu braku stroju, w 22,8% – z powodu zwolnień od rodziców, w 17,7% – z powodu
zwolnień lekarskich.
Z ankiety przeprowadzonej w naszej
gminie wynika, że frekwencja na zajęciach
z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych jest w granicach 90-100%
i 79-97% w gimnazjach. Innym wskaźnikiem aktywności ruchowej naszych dzieci
jest bezpłatne korzystanie z krytej pływalni w Strzyżowie w ramach zajęć szkolnych
z wychowania fizycznego. Dzieci z wiejskich szkół mają zorganizowany dowóz na
te zajęcia. Ten wskaźnik już tak dobrze nie
wygląda, bo uczestnictwo w tych zajęciach
wynosi od 50 do 97% w różnych szkołach.
Burmistrz zauważył, że aktywność naszych dzieci na zajęciach WF to problem
złożony i zależy m.in. od: bazy sportowej
na terenie naszej gminy, podejścia nauczy-

cieli WF-u do swojego zawodu i uczniów
oraz nastawienia dzieci, młodzieży a także rodziców do uprawiania sportu.
Baza sportowa w naszej gminie w ostatnich latach znacząco się wzbogaciła. Do
dyspozycji mieszkańcy Gminy Strzyżów
mają: krytą pływalnię, cztery nowe hale
sportowe przy szkołach (Strzyżów, Godowa, Grodzisko, Wysoka Strzyżowska), stadiony i boiska sportowe (Strzyżów, Wysoka Strzyżowska, Grodzisko, Dobrzechów, Żyznów), trzy boiska o sztucznej
nawierzchni, w tym jedno boisko „Orlik”
(2 w Strzyżowie, 1 w Godowej), korty tenisowe o sztucznej nawierzchni (Strzy-

Radosław Ślaski, nauczyciel wychowania fizycznego, mówił m.in. o roli aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka

żów), skate park (Strzyżów), boisko do
plażowej piłki siatkowej (Strzyżów), stoki
narciarskie, lodowisko. Jest więc gdzie
zażywać ruchu, tylko trzeba woli i chęci.
Radosław Ślaski podzielił się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniem z pracy nauczyciela wychowania fizycznego
w szkole wiejskiej oraz przedstawił rolę
aktywności ruchowej dziecka w jego rozwoju fizycznym i psychicznym. Zwrócił
uwagę, że dzisiejsze dzieci spędzają nawet
do 4 godzin przed ekranem telewizora,
komputera, telefonu komórkowego czy tabletu. Nawet z niewielkich odległości dzie-

ci są dowożone do szkoły samochodami
przez najbliższych. Dziecko, natomiast,
powinno codziennie aktywnie zażywać
ruchu co najmniej przez 60 minut. Jest to
szczególnie ważne w okresach krytycznych
w życiu dzieci – w wieku 6-7 lat, związane
są ze zmianą trybu życia (kilkugodzinna
pozycja siedząca w szkole) oraz w wieku
11-13 lat dla dziewczynek i 13-15 lat dla
chłopców, związane ze skokiem pokwitaniowym i szybkim wzrostem ciała w tym
czasie.
Rola nauczycieli WF jest ogromna
w zachęcaniu dzieci do wszelkiej aktywności ruchowej. Receptą na to są jego zdaniem: urozmaicone a nie monotonne, ciągle powtarzające się zajęcia i ćwiczenia,
realizowanie różnorodnego wachlarza
dyscyplin sportowych, zapewniających
wszechstronny rozwój ucznia, ocenianie
uczniów za postęp w sprawności fizycznej
a nie za wyniki (nawet najlepsze), wsłuchiwanie się w sugestie uczniów dotyczące programu zajęć, indywidualizacja zajęć, doskonalenie potencjału ruchowego
każdego ucznia, aktywne uczestniczenie
nauczyciela w procesie dydaktycznym,
organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów. Radosław Ślaski zwrócił też uwagę na trudności, jakie nauczyciele WF-u napotykają w swojej pracy
– brak odpowiedniego systemu doskonalenia zawodowego, prowadzenie zajęć
w przepełnionych salach gimnastycznych,
ograniczone możliwości dostępu do doradcy metodycznego, nieodpowiednie
przygotowanie do prowadzenia zajęć
w klasach 1-3.
Podstawową rolę w aktywności ruchowej dzieci mają jednak rodzice. Ich osobisty przykład, organizowanie wspólnych
zajęć i zachęcanie dzieci do ruchu mają
fundamentalne znaczenie dla nabrania
dobrych nawyków na całe życie przez dzieci. R. Ślaski na zakończenie przedstawił
swoje propozycje działań mających na celu
zwiększoną aktywność dzieci, młodzieży
oraz starszych w naszej gminie. Przytoczył
również sentencję Tissot: „Ruch może
zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne
lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”.
Wszyscy referujący i dyskutanci zgodzili się z tezą, że najlepszą formą zapobiegania wadom postawy jest aktywność
ruchowa i należy zrobić wszystko, aby
naszą społeczność lokalną – od najmłodszych do najstarszych – „rozruszać”.
Może problemy poruszone na konferencji znajdą odzwierciedlenie w działaniach wszystkich za ten stan rzeczy odpowiedzialnych? Oby tak się stało, bo
w przeciwnym razie trzeba będzie rozbudowywać przychodnie rehabilitacyjne,
pracujące nad wadami postawy naszych
najmłodszych.
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Małgorzata Sołtys

Z wizytą u austriackich przyjaciół
Z wieloma mieszkańcami Lassee, naszej Partnerskiej Gminy, znamy się już od
wielu lat. Wymieniamy się życzeniami, odwiedzamy, piszemy maile i SMS-y.
Każdorazowa wizyta sprawia mi niebywałą przyjemność, a ciepło, jakie czuję
z bliskości ze znajomymi, potwierdza jedynie nasze przyjacielskie kontakty.
W ostatnim miesiącu przeszły w stan spoczynku zawodowego – emerytury, jak
to niektórzy mówią, w stan ciągłego posiadania nieograniczonej ilości wolnego czasu, dwie ważne postacie z Lassee. 26. stycznia na emeryturę przeszedł
tutejszy proboszcz Ojciec Rupert Zöchbauer, który zamieszkał w Opactwie Melk,
a 21. lutego Cäcilia Hansy – Dyrektor Hochschule w Lassee.
Na pożegnanie C. Hansy, powiązane
z ogromnymi uroczystościami szkolnymi
i gminnymi, zostałam zaproszona nie tylko jako przyjaciel, ale również jako przedstawiciel szkół Strzyżowa i Dobrzechowa.
Szkoły nasze już od wielu lat uczestniczą
w wymianie uczniów. Sprzyja to nie tylko
zawiązaniu znajomości i przyjaźni, ale
znacznie poszerza horyzonty poznawcze,
umiejętności językowe, tolerancję i otwartość na inne kultury i ludzi. Było mi niezmiernie miło usłyszeć od wielu mieszkańców, jak mamy dobrze wychowaną
młodzież, kulturalnych uczniów i dobre
dzieci. A przy okazji wiele osób prosiło
o przekazanie pozdrowień, co niniejszym
czynię – pozdrawiam wszystkich zbiorowo i indywidualnie.
Sama uroczystość pożegnania – pełna
wzruszeń, wspomnień i łez – została przygotowana przez uczniów i nauczycieli
Hauptschule. Wielu zaproszonych gości
z gmin rejonu Marchfeld oraz kuratorium
uświetniło uroczystość przejścia na emeryturę. To właśnie dyrektor Cäcilia Hansy
przyczyniła się bardzo do zwiększenia
bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowania
jej, do większego zaangażowania w projekty edukacyjno-wychowawcze. Pani
Hansy może powiedzieć, że prawie całe
swoje życie związała ze szkołą. Bo była to
najpierw jej szkoła, do której uczęszczała
jako uczennica, potem pracowała w niej
jako nauczyciel, by na koniec kierować
placówką. Życzę jej wielu chwil radości

z odpoczynku, bo teraz ma czas tylko dla
siebie, ale znając Cili jestem przekonana,
że znajdzie jakieś zajęcie i jak zwykle na
emeryturze – tego czasu mieć nie będzie.
Kolejnego dnia postanowiłam odwiedzić w Melku Ojca Ruperta. Tu czekała
mnie bardzo miła niespodzianka. Jako
prywatny gość zostałam oprowadzona po
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nej twierdzy obronnej. Cały ogromny
kompleks klasztorny z sześcioma dziedzińcami i ponad setką ludzi z obsługi
zamieszkuje jedynie dziesięciu ojców
i dwóch emerytów, ale w jakim domu!
Opactwo szczyci się także imponującą biblioteką, w której w 12 salach zgromadzono przeszło 100 tysięcy różnego rodzaju woluminów i starych rękopisów.
W skład całego kompleksu klasztornego
wchodzą m.in. monumentalny, bogato
zdobiony kościół św. Piotra i Pawła, cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru, kościół, zabudowania gospodarcze oraz ogrody. To tu, w 200-metrowym korytarzu cesarskim, wiszą portrety wszystkich władców Austrii.
W opactwie zobaczyłam w muzeum
pewną osobliwość. Jeden z cesarzy austriackich, Józef II (1741-1790), uznał,
że wielokrotne wykorzystywanie trumien
będzie dużą oszczędnością. Takie trumny ustawiano na specjalnym stelażu nad
grobem, w odpowiednim momencie grabarz opuszczał ruchomą zapadnię, a nieboszczyk gładko opuszczał trumnę. Oj-

Fot. G. Sołtys
W opactwie Melk byłam gościem ojca Ruperta (po prawej)

wszystkich, nie tylko reprezentacyjnych
salach, ale i uroczych zakątkach opactwa.
Opactwo Melk jest najcenniejszym zabytkiem Austrii, usytuowane na malowniczym wzgórzu. To jedno z największych
i najwspanialszych austriackich opactw.
Klasztor założony został w XI wieku przez
margrabiego Marchii Austriackiej – Leopolda II (1050-1095 r.), dla sprowadzonych do Melk ojców Benedyktynów, a świątynia wybudowana została w miejscu daw-

Uroczystość pożegnania dyrektor Hochschule w Lasse Cäcilii Hansy

ciec Rupert umożliwił mi zwiedzenie nie
tylko skarbca, biblioteki i przecudownego, kapiącego złotem i zdobieniami barokowego kościoła, ale zabrał do prywatnych pokoi i bawialni, wyposażonych, jak
to przystało na klasztor, przebogato.
Pożegnanie, łzy i niestety powrót.
Krótki pobyt, ale jak zwykle miły i w rodzinnym gronie.
Grüß Gott.
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Mamy Haka na Raka!
Logo Hakowiczów
LO Strzyżów

Strzyżowscy licealiści w ogólnopolskim
onkologicznym programie edukacyjnym

Obecny w naszych umysłach jest ste- wotworów, można szybko wykryć i storeotyp, że uczniowie klas biologiczno- sunkowo łatwo wyleczyć. Bezcenne jest
chemicznych to pełni empatii społeczni- właśnie jak najszybsze zgłoszenie się
cy. Stąd nie powinno nikogo dziwić za- z tym do specjalisty (nie można myśleć
angażowanie strzyżowskich licealistów „może przejdzie za kilka dni”) i optyz „promedu” w wiele inicjatyw wymaga- mizm. Wola walki, w końcu o własne
jących kontaktu z ludźmi i wpływających życie, jest nieoceniona w procesie leczena lokalne społeczeństwo. W tym roku nia. Dlatego naszym celem jest również
takim przedsięwzięciem jest udział rozpropagowanie powyższych informacji
w siódmej edycji ogólnopolskiego pro- w społeczeństwie – nie dla każdego te słogramu edukacyjnego dla uczniów szkół wa to oczywistość, a taka wiedza wiele
ponadgimnazjalnych „Mam Haka Na zmienia, chociażby dać może nam naRaka”. Czym jest ów projekt? Powstał on dzieję czy uspokoić w razie niepotrzebpod nadzorem Polskiej Unii Onkologii nego strachu.
i, w największym skrócie, ma na
celu szerzenie profilaktyki nowotworowej w Polsce z wykorzystaniem nieograniczonego zapału
i energii młodzieży.
Co kryje się za ogólnym
stwierdzeniem „profilaktyka nowotworowa”?
Tak naprawdę bardzo wiele, bo
projekt nie dotyczy tylko zapobiegania nowotworom. Jednakże chyba najważniejsze jest dotarcie do
osób zdrowych i pokazanie, jak bardzo ważny jest zdrowy styl życia.
Ruch, jedzenie owoców i warzyw,
unikanie konserwantów, stresu
i używek, to nie bezcelowe slogany! Nikt nie chce nam bynajmniej
narzucić swojego sposobu na życie
– właśnie te czynności skutecznie
chronią przed groźnymi i niechcianymi nowotworami. Chcą mieć
Państwo raka? Wydaje się nam, że
nie. Więc czas na zdrową żywność,
trochę aktywności fizycznej i rzucenie palenia! Nikt nie jest wyjątkiem. Bardzo ważne jest złamanie
tabu nowotworów. Nie można ich
odsunąć na bok i o nich zapo- Wizyta w POO w Brzozowie
mnieć. Każdy(!) powinien robić
Mając na uwadze te ambitne cele,
badania profilaktyczne i natychmiast
zgłaszać się do lekarza z ewentualnymi członkowie naszej grupy startującej w proguzami czy niecodziennym zachowywa- jekcie Hakowicze LO Strzyżów (Sylwia,
niem się swojego organizmu. Jeśli już ktoś Magda, Krzysiek, Tomek i Rafał), podjęsię do tego przekona, taka osoba powin- li wiele działań i wciąż planują kolejne.
na nakłaniać do tego samego otoczenie – Zaczęliśmy od założenia profilu na Facebook-u (zapraszamy: www.faceboocalmy swoich bliskich!
Ponadto ważne jest uświadomienie ok.com/hakowiczestrzyzow), gdzie z kilkuset osobami dzielimy się wiedzą o chłosobie, że „rak to nie wyrok”.
Szczególnie przy wczesnym wykryciu, niaku – nowotworze, na którym program
wiele nowotworów cechuje się w istocie skupia się w tym roku. Zorganizowaliwysoką wyleczalnością. Wbrew pozorom, śmy również konkurs plastyczny o temawłaśnie agresywne i złośliwe postacie no- tyce profilaktycznej. Z wielką chęcią wzię-

liśmy udział w Dniu Drzwi Otwartych
w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym, co wzbogaciło nas o wiele przydatnych informacji i zainspirowało do kolejnych działań. Ściany i okna naszej szkoły obkleiliśmy rzucającymi się w oczy
obrazkami i plakatami, które wzbudzają
zainteresowanie innych uczniów naszej
szkoły tematem i zwracają uwagę na profilaktykę nowotworową. W budynku liceum umieściliśmy też instalację, która
w pomysłowy sposób przypomina o podstawowych zasadach walki z rakiem. Aktywnie wzięliśmy udział w IX Rajdzie
Narciarsko-Pieszym na terenie Strzyżowskiego-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na mecie reklamowaliśmy naszą akcję, rozdawaliśmy symboliczne jabłka oraz zbieraliśmy podpisy do deklaracji „Zachęcę jedną osobę do
badań profilaktycznych”, co robimy również przez cały czas trwania projektu. Na
zebraniu ogólnym rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Strzyżowie przeprowadziliśmy lekcję
o nowotworach i ich profilaktyce. Na auli
naszej szkoły spotkaliśmy się z lekarzem,
który nam i innym uczniom przybliżył
podstawowe pojęcia z zakresu onkologii
i wytłumaczył znaczenie zdrowego stylu
życia. Ponadto, podczas pozornie zwykłego i szarego dnia, zorganizowaliśmy dla
kolegów i koleżanek niespodziankę: stoisko „Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. Cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem
– w ciągu dwudziestu minut spustoszał
wielki stół gęsto zastawiony owocami (rodzimymi jabłkami, ale również i tak egzotycznymi przysmakami, jak mango czy
ananasy), zdrowym pieczywem, waflami
ryżowymi i czystą wodą mineralną. Przy
tej okazji przeprowadziliśmy konkurs na
poprawne rozwiązanie przygotowanej
przez nas krzyżówki o tematyce nowotworowej i profilaktycznej.
Czerpiemy ogromną radość z zaangażowania w tak ciekawy i ważny dla polskiego społeczeństwa program. Naszym
niezmiennym celem jest propagowanie
tak często wspominanej profilaktyki –
mamy nadzieję, że chociaż pewna część
osób, do których dotrzemy z naszym przekazem, weźmie sobie nasze słowa do serca i poprawi jakość swojego życia.
Tomasz Leśniak
Hakowicze LO Strzyżów
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Dlaczego warto się uczyć?
Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.
Jan Paweł II
Sięgając pamięcią wstecz, większość
wspomnień i skojarzeń mam z wiekiem
przedszkolnym i późniejszym czasem spędzonym w szkole. No właśnie, przecież
większą część swojego życia spędziłam
w szkole. I mylnym jest stwierdzenie, że
wraz z ukończeniem liceum czy nawet zdobyciem zawodu i tytułu naukowego, moja
nauka dobiegnie końca. Tak naprawdę dopiero zacznę uczyć się funkcjonować w dorosłym świecie, bez niczyjej pomocy, niezależna finansowo. Będę znajdywała się
w coraz to nowych sytuacjach, będę zmuszana do podejmowania poważnych decyzji, do uczenia się na własnych błędach.
Będąc nastolatkiem rzadko myśli się o przyszłości, po prostu żyje się chwilą. A ta czasami podpowiada różne, kontrowersyjne
mądrości, że np. nauka jest niepotrzebna.
Czy to jest prawdą?
Każdy z nas ucząc się, ma zupełnie różne priorytety i plany. Zdecydowana większość czyni to, ażeby nie mieć problemów,
przechodzić z klasy do klasy czy sprostać
wymaganiom rodziców. Inni kierowani są
chęcią dorównania kolegom, jeszcze inni
pragną po prostu zdobyć stypendium i móc
wydać je na wymarzone rzeczy. Inną grupą,
najmniej liczną, są osoby ambitne, sumienne, odpowiedzialne i przewidujące. Uczą się
dla siebie, nie po to, aby komuś coś udowodnić, mieć z tego materialne korzyści czy
być na liście najlepszych absolwentów roku.
Wiedzą, że umiejętności nabyte w szkole, są
podstawą do dalszego życia, które będzie wymagało od nas jeszcze więcej trudu.
Człowiek, który przykłada dużą wagę
do własnej edukacji, jest nie tylko samo-

dzielny, rzetelny, kulturalny i elokwentny,
ale także ceniony w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, zauważamy, że każda posada i praca jest na
wagę złota. Największą szansę na nią mają
osoby, które od dawna pragmatycznie przygotowują się do startu w dorosłość – ludzie
z pasją, poszerzający swoje horyzonty i zainteresowania. Kto z nas nie chciałby być
w przyszłości osobą szanowaną nie tylko
przez kolegów czy pracodawców, ale też
przez własne dzieci? Kto z nas nie chciałby
być rodzicem, który zna odpowiedzi na
trudne pytania swoich pociech? Potrafi ich
mądrze i odpowiedzialnie wprowadzać
dziecko w tajniki otaczającego świata?
Te kilka refleksji pozwala mi odnieść
się do tematu, jakim jest sens uczenia się.
Osobiście uczę się, bo lubię. Już sam fakt,
że jestem uczennicą, obliguje mnie do codziennej nauki i wysiłku. Jestem również
w pełni świadoma tego, że wszystkie moje
starania pomogą mi zrealizować swoje
marzenia. Chociaż wymaga to dużego wkładu pracy i poświęcenia, efekty mojego zaangażowania są czynnikiem mobilizującym
do dalszego działania. Nie zawsze udaje się
wszystko, ale człowiek, jeśli tylko chce,
nawet z porażki może wysnuć coś pozytywnego. Nieprawdą jest, że wielki sukces osiągnąć mogą tylko osoby wybitnie zdolne,
pochodzące z dużych miejscowości, posiadające wysoki status majątkowy czy też chodzące do tak zwanych „renomowanych
szkół”. W tej dziedzinie życia – tak jak
w sporcie – liczy się 20% talentu i 80%
samodzielnej pracy. Nie ukrywam, że dużą
satysfakcję przynosi wyróżnienie, nagroda,
stypendium, wyjazd na obóz naukowy, spotkania, wykłady. Jest jeszcze coś z czego
bardzo się cieszę. Świadomość, że ja –
uczennica z małomiasteczkowego liceum,
znajduję się w gronie najlepszych liceali-
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stów z Polski i nie tylko. To bardzo ważne
czuć się dumnym ze szkoły, która pomaga
mi stawać się tym, kim mogę i chcę być.
Dzięki udanym startom w konkursach
fizycznych miałam możliwość podróżowania, poznawania nowych miejsc. Nagroda
w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie talentów” – wycieczka do Zurychu w Szwajcarii, stanowiła dla mnie niezapomniane przeżycie, którego z pewnością nie mogłabym
doświadczyć, nie pokonując pewnych trudności. Podczas takich wyjazdów jest czas
na zwiedzenie, poznawanie osób o podobnych zainteresowaniach i poszerzanie własnych horyzontów. Działania te na przestrzeni czasu zmieniły też mój charakter.
Stałam się bardziej pewna siebie, otwarta
na świat i ludzi. Nie osiągnęłabym tego bez
wsparcia i pomocy ze strony rodziców, nauczycieli mojego liceum.
Człowiek nie może uciec od nauki,
gdyż towarzyszy nam ona (nie zawsze świadomie) w każdym momencie życia. Tylko
od nas zależy czy szansa jaka jest nam dana,
zostanie przez nas wykorzystana i zaprocentuje w przyszłości. A to, że nauka ułatwia nam życie, a co więcej – jest do niego
w pełni niezbędna, przyznano już wieki
temu. Przecież „Cogito ergo sum” – „Myślę, więc jestem”, jak mawiał Kartezjusz,
jest ciągle aktualne. Ważne jest także, by
każdy młody człowiek uświadomił sobie,
że „sukces” to wyraz wieloznaczny i każdemu z czym innym się kojarzy. Mimo tej
różnorodności znaczeniowej ma jednak
wspólny mianownik, którym jest wartościowe życie. Tego nauczyli mnie moi rodzice i nauczyciele, i za to jestem im
wdzięczna.
Monika Nowicka
Klasa IIIB LO
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OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
przedmioty dodatkowe:
• język angielski i łaciński w medycynie
• koła olimpijskie – przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych.
W klasie tej jest możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w grupie językowej międzyoddziałowej.

 KLASĘ USPORTOWIONĄ
przedmioty rozszerzone:
• język polski
• język angielski
• biologia
przedmiot dodatkowy:
• zajęcia sportowe – piłka siatkowa (nie mniej niż 5 godzin
tygodniowo)

Dla tegorocznych gimnazjalistów strzyżowskie liceum
przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi podjęcie studiów wyższych na najlepszych uczelniach w Polsce. Absolwenci gimnazjów mogą
wybrać:

 KLASĘ POLITECHNICZNĄ
przedmioty rozszerzone:
• matematyka (rozszerzenie od I klasy) i jeden z wymienionych przedmiotów do wyboru:
• fizyka, chemia, geografia
• informatyka (dla zainteresowanych)
zajęcia dodatkowe:
• koła olimpijskie dla uczniów przygotowujących się do olimpiad.
Uczniowie będą mieli możliwość nauki języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym w grupie językowej międzyoddziałowej.

 KLASĘ PROMEDYCZNĄ
przedmioty rozszerzone:
• chemia, biologia

 KLASĘ HUMANISTYCZNOLINGWISTYCZNĄ
przedmioty rozszerzone:
• język polski (rozszerzenie od I klasy)
• język angielski
• historia
przedmiot dodatkowy:
• kultura słowa

 KLASĘ HUMANISTYCZNO-PRAWNĄ
przedmioty rozszerzone:
• język polski (rozszerzenie od I klasy)
• wiedza o społeczeństwie
• historia
przedmiot dodatkowy:
• wiedza o państwie i prawie

 KLASĘ BIZNESOWĄ
przedmioty rozszerzone:
• matematyka (rozszerzenie od I klasy)
• język angielski, geografia
przedmiot dodatkowy:
• ekonomia w praktyce
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Liceum, poza bogatą ofertą edukacyjną, zapewnia także:
 Ciekawą propozycję przedmiotów uzupełniających.
 Naukę w nowoczesnej szkole: kolejny przedmiot rozszerzony uczeń wybiera po klasie pierwszej.
 Możliwość rozszerzania nauki języka w grupach międzyoddziałowych.
 Dostęp do internetowej platformy edukacyjnej.
 Fachową pomoc doradcy zawodowego zatrudnionego
w Szkolnym Ośrodku Kariery.
 Dziennik elektroniczny, który zapewni bieżący dostęp do
wszystkich informacji.
 Szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: koła
przedmiotowe, zajęcia artystyczne rozwijające zdolności: wokalne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne i inne, zajęcia
turystyczno-krajoznawcze, zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, strzelanie, szachy, taniec, aerobik.
 Możliwość uczestniczenia w innowacjach pedagogicznych:
 Międzyszkolna rywalizacja dziewcząt i chłopców w piłce
siatkowej sposobem na rozwijanie umiejętności sportowych.
 Projekt ścieżek dydaktycznych po Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
 Z maturą z matmy za pan brat.
 Kreuję samego siebie przez sztukę.
 Żyję wśród ludzi – wychowanie do patriotyzmu i empatii.
 Jestem świadomym użytkownikiem informacji.

 Udział w projektach edukacyjnych: WF z klasą, Poczytaj mi
przyjacielu, Mam haka na raka, Szkoła w ruchu, Szkoła promująca zdrowie, Szkoła Współpracy, Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły, Obywatel PRO.
 Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych
na wyższych uczelniach: Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Rzeszowski.
 Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Strzyżowscy licealiści kolejny raz Obudzili Anioła

Fot. A. Zielińska

Akcja charytatywna na rzecz chorych
dzieci z powiatu strzyżowskiego pod
hasłem: „Obudź w sobie Anioła” dobiegła końca.
Kolejny raz społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie, chcąc prawdziwie solidaryzować się z potrzebującym człowiekiem,
postanowiła wesprzeć chore dzieci z powiatu strzyżowskiego. W tym celu
26 stycznia, w Domu Kultury „Sokół” zor-

ganizowano akcję charytatywną pod hasłem: „Obudź w sobie Anioła”, nad którą
honorowy patronat objęli: Poseł Parlamentu Europejskiego pani Elżbieta Łukacijewska, Starosta Powiatu Strzyżowskiego Robert Godek oraz Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński.
Dochód z koncertu, przygotowanego
przez nauczycielkę języka polskiego panią
Violettę Wietechę i jej podopiecznych
(uczniów liceum i absolwentów, którzy
w latach szkolnych działali w kółku artystycznym), a także imprez mu towarzyszą-

cych (kiermasz, aukcja), zorganizowanych
przez pedagoga szkolnego panią Barbarę
Modliszewską i nauczycielkę bibliotekarkę panią Dorotę Skurę – zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.
Ta wyjątkowa uroczystość pokazała, że
w naszym środowisku jest wiele osób, które chcą wnieść odrobinę radości do rodzin,
które muszą uczyć się rzeczy najtrudniejszej – kochać życie wraz z jego cierpieniem, a tym samym pragną uczynić szczęśliwym drugiego człowieka. Czasem wy-
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starczy nawet uśmiech czy dobre słowo,
aby przywrócić komuś sens życia. Niestety, są też takie sytuacje, które wymagają
realnej, finansowej pomocy od ludzi dobrej woli.
Tym razem Kapituła zadecydowała, że
pomoc rzeczową otrzymają:
• Łukasz Sikora (l. 8) z gminy Wiśniowa – aparat słuchowy
• Grzegorz Gazda (l. 6) z gminy Frysztak – rowerek rehabilitacyjny
• Agnieszka Hajduk (l. 15) z gminy Niebylec – wózek inwalidzki
• Dominika Irzyk (l. 3) z gminy Strzyżów – sprzęt do integracji sensorycznej
• Krzysztof Bury (l. 8) z gminy Czudec
– pulsoksymetr.
W skład Kapituły weszli: Elżbieta
Czurczak – kierownik Rehabilitacji Leczniczej w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Strzyżowie, członek zarządu Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im.
Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, Zbigniew Hołówko – dyrektor LO
w Strzyżowie, Barbara Modliszewska – pedagog LO w Strzyżowie, członek zarządu
Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, Violetta Wietecha – nauczyciel LO w Strzyżowie, a także pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej
z powiatu strzyżowskiego.
Z przyjemnością informujemy, że do
dnia 28 lutego 2014 r. udało się zebrać
10 968,52 zł. Mamy nadzieje, że do końca marca uda się organizatorom zebrać
15 tys. zł, albowiem koszt potrzebnego
sprzętu oszacowano właśnie na taką
kwotę.

Zbiórka pieniędzy na powyższy cel
odbywa się na konto Towarzystwa na
Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof.
Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a
z dopiskiem „Koncert”. Nr konta:
30 1240 2672 1111 0000 3268 0117.
Akcją tą chcieliśmy pokazać, że zarówno uczniowie, jak i absolwenci liceum
posiadają coś, co inni powinni odczuć –
serce. Mamy świadomość, że zostaliśmy
powołani do istnienia nie tylko po to, by
cieszyć się życiem, ale także, by opiekować się innymi. Gdy otworzymy nasze serca, a nie tylko oczy, gdy przyjrzymy się
drugiemu człowiekowi, wtedy dopiero
uświadomimy sobie, że szczęście człowieka zaczyna się wówczas, gdy zapominając
o sobie, żyje także dla innych.
Zorganizowanie tego przedsięwzięcia
było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu
osób i instytucji. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc: pracownikom Domu
Kultury „Sokół”, wszystkim darczyńcom,
Zarządowi Towarzystwa na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. F. Chrapkiewicza w Strzyżowie za udostępnienie konta
bankowego oraz pomoc w rozliczeniu finansowym akcji. Gorące podziękowania
należą się wykonawcom koncertu, którymi byli: absolwenci liceum – Bernadeta
Sikora, Ewa Prasoł, Janusz Czekajowski,
Ewa Środoń-Prokulewicz, Natalia Borek,
Aleksandra Matuszewska-Fiołek, Patrycja
Sanecka, Jadwiga Skiba, Gabriela Godek,
Anna Żydzik, Mateusz Nowak, Paweł Pękosz, Daniel Nowak, Marek Rusinek; zaproszeni goście – Joanna Nawojska, Martyna i Jagoda Materna, Agnieszka Hajduk,
Jakub Stachura. Słowa wdzięczności należą

się także naszym szkolnym artystom: Adriannie Włodyce, Paulinie Nowak, Weronice Zając, Mateuszowi Stępieniowi, Michałowi Wolanowi, Tomaszowi Wietesze,
Łukaszowi Żydzikowi, Sylwii Drogoń, Katarzynie Urban, Justynie Mularskiej, Szymonowi Ossowskiemu, Łukaszowi Baranowi, Magdalenie Ciubie, Gabrieli Brud,
Aleksandrze Soji, Justynie Dziadosz, Klaudii Dunajskiej, Karinie Błażejowskiej,
Aleksandrze Balickiej, a także wolontariuszom: Agacie Tokarskiej, Edycie Niewiarowskiej, Magdalenie Wójcik, Dianie Gazda, Sylwii Śliwińskiej, Patrycji Zimnej,
Kamilowi Zeidowi, Patrykowi Górze, Konradowi Matłoszowi, Gabrieli Dziadek,
Aleksandrze Fortunie i Kamilowi Strzępkowi.
W imieniu organizatorów, a także potrzebujących dzieci i ich rodziców, dziękujemy wszystkim, którzy kolejny raz
obudzili w sobie anioły.
Violetta Wietecha
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Zapraszamy Państwa!!!
Wszystkich mieszkańców Strzyżowa i okolic do
udziału w projekcie, którego finał odbędzie się w
formie pikniku historycznego 7-8 czerwca 2014 r.
Jeśli posiadacie Państwo przedmioty z tego
okresu: artykuły AGD,
stroje, ciekawe zdjęcia,
plakaty, dokumenty, samochody itp. lub w innej
formie chcecie włączyć
się w naszą inicjatywę, zapraszamy do kontaktu: lostrzyzow.pl, zakładka
„projekt PRL” lub tel. 606
737 810.
Uczniowie
klasy II E LO
w Strzyżowie
z opiekunem Grzegorzem Adamczykiem
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IX Międzynarodowe
Forum Pianistyczne
„Bieszczady bez
granic – Przystanek
STRZYŻÓW”
1 lutego br. strzyżowski „Sokół” po raz kolejny
stał się gospodarzem sanockiego Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez
granic”.
Jest to jedna z najbardziej prestiżowych muzycznych
imprez Podkarpacia. Honorowy Patronat objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Impreza organizowana jest corocznie na przełomie stycznia i lutego.
W ramach MFP odbywa się kilkadziesiąt koncertów,
podczas których możemy usłyszeć dzieła najwybitniejszych twórców w wykonaniu młodych, utalentowanych
pianistów z kraju i za granicy.
Koncert w Strzyżowie – jak zawsze – poprowadził
Maxymilian Bylicki, jeden z pomysłodawców i organizatorów Forum. Znakomity pianista, wieloletni wykładowca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Przez ponad 10 lat pełnił kierownicze
funkcje w Ministerstwie Kultury. Jako dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej tworzył system szkolnictwa artystycznego w Polsce. Dzięki jego znaczącej pomocy powstała w Strzyżowie Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Z. Mycielskiego. Swoje niezwykłe umiejętności artystyczne łączy z równie bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania. Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie wdrażania nowoczesnych
form zarządzania i rozwoju dużych firm korporacyjnych. Stale podkreśla, że zawsze z wielkim sentymentem wraca w te strony, gdyż jego rodzinne korzenie
wywodzą się z pobliskiego Żyznowa.
Podczas sobotniego koncertu mogliśmy usłyszeć
utwory tak wybitnych kompozytorów, jak Chopin, Grieg
czy Beethoven. Przed Strzyżowską publicznością zaprezentowali się Aleksandra Czarnecka, w wykonaniu której usłyszeliśmy kilka utworów Chopina, Markijan Popil z Ukrainy porwał publiczność swoją muzyczną kreacją dzieł Rachmaninowa, z kolei duet ukraińskich pianistek Olgi Denysyuk i Sofji Shvets pokazał całkiem
nowe podejście do dobrze znanego utworu Ludwiga van
Beethovena – Dla Elizy. Na zakończenie usłyszeliśmy
wielokrotną laureatkę MFP Janę Tur (Ukraina), która
brawurowo wykonała Sonatę E-moll Edvarda Griega.
Po koncercie były kwiaty, podziękowania od Burmistrza Strzyżowa Marka Śliwińskiego, dyrektora PSM
– prof. G. Oliwy i dyrektor DK „Sokół” J. Skowron
oraz zapewnie od M. Bylickiego, że X Jubileuszowe
MFP także będzie miało swój przystanek w Strzyżowie.
A zatem do zobaczenia!
DK
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IV Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych
w Niebylcu

Fot. A. Korabiowska

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu już po raz czwarty był
organizatorem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Rytm, Muzyka, Taniec”. Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się 16 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy
Zespole Szkół w Niebylcu.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się również zaproszeni goście: Robert Godek Starosta Strzyżowski, Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec, Maria Chuchla Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Strzyżowie, Jacek Boho Sekretarz
Powiatu, Lucyna Małek-Adamiak Dyrektor Zespołu Szkół w Niebylcu oraz Wiktor Bochenek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.
Podczas Przeglądu, w różnych stylach tanecznych, zaprezentowało się 12 zespołów działających przy szkołach i ośrodkach
kultury na terenie naszego powiatu. Wśród nich znalazł się również Dziecięcy Zespół Taneczny „Dzikusy” w układzie „Kocia
Banda”, działający przy strzyżowskim Domu Kultury „Sokół”,
którego instruktorem i choreografem jest Anna Proksa-Lenart.
Oprócz zespołów działających przy GOK w Niebylcu wystąpiły
także „Wesołe Dzieciaki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzyżowie,
„Kolorowe Gwiazdki”, „Srebrne Dzikuski” z Miejskiego Zespołu
Szkół w Strzyżowie, „Back To Black”, „Street People”, „Kontrast” ze
Studia Ruchu w Strzyżowie, „Łobuziaki” z Ośrodka Kultury w Czudcu, „Puzzle” z Zespołu Szkół w Godowej oraz oczywiście „Mażoretki”, „Promyczki”, „Flesz” z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Gościnnie wystąpiła także formacja taneczna „Tempo Twist”
z Osiedlowego Domu Kultury „Gwarek” w Rzeszowie.
Występ młodych tancerzy spotkał się z niezwykle żywą reakcją zarówno uczestników Przeglądu, jak ich rodziców.
Na zakończenie Przeglądu każdy z występujących zespołów
otrzymał nagrodę oraz pamiątkową statuetkę i dyplom.
DK „Sokół”

Zespół Dzikusy w układzie „Kocia banda”
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Diane Chamberlain
– „Zatoka o północy”
Każda książka skłania do przemyśleń,
czasami wywołuje burzliwe wręcz dyskusje. Diane Chamberlain, uznana i ceniona
pisarka amerykańska, jest autorką ponad
20 powieści, a jedna z nich, zatytułowana
„Zatoka o północy”, była naszą „międzyświąteczną” lekturą i uważam, że na ten
właśnie czas była bardzo odpowiednia.
Sporo się w tej książce dzieje, współczesne wydarzenia przeplatają się z wydarzeniami sprzed lat, a wszystko jest następstwem mrocznego, wręcz tragicznego zdarzenia, o czym dowiadujemy się z relacji
matki i jej dwóch córek. Ich mądre przemyślenia tak skutecznie skłaniają do zadumy i refleksji, że śledząc losy bohaterów tej powieści, zaczęliśmy się zastanawiać nad naszymi relacjami z bliskimi.
Któż nie popełnia błędów? Wszyscy je
popełniamy, niekiedy mogą one być nawet tragiczne w skutkach, ale tak trudno
przyznać się do nich. Trudno głośno mówić o swoich lękach, obawach, sekretach
czy tajemnicach skrywanych niekiedy
przez długie lata.
W przypadku naszych bohaterów to
ponad 40 lat życia w poczuciu winy, co
ogromnie skomplikowało i utrudniło relację z bliskimi. „Zatoka o północy” to
ciepła w swej wymowie powieść, która trzyma w lekkim napięciu i „zaskakuje, ale
nie rozczarowuje”. Czy uzasadniona jest
obawa jednej z głównych bohaterek, Julie,
która wypowiada słowa: „Jak wyrazić takie uczucia po latach powściągliwości?
Miałam ochotę zadzwonić do matki i po-

wiedzieć jej, że ją kocham. Nie mogłam
tego zrobić i wiedziałam dlaczego: bałam
się, że nie odpowie tym samym”. Czy nastąpi przemiana w relacjach Julie z matką
i córką, czy zwycięży prawda i miłość?
Przekonajcie się Państwo sami. Polecam
tę książkę, warto przeczytać i pamiętajmy,
że „nie da się zmienić przeszłości, można
jedynie wyciągnąć z niej wnioski”.
Ewa Bańka
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Zdzisława Górska

Uczê siê pilnie
tabliczki milczenia
nie kapie złoto
tabliczkę marzenia
oglądam z boku
tabliczka zapomnienia
musi być za mgłą
tabliczka tajemnic
bez powiernika
tabliczkę przewinień
znam na pamięć
tabliczkę obowiązków
wypełniam z pokorą
tabliczkę młodości
rozbiłam o czas
z tabliczki przyszłości
nie wyważę drzwi
tabliczka nadziei wciąż
pozwala żyć
tabliczka wielkich uniesień
nie dotarła
ktoś pomylił drzwi

Zdzisława Górska

opowieœæ
nie jest łatwo
trwać w wierszu
mimo wodospadu czasu
albo wraz z nim
jak ruda u Apolinare‘a
wszystko co miałam
czym żyłam
wypisałam na chmurze
która gdzieś
oberwała się deszczem
nikt już słów nie odczyta
i co dalej będzie
nie wiem

Fot. DKK
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Wystawa malarstwa
Kingi Ziobro-Działo
Od 4 lutego w strzyżowskim Domu
Kultury gości niebywała wystawa wybitnej artystki Kingi Ziobro-Działo
z Rzeszowa.
Pani Kinga jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Prywatną Wyższą
Szkołę Businessu, Administracji i Technik
Komputerowych w Warszawie. Obecnie
pracuje w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie na stanowisku instruktora do
spraw plastyki. Pasją i dopełnieniem pracy
zawodowej jest jej własna twórczość. Interesuje ją rzeźba, malarstwo sztalugowe, jak
również grafika komputerowa. Bierze udział
w międzynarodowych plenerach malarskich
i rzeźbiarskich. Uczestniczy w wystawach
grupowych i indywidualnych w kraju jak i za
granicą. Jest członkiem Kobiecej Grupy
Plastycznej „Droga”, działającej w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Wystawę członkiń grupy plastycznej mieli
okazję podziwiać Państwo w zeszłym roku.
Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. A tak o swojej twórczości mówi sama artystka:
Malarstwo, grafika, rysunek czy rzeźba są
dla mnie czymś szczególnym i magicznym
– każda technika wyróżnia się czymś innym.
W rzeźbie trzeba zaangażować wyobraźnię
przestrzenną, w malarstwie dobór odpowiednich kolorów, a w grafice monochromatyczność i syntezę. Każda z tych dziedzin zmusza
mnie, a raczej zachęca do kreatywnego myślenia i ciągłych poszukiwań. Malując obraz
czy rysując rysunek czuję jak praca wciąga
mnie w swoją własną rzeczywistość, której
jestem częścią. Gdzie kartka papieru daje mi
wielkie pole do działania, mogę nadać jej fakturę, dowolny kolor, kształt, co tylko jestem
w stanie sobie wyobrazić. Na samym początku przykładałam szczególną uwagę do reali-

zmu w swoich pracach, z czasem zaczęłam
coraz bardziej poszukiwać, zniekształcać,
upraszczać... Obraz daje mi odkrywcze pole
do działania, a dostępne dziś technologie są
dla mnie ogromnym impulsem do tworzenia, niekończącej się zabawy oraz eksperymentowania z materiałami. W sztuce mogę
się wyszaleć, oddać to, co akurat tkwi w mej
duszy, co wprowadza mnie w radość czy też
w złość. Pozwala wyzwolić zarówno pozytywną, jak i negatywną energię, zebrać kilka
chwil z całości czasu, który mi towarzyszy.
Myślę ze człowiek przez całe życie czegoś poszukuje, niektórzy zabaw i wrażeń,
inni spokoju i ciszy. Podobnie w sztuce, artyści od początku twórczości czegoś szukają, stąd różnorodność kierunków, technik, dziedzin. Myślę, że w naturze każdego
człowieka, a w szczególności osób młodych,
tkwi potrzeba poszukiwania. Jeżeli człowiek
nie szuka drogi do spełnienia swych marzeń, jego dusza powoli umiera.
Strukturalna materia w moich obrazach
zaprasza do wejścia w świat subtelnej i tajemniczej przygody malarskiej. Strawiony
przez czas kawałek blachy, sznurek, lusterko,
kamień, tkanina... Wkomponowywane
w obrazy „materiały – relikty” dostają szansę
na „drugie życie”. Jednak w życiu tym nie są
już kawałkami blachy, sznurka czy kamienia... Staram się je tak wkomponować, że
tworzą nienazwaną, zupełnie odrealnioną
sferę. Faktura w moich obrazach nie naśladuje realnego świata, ale stanowi czysto malarskie rozstrzygnięcie. „Tkane” wrażliwą ręką
kompozycje tchną szlachetnością i uruchamiają wyobraźnię.
Obrazy, które zaprezentowała na wystawie pani Kinga, przyciągały spojrzenie zwiedzających swą odmiennością i oryginalnością. Ich niezwykły charakter, zróżnicowana materia, faktura i wypracowana, indywidualna technika pozwoliła przenieś nas
w inny wymiar.
Anna Furtek – instruktor DK

„Rodzina
w krêgu s³owa”
26 lutego br. w Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie była organizatorem spotkania z poezją rodzinną
Marty Zdrady i Wiktora Bochenka,
połączonego z promocją zbiorku „Rodzina w kręgu słowa”.
Spotkanie to miało charakter z jednej
strony promocji zbiorku „Rodzina w kręgu słowa”, ale było także kolejną imprezą
wchodzącą w obchody 65 rocznicy powstania Biblioteki Publicznej w Strzyżowie.
Dyrektor BPGiM w Strzyżowie Marta
Utnicka, witając wszystkich gości, przedstawiła krótki życiorys Wiktora Bochenka.
Wiktor Bochenek – od 1985 r. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, wieloletni animator i działacz kultury, członek wielu zespołów artystycznych w powiecie strzyżowskim. Udziela
się w wielu lokalnych czasopismach, gdzie
publikował swoje utwory. Pisze wiersze,
fraszki i humoreski. Jego motto życiowe
brzmi: „Trochę radości i optymizmu
w sobie, wyjdzie na zdrowie innym i tobie”.
Natomiast, kto może wiedzieć najwięcej na temat swojej siostry, jak nie brat
Marty – Wiktor, który zaprezentował pokrótce jej życiorys.
Marta Zdrada – obecnie mieszkająca
na stałe w Anglii, wspaniała nauczycielka,
kilka lat tańczyła i śpiewała w chórach
i zespołach wokalnych. Pisze pod pseudonimem „mamusia 45”. Publikuje swoje
wiersze na literackich portalach internetowych. Oprócz poezji ukochała również
śpiew i amatorsko nagrywa piosenki także w Internecie.
Wszystkich przybyłych gości witał zespół „SAXYMA” z Prywatnej Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia w Jaśle pod kierownictwem Edwarda Madeja.
Następnie dalszą część programu poprowadziła Grupa „Spojrzenie” z Niebylca pod kierunkiem Renaty Kozdraś, instruktorki GOK-u, która w śpiewający sposób przestawiła poezję obojga artystów.
Wieczór upłynął w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Muzyka Jazzowa, poważna i rozrywkowa w wykonaniu wspaniałego zespołu „SAXYMA z Jasła w połączeniu z deklamowaniem wierszy i ich
aranżacją wokalną, była ukojeniem dla duszy i ciała. I w tak miłej atmosferze dobiegło końca kolejne spotkanie w Bibliotece.
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Na spotkanie przybyło liczne grono przyjaciół i miłośników obojga twórców

Wiktor Bochenek

Spe³nienie marzeñ
W zimowy wieczór tak sobie marzę
Kiedyś zostanę znanym pisarzem
Napiszę książkę bardzo ciekawą
I to wystarczy by okryć się sławą

Zebranych przywitała, a także zaprezentowała sylwetkę W. Bochenka dyrektor BPGiM w Strzyżowie Marta
Utnicka

Sława to sława ma swe walory
Dobre pieniądze no i honory
Oj szkoda czasu na me marzenia
Zaczynam pisać koniec siedzenia
Od czego zacząć pomóż mi weno
Jakoś nie mogę sprostać pragnieniom
No cóż pisanie nie przyjdzie samo
Pewnie talentu mało mi dano
Wiem już co zrobię z lepszym wynikiem
Z pewnością łatwiej być politykiem
Mniemam, że szybko zrobię karierę
Może zostanę nawet premierem
Ale i tutaj jest kłopot spory
Bo trzeba najpierw wygrać wybory
Znów trudna sprawa z tą polityką
Chyba się zajmę od dziś muzyką

Fot. P. Lasota
Na zakończenie spotkania autorzy tomiku składali podpisy i dedykacje

Och nie muzyka co mi się marzy
Nie lubię ćwiczyć wolę kucharzyć
Nagle głos żony spełnił marzenia
Mężu kolacja jest do zrobienia

20 Waga i Miecz marzec 2014

Biesiada Kolędowa
Tradycyjnie już w okresie świątecznym odbyła się w Domu Kultury
„Sokół” kolejna biesiada kolędowa.
W repertuarze kolędowym zaprezentowały się zespoły artystyczne DK, a to:
Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”,
„Barwy Jesieni”, „Stryki i Wujanki”
i Zespół Pieśni Tańca „Kłosowianie” oraz
Strzyżowska Orkiestra Dęta. Do wspólnego śpiewania bardzo aktywnie włączała się też specjalna sekcja Stowarzyszenia Klub Seniora „Przyjaźń”. Szczególną
niespodzianką wieczoru były jasełka
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lutczy.
Program rozpoczęła Orkiestra przygotowaną na ten wieczór fanfarą i niezwykle melodyjną pieśnią bożonarodzeniową „Jest taki dzień”. W wykonaniu
Orkiestry zabrzmiała wyjątkowo majestatycznie. Zaś wspólne kolędowanie rozpoczęto od „Wśród nocnej ciszy” z towarzyszeniem Orkiestry, każda z grup śpiewała inną zwrotkę. Później przyszła ko-

śpiewał zespół „Stryki i Wujanki”. Ich
niezwykle żywiołowo wykonane: „Idą,
idą kolędnicy”, „Najświętsza Panienka”
i „Hej kolęda, kolęda” zapamiętamy na
długo.
W drugiej części biesiady zasłuchaliśmy się w opowieść o Bożym Narodze-

żowskiego „Sokoła”. Były bisy, melodie
na zamówienie – jednym słowem, takiej
Orkiestry tośmy nie znali.
Kolejną część biesiady stanowiły zabawy i quizy na melodię kolęd. Jedna z nich
polegała na odgadywaniu jaka to kolęda
po zaledwie kilku zagranych dźwiękach
(odegranych na trąbce przez kapelmistrza
A. Barcia). Inna zabawa polegała na śpiewaniu zespołowym zupełnie nieznanych
zwrotek kolęd (które można spotkać tyl-

Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”

niu w wykonaniu
uczniów SP nr 2 w Lutczy. Zaprezentowane
przedstawienie nosiło
tytuł „Wielkie rzeczy
uczynił mi”. Następnie
przyszła kolej na kolejny występ Strzyżowskiej Orkiestry Dętej.
Tu wszystkie zespoły
włączały się w gromki
śpiew, miało się wrażenie, że drżą mury strzyJasełka w wykonaniu dzieci z SP nr 2 w Lutczy

lej na inne dobrze znane kolędy: „Gdy
śliczna Panna”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Lulajże Jezuniu”.
Później przyszła kolej na prezentacje
poszczególnych grup. Jako pierwsza wystąpiła Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dawne, zapomniane już pastorałki: „Gore
gwiazda Jezusowi”, „Jam jest dutka”,
„Śliczna Panienka”. Następnie na scenie
zobaczyliśmy „Barwy Jesieni”. Zaśpiewały dla nas: „Najświętsza Panienka”,
„Witaj Zbawicielu”, „Przylecieli śliczni
anieli”. Pastorałki królowały podczas tegorocznej biesiady, „Kłosowianie” zaprezentowali „Przylecieli aniołkowie”, „My
też pastuszkowie” i niezwykłą kołysankę
„Chrystus się nam narodził”. Na finał
swoje popisowe kolędy i pastorałki wy-

Śpiewa Grupa Śpiewacza „Barwy Jesieni”

ko w bardzo starych książeczkach do nabożeństwa), bardzo znanych kolęd. To,
wbrew pozorom, nie było łatwe zadanie.
Poziom rywalizacji był dość wyrównany.
Warto dodać, że sekcja śpiewająca Stowarzyszenia „Przyjaźń” nie ustępowała „zawodowcom”.
Podczas biesiady panowała niezwykle
serdeczna atmosfera. Po raz kolejny zabrzmiały kolędy w wykonaniu ponad stuosobowego chóru i orkiestry. Już dziś zapraszamy na kolejną biesiadę kolędową.
DK
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Ferie
z Kulturką
– 2014
Podkarpacie w tym roku należało do
województw, które wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w ramach ferii
realizowało w pierwszym terminie.

Strzyżowska Orkiestra Dęta

Zespół „Stryki i Wujanki”

Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”

Początek ferii bez śniegu sugerował, iż
frekwencja na zajęciach organizowanych
przez Dom Kultury będzie bardzo dobra.
I tak było. W drugim tygodniu aura stworzyła feriowiczom możliwość uprawiania
sportów zimowych, mimo to nasze zajęcia
nie ucierpiały. Dzieci uczęszczały na zajęcia plastyczne, wokalne i taneczne.
Zajęcia wokalne, które prowadziła instruktor Barbara Szlachta, odbywały się
w dwóch grupach wiekowych. Najwięcej
czasu poświęcaliśmy na naukę nowych
piosenek, a trochę mniej na ćwiczenia emisyjne, które wymagały pracy indywidualnej. Na to nie bardzo pozwalała liczebność
grupy. Dużą wesołość i rozbawienie wprowadzały ćwiczenia dykcyjne, które burzyły dystans wobec rówieśników i wpływały
na dobry nastrój w grupie.
W ramach zajęć zorganizowaliśmy
również konkurs piosenki. Po omówieniu
kryteriów i zasad oceniania, dzieci mogły
wcielić się w rolę wykonawcy, a po chwili
– jurora.
Warsztaty plastyczne w czasie ferii
prowadzili: Monika Zamorska, Dorota
Barlik, Barbara Nieroda, Michał Perłowski oraz Marcin Ziobro. Są to pracownicy, instruktorzy Arte-Terapii ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie. Zajęcia, które prowadzili, były bardzo zróżnicowane pod względem technik,
materiałów i tematyki. Dzieci miały okazję malować na desce, poznać tajniki wykonywania odlewów gipsowych. Mogły też
same je wykonać i przyozdobić w taki sposób, aby każda praca miała niepowtarzalny charakter. Młodzi artyści tworzyli także piękne kwiaty z bibuły, laurki, kartki
na święta Wielkanocne, walentynkowe
serca. Dzieci miały również okazję malować na różnych podkładach pastelami,
kredkami, farbami witrażowymi, mogły
wycinać, wyklejać różnorodne wzory tworząc oryginalne prace. Dzięki instruktorom, którzy niezwykle ciekawie prowadzili
zajęcia, dzieci chętnie brały w nich udział
tworząc wspaniałe, oryginalne arcydzieła.
Zajęcia taneczne poprowadziła Monika Musiał-Fąfara. Odbywały się one
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w Domu Kultury Sokół, oraz w Szkołach
Podstawowych w kilku szkołach na terenie
gminy Strzyżów. W trakcie zajęć dzieci
uczyły się tańców integracyjnych (specknerin, bastringlo, przemieszanie gwiazd, zuźka), polki oraz krótkich form tańców nowoczesnych. Zajęcia urozmaicały również
krótkie zabawy rytmiczno-taneczne (zabawa w światy, zabawa z kostką, zabawa
w figury).
Podczas ferii zorganizowaliśmy także
specjalne seanse filmowe dla najmłodszych.
Podsumowaniem zajęć był wspólny
koncert, który odbył się 31 stycznia w Domu Kultury w Strzyżowie. Koncert rozpoczęła i zakończyła, gościnnie występująca
po raz pierwszy w Sokole Orkiestra Dęta
z Gwoźnicy Górnej i był to bardzo udany
debiut. Drugim zaproszonym gościem był
Klaun-Valdi (Waldemar Wywrocki), który
bawił piosenką, konkursami i makareną,
tańczoną na scenie i całej sali. I wreszcie
nasi feriowicze, którzy wystąpili w charakterze tancerzy i piosenkarzy.
Wszyscy uczestnicy zajęć (blisko 200

Fot. A. Korabiowska

Zajęcia plastyczne prowadzone przez M. Perłowskiego, M. Ziobro, M. Zamorską, D. Barlik, B. Nierodę

osób) otrzymali na zakończenie drobne
upominki. W holu zaś, zorganizowano wystawę prac plastycznych.
Dla nas, instruktorów prowadzących
zajęcia, praca z dziećmi była wielką przy-

jemnością i mamy nadzieję, że dzieci równie miło jak my spędzały ten czas.
Pisząc te słowa, liczą na spotkanie
w przyszłym roku: Barbara Szlachta, Anna
Furtek i Monika Musiał-Fąfara.

Fot. A. Korabiowska
Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora Monikę Musiał-Fąfara

Klaun Valdi bawił piosenką i konkursami
Fot. P. Krok

Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej

Zajęcia wokalne prowadzone przez instruktor DK
Barbarę Szlachtę
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Monika Warneñska – „Drzewo sprawiedliwoœci”
Wyjątkowo wzruszająca historia.
To historia z wojną w tle. Ale to książka nie tylko
o wojnie. Losy wojenne splątały życie dwóch kobiet
– Polki i Żydówki.
Kobieta, która podczas wojny straciła dziecko, ratuje z warszawskiego getta małą dziewczynkę, córkę
przedwojennej przyjaciółki. Wojna i przeżycia rodzinne spowodowały, że były sobie potrzebne. Dwie matki
i dziecko. Po wojnie sprawy się komplikują jeszcze bardziej. A w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek,
człowieczeństwo i uratowane życie.
„Drzewo sprawiedliwości” to książka refleksyjna,
gloryfikująca ludzkie poświęcenie, bezinteresowną
pomoc, odwagę. To powieść o trudnej historii polskożydowskich stosunków, które po wojnie nie były łatwe.
To także książka o poszukiwaniu własnej tożsamości
i korzeni.
Wspaniała, wzruszająca historia o bezinteresownej pomocy i o miłości do drugiego
człowieka...
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Zdzisława Górska

z podró¿y
brzozy bielą kreski rysują
widnokrąg
na tle nabrzmiałego fioletu
smukłych buków
niedługo zieleń rozprostuje
w nich liście
wiosna bielą i oczekiwaniem
wybuchnie
niebo na razie zmienne
akwarelą chmur
przegrywa z błękitem
i słońcem
gałęzie przydrożnych drzew
zrzucają żałobę
pulsem soków
cwałujących życiem
jeszcze jedna wiosna odkryje
radosne tajemnice
nadchodzących dni

Zdzisława Górska

Ewa Weaver – „Lalki z getta”
Przejmujący opis wojny widzianej oczami dziecka i jego
prześladowcy. Porywające studium ludzkiej odwagi i siły
przebaczenia.
Eva Weaver to niemiecka pisarka, terapeutka i artystka, która w swojej pracy często powraca do zagadnień tożsamości, przynależności i historii. Zmaga się
z dziedzictwem drugiej wojny światowej, analizuje wydarzenia związane z Holokaustem.
Takim sposobem powstały „Lalki z getta”. Choć jest
to powieść fikcyjna, została uzupełniona faktami z czasów okupacji Warszawy oraz autentycznymi bohaterami, dotyka najbardziej wrażliwych strun ludzkiej duszy. Wzrusza, daje do myślenia, zasmuca i zdumiewa.
Powieść podzielona jest na trzy części.
Pierwsza z nich omawia czasy współczesne, kolejna opowiedziana jest z perspektywy 15-letniego, żydowskiego chłopca imieniem Mika, natomiast trzecia pochyla się nad losami niemieckiego żołnierza warszawskiego getta, który po zakończeniu wojny, zostaje zesłany na Syberię i decyduje się na ryzykowną ucieczkę. Wszystkie
postaci są ze sobą powiązane, nie tylko poprzez wydarzenia, ale i... lalki.
„Lalki z getta” to opowieść o tragicznych czasach nawiązująca do autentycznych
wydarzeń.
To jedna z wielu powieści o sposobach na przetrwanie w piekle getta. Lalki i odpowiednie (na owe czasy) scenariusze przedstawień, dawały nadzieję i silną chęć przeżycia. Łącznikiem między postaciami żydowskiego chłopca i hitlerowca staje się jedna
z pacynek, która przekazywana z pokolenia na pokolenie, symbolizuje trudne dziedzictwo wojny.

Polecamy!

B³ogos³awiony
Jan Pawe³ II
Beatyfikacja Jana Pawła II
Kiedy zostałeś sam na krakowskiej
ziemi
okrutny teatr wojny trwał
Gdzie iść
Znalazłeś pokorę, wosk miękki
jak serce
i zapas oliwy do lamp światłości
Znalazłeś czas dla Boga. Leżąc
krzyżem w podziemiu kapłaństwa
Zawierzyłeś
Znalazłeś czas dla milionów
i chwilę jak wieczność dla
tracącego nadzieję
Znalazłeś strumień oczu bystry
i rwący
aby tłum zobaczyć pojedyńczo
Twoje słowa otwierały w nas
niepojętą przestrzeń
Tak blisko za Tobą stał Bóg
Jak piękny i dobry jest On
już wiesz
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Prawo
do kontaktu
z dzieckiem
Zgodnie z art. 1131 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jak stwierdził
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08.09.
2004 r., IV CK 615/03 osobista styczność
z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice
nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej
zostali pozbawieni. Sąd
Najwyższy w uchwale
z 26.9.1983 r., III CZP
46/83 wskazał, iż nieprzyznanie w razie sądowego
ustalenia ojcostwa ojcu
dziecka władzy rodzicielskiej nad nim, nie wyłącza
prawa ojca dziecka do osobistej z nim styczności.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa 3 podstawowe zasady regulowania
kontaktu z dzieckiem, tj.:
– dobro dziecka,
– uwzględnianie rozsądnych życzeń samego dziecka,
– posiłkowa rola sądu – zgodna wola rodziców będąca w zgodzie z dobrem dziecka powinna mieć pierwszeństwo nad rozstrzygnięciem sądu opiekuńczego.
Celem kontaktów z dzieckiem musi
być nie tylko formalistyczne podejście do
przysługującego rodzicowi prawa do kontaktu, lecz przede wszystkim dążenie do
wychowania dziecka w atmosferze bezpieczeństwa. Kontakty muszą być więc
dostosowane do aktualnego stanu psychicznego dziecka a jego nieuwzględnienie może jedynie pogłębić dotychczasowe niewłaściwe relacje rodzica domagającego się kontaktu z dzieckiem (tak: Sądowe Komentarze Tematyczne. Władza
Rodzicielska i kontakty z dzieckiem pod
redakcją Jacka Ignaczewskiego. Wydawnictwo CH. BECK Warszawa 2010 r.,
str. 211).

Kontakty z dzieckiem to nie tylko
przebywanie z dzieckiem (odwiedziny,
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie
porozumiewanie się, lecz również utrzymywanie korespondencji, korzystanie
z innych środków porozumiewania się na
odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
W praktyce najpełniej realizują prawo
do kontaktu z dzieckiem, o ile rozwój
dziecka i relacja z rodzicem na to pozwala, kontakty poza miejscem zamieszkania
tego rodzica, z którym dziecko przebywa,
pod jego nieobecność, włącznie z noclegiem u drugiego z rodziców. W wieku
przedszkolnym lub w sytuacji, kiedy relacje dziecka z rodzicem domagającym się
kontaktu nie są dobre (dziecko boi się
styczności z tym rodzicem), kontakty winny odbywać się w miejscu stałego pobytu
dziecka w ściśle określonych dniach i godzinach. Wobec faktu, iż znaczna część
rodziców napotyka problem z kontaktami z dzieckiem wobec pracy za granicą,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie
postanawia, iż realizować kontakty można za pomocą urządzeń technicznych,

umożliwiających porozumiewanie się na
odległość. Obowiązkiem rodzica, u którego dziecko przebywa, będzie w takiej
sytuacji udostępniania komputera, telefonu, podania właściwego adresu poczty
elektronicznej czy też numeru telefonu do
kontaktu (w razie sporu w tym zakresie
w/w obowiązki winien nałożyć Sąd).
Jak wynika z art. 113 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wymaga
tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców
z dzieckiem, poprzez m.in.:
1) zakazanie spotykania się z dzieckiem;
2) zakazanie zabierania dziecka poza
miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na
odległość;
5) zakazania porozumiewania się na odległość.
Zgodnie ze stanowiskiem SN (post.
SN z 7.11.2000 r., I CKN 1115/00, OSNC
2001, Nr 3, poz. 50) zakazanie rodzicom
osobistej styczności z dzieckiem może
być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców
z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu,
bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.
Prawo do kontaktu z dzieckiem przysługuje nie tylko rodzicom, lecz również
innym osobom najbliższym, w tym jego
rodzeństwu i dziadkom.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – art. 59815
i następne. Sprawa taka toczy się na wniosek osoby, której kontakt z dzieckiem jest
utrudniany.
Do wniosku należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej
ugody zawartej przed sądem lub przed
mediatorem w przedmiocie kontaktów
z dzieckiem.
Przed wydaniem postanowień, o których mowa
w oddziale niniejszym, sąd
wysłucha uczestników postępowania.
Zgodnie z w/w przepisami, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki w zakresie kontaktów, sąd opiekuńczy,
uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi
jej nakazaniem zapłaty na
rzecz osoby uprawnionej
do kontaktu z dzieckiem
oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
Jeżeli po takim zagrożeniu nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy
pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.
Ponadto, jeżeli do kontaktu nie doszło
wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której
pieczą dziecko pozostaje, obowiązków
wynikających z orzeczenia, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu
do kontaktu zwrot jego uzasadnionych
wydatków poniesionych w związku
z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów przejazdu rodzica do miejscowości,
w której dziecko przebywa, koszty kuratora, kupno biletów do kina itp.
Adwokat Mateusz Kozimor
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(i przymrużonym okiem...)

Kobieta
– wyjątkowo
okiem mężczyzny
Tekst jest efektem rozmowy z moim
dobrym kolegą, z którym uwielbiam rozmawiać, bo jest zawsze szczery i jak coś go
ciekawi, to pyta wprost. Ostatnio wzięliśmy na tzw. tapetę temat tego jak widzą
mężczyźni kobiety i co ich w nas – kobietach dziwi.
1. Jada 1/4 z tego, co mężczyzna, a ma
dwa razy więcej energii i siły. Potrafi jednego dnia załatwić tysiące spraw, ogarnąć dom
i dzieci (przynieść małego, który waży
15 kg do domu od opiekunki pokonując
300 metrów z nim na rękach po 8 godzinach pracy) ugotować obiad i zrobić kolację. I to ma być słaba płeć?
2. Co dzień statystyczna kobieta wypija
hektolitry mocnej kawy a to statystyczny
mężczyzna najczęściej umiera na zawał.
3. Spędza cały dzień z przyjaciółką
a zaraz po powrocie do domu ma jej jeszcze tyle do powiedzenia, że rozmawia z nią
pół godziny przez telefon.
4. Spędza trzy godziny w łazience tylko
po to, by po wyjściu z niej wyglądać jakby
dopiero co wyszła z łóżka, bo jest moda na
naturalność.
5. Szykuje się do wyjścia cały wieczór
i kiedy skończy, nie jest już piękną kobietą
jak co dzień, a boginią, której po prostu nie
da się przeoczyć w tłumie i taki był cel jej
zabiegów, ale niech tylko obcy facet zwróci na nią uwagę, powie komplement, będzie chciał postawić drinka w uznaniu dla
jej urody to się wścieknie i powie: Za kogo
on mnie ma?
6. Nie ważne, że dobudowałeś jej garderobę i ma trzy szafy pełne ubrań (nie licząc
tej w przedpokoju), kobieta NIGDY NIE
MA CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ. Nie ważne, że ma 20 par butów i 30 torebek – zawsze potrzebuje kolejnej.
7. Im piękniejsza kobieta, tym ma więcej kompleksów, a 3/4 z nich jest zupełnie
bezpodstawnych. Facet nigdy nie jest w stanie wymyślić tyle złego o budowie kobiety,
ile ona sama w sobie widzi.
8. Jedzenie przygotowane przez kobietę musisz pochwalić już od progu po samym zapachu, bez spróbowania, bo inaczej
uzna, że nie masz na nie ochoty lub Ci nie

smakuje i naprawdę nie ważne, że jeszcze
ani kęsa nie miałeś w ustach.
10. Jeśli zabronisz czegoś kobiecie
możesz być pewien, że to zrobi, nie dlatego, że chce, ale by Ci udowodnić, że nie
pozwoli byś dyktował jej co ma robić i nie
ważne, że to czysta głupota.
11. Zmienność kobiety przekracza
wszystkie możliwe granice – w porównaniu z nią pogoda jest stała.
12. Nie pamięta żadnych istotnych dat
historycznych, ale za to wszystkie daty urodzin przyjaciół i rodziny z obu stron, terminy twoich i dzieci wizyt u dentysty, ceny
WSZYSTKICH produktów, tysiące szczegółów, na które facet NIGDY by nie zwrócił uwagi.
13. Zawartość jej torebki to połączenie
małego sklepu kosmetyczno-higienicznego, apteczki, schowka na telefony, portfel,
parasol (nawet kiedy nie pada) wszelkie
możliwe klucze (Gerwazy może się schować), organizer, wszystkie karty członkowskie, bilety do środków komunikacji trzech
sąsiednich miast, archiwum dokumentów
i rachunków, wszelkich kwitów, paragonów
i potwierdzeń, i wszystkich tych pozostałych rzeczy, których noszenie ze sobą żadnemu facetowi nie przyszłoby do głowy.
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14. Kiedy kobieta na pytanie: „Co Ci
jest?” odpowie: „Nic”. Możesz być pewien,
że to NIC = WIELKIEMU COŚ i odpuszczenie sobie po tej odpowiedzi dalszego
pytania, nie zostanie Ci zapomniane.
15. Kiedy kobieta powierza Ci swoje
problemy, mówi o kłopotach, to – uwaga –
NIE OCZEKUJE, żebyś je rozwiązał, ale
żebyś jej wysłuchał i EWENTUALNIE coś
doradził, bo chce mieć poczucie, że poradziła sobie z tym sama.
16. Jak nikt inny potrafi Ci tak dopiec
do żywego i powalić na kolana używając do
tego celu minimum słów, ale też nikt inny
jak ona nie potrafi Cię tak szybko podnieść.
17. Istnieją trzy magiczne zdania, dzięki którym można żyć długo i szczęśliwie
w związku z kobietą (najlepiej się ich nauczyć na pamięć i powtarzać jak najczęściej), a brzmią następująco:
– Przepraszam.
– Kocham Cię.
– Miałaś rację.
18. Kobietę można tylko kochać, bo
zrozumienie tego dziwnego tworu jakim
jest, to FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ
dla każdego faceta.
erizabesu
erizabesu.blog.onet.pl
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Emerytura hipotetyczna,
a prognozowana
Różnice w kwocie hipotetycznej emerytury wyliczonej w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”, a kwotą prognozowanej emerytury wyliczanej na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS (PUE) to nie wynik błędu. Sedno stanowi sposób wyliczania obu
świadczeń.
Kwota hipotetycznej emerytury w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego
w ZUS” wyliczana jest dla ubezpieczonych, którzy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli 35 lat. Podstawą obliczenia tej kwoty są wyłącznie dane dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalne oraz dane dotyczące kapitału początkowego. Tak więc sposób wyliczenia kwoty hipotetycznej emerytury według stanu
konta na 31 grudnia 2012 roku jest następujący: sumę kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych
składek zewidencjonowanych za okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2011 r.
oraz składek zewidencjonowanych za rok
2012 (w wysokości nominalnej), dzieli się
przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego
wyliczana jest hipotetyczna emerytura
(według obowiązującej w dniu 31 grudnia
2012 r. tablicy średniego dalszego trwania życia, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
Natomiast wysokość prognozowanej
emerytury, którą wylicza kalkulator emerytalny na indywidualnym profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), zależy od założeń makroekonomicznych
przyjętych w tym kalkulatorze, danych
klienta z ostatniej informacji o stanie konta w ZUS, przyszłych waloryzacji składek
oraz przyszłych składek, które wskazuje zainteresowany wpisując swoje prognozowane przyszłe wynagrodzenie. Przy obliczeniach kalkulator korzysta ze średniego dalszego trwania życia z ostatniej prognozy demograficznej Eurostatu przygotowanej dla
Polski. Nawet jeśli do kalkulatora nie zostaną wprowadzone dane dotyczące przyszłych wynagrodzeń, to założenia uwzględniające coroczną waloryzację już zgromadzonych składek oraz wskaźniki inflacji
(których nie uwzględnia przepis regulujący zasady wyliczania hipotetycznej emerytury), wpływają na wyliczenia kwoty prognozowanej emerytury.
Dodatkowo kalkulator emerytalny
umożliwia wybór wieku przejścia na eme-

ryturę od wieku 60 lat dla kobiet i od wieku 65 lat dla mężczyzn. Dzięki takiemu
podejściu możliwe jest przeprowadzenie
symulacji prognozowanej emerytury zarówno dla dotychczasowego wieku emerytalnego, jak i dla podwyższonego wieku
emerytalnego (wyrażonego jednak w pełnych latach).
Informacje o różnicach w sposobie
obliczania wysokości prognozowanej emerytury wraz z obszernymi wyjaśnieniami
dotyczącymi hipotetycznej i prognozowanej emerytury oraz kalkulatora emerytalnego zawarte są w serwisie http://mojaemerytura.zus.pl.

Czytelnicy pytają...
• Mam 63 lata i jestem na rencie. Z ZUS
dostałem informację, że w wieku 66 lat
i 2 miesięcy przejdę na emeryturę i otrzymam 2340 zł, albo 2510 zł. Ile w końcu
wyniesie moja przyszła emerytura? Czy
mogę wybrać wyższą?
List, który dostał Pan z ZUS jest tylko
informacją, to nie jest decyzja. Ile wyniesie Pana emerytura będzie wiadomo, gdy
dostanie Pan z ZUS decyzję za ponad
3 lata.
• Mam 45 lat i obecnie przebywam za
granicą. Przed wyjazdem pracowałam
kilkanaście lat. Czy po ukończeniu wieku emerytalnego będę mogła przejść na
emeryturę? Ile lat trzeba przepracować,
żeby świadczenie się należało?
Zasady przyznawania prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia
1948 r., mimo wydłużenia powszechnego
wieku emerytalnego, mogą niekiedy okazać się korzystniejsze od zasad obowiązujących starsze roczniki ubezpieczonych.
Różnica polega m.in. na braku wyznaczonego dla przyznania prawa do emerytury
minimum stażowego. Wystarczy zatem
nawet bardzo krótki okres podlegania
ubezpieczeniom emerytalno-rentowym,

aby
po
ukończeMałgorzata Bukała
niu storzecznik prasowy
sownego dla daOddziału ZUS w Rzeszowie
nej osoby wieku
przejść na emeryturę.
Kobiecie urodzonej w 1968 roku, będzie przysługiwała emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co
najmniej 65 lat i, w zależności od miesiąca urodzenia, w przedziale: 65 lat i 1 miesiąc, 65 lat i 2 miesiące, 65 lat i 3 miesiące, 65 lat i 4 miesiące.
Podstawę wymiaru emerytury ustalanej na nowych zasadach stanowi bowiem
kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca
miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz
zwaloryzowanego kapitału początkowego.
• W październiku 2013 r. osiągnęłam powszechny wiek emerytalny, a wcześniej
przez prawie 5 lat pobierałam wcześniejszą emeryturę. Z ZUS otrzymałam
decyzję o emeryturze powszechnej i okazało się, że wysokość wcześniejszej emerytury jest korzystniejsza. Dlaczego?
Bratowa, która miała podobny staż i zarobki, w 2012 r. przeszła na emeryturę
powszechną po wcześniejszej i dużo na
tym zyskała.
Wysokość przysługującej Pani emerytury powszechnej, do której nabyła Pani
uprawnienia w 2013 r., naliczona jest według nowych zasad. Stosuje się je wobec
ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Emerytura ze zreformowanego systemu obliczana jest w następujący
sposób: – ustala się podstawę obliczenia,
którą stanowi: kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich
waloryzacji, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowany
kapitał początkowy. Ustaloną kwotę podstawy obliczenia emerytury dzieli się przez
średnie dalsze trwanie życia dla osób
w wieku równym wiekowi przejścia na
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emeryturę danego ubezpieczonego. Średnie dalsze trwanie życia, wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego ogłaszane jest corocznie przez Prezesa GUS
w formie komunikatu. Tablice trwania
życia stanowią podstawę do obliczenia
emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego
roku kalendarzowego.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z FUS oraz innych
ustaw, z dniem 1 stycznia 2013 r. podstawę
obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych
i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Organ rentowy ustalając w 2013 r. wysokość Pani emerytury powszechnej, pomniejszył podstawę jej obliczenia o wypłacone dotychczas kwoty emerytury wcześniejszej, gwarantując jednocześnie wypłatę świadczenia wyższego lub wybranego
przez zainteresowaną.
Wobec Pani bratowej, która przechodziła na emeryturę w 2012 r., ZUS nie
miał podstaw, aby dokonać takiego pomniejszenia, a tym samym świadczenie
to okazało się korzystniejsze od dotychczas pobieranego.
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50 000 z³ dotacji dla firm
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych
przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na
opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo
na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1. Opracowanie:
• oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
• planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych
wyrobów lub technologii produkcji,
• prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego
wyrobu,
• strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo
znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do
50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz.
16.30.

Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl

Kolejne medale strzyżowskiej grupy Armmagedon
W dniu 22 lutego br. w Kuźni Raciborskiej odbył się Ogólnopolski Turniej Ju-Jutsu dzieci i młodzieży. W turnieju brało
udział ponad 150 zawodników z 12 klubów, w tym Armmagedon Strzyżów. Drużyna sensei Pawła Szlachty i Przemysława Strzępka liczyła 12 zawodników, którzy łącznie zdobyli 17 medali (5 złotych, 8 srebrnych i 4 brązowe).
Trzech naszych zawodników startowało w kilku konkurencjach. Zeszłoroczny
Wicemistrz Polski Dominik Szlachta oraz
Paweł Markowski zdobyli po dwa złote
medale i po 1 srebrnym, Michał Piskozub
startował w dwóch konkurencjach i przywiózł 1 złoty i jeden srebrny medal, Jakub
Drogoń, który pierwszy raz brał udział
w turnieju, zakończył ze srebrnym medalem
na szyi. Srebrne krążki zdobyli również:
Patrycja Wnęk, Oliwia Strzępek, Szymon
Wójcik, Patryk Ziobro, natomiast brąz przywieźli: Klaudia Cierpiał, Dominik Cierpiał,
Patryk Wnęk i Przemek Lesiak.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Strzyżowie za refundację części kosztów turnieju, oraz sensei Wojciechowi Kłakowi (1 dan Judo) za pomoc podczas przygotowań do zawodów.
Wszyscy nasi zawodnicy robią bardzo
duże postępy, gratulujemy wyników
i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
Stowarzyszenie Idokan Polska

Fot. Armmagedon
Patryk Ziobro (rzut Tomoe-nage)
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Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Strzy¿owie
Zebranie sprawozdawcze
KS W³ókniarz Strzy¿ów
W Strzyżowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze KS Włókniarz, podczas którego omawiano
sprawę wzmocnienia dyscypliny sportowej, usunięcia
nieaktywnych członków rady oraz kierowników sekcji. Z okazji 20-lecia istnienia koła sportowego w Strzyżowie wręczono dyplomy uznania działaczom sportowym oraz najstarszym zawodnikom.
Na zebraniu brak było przedstawicieli zaproszonych organizacji i instytucji, co jest dowodem, że mieszkańcy Strzyżowa nie interesują się pracą koła sportowego.
(JN)

Miêdzyszkolne zawody narciarskie
w Strzy¿owie
SKS „Junak” wspólnie z „Włókniarzem” Strzyżów zorganizowały zawody narciarskie w biegach płaskich, w których
startowali zawodnicy „Ogniwa” Rzeszów, „Włókniarza” Strzyżów, miejscowego SKS „Junak”, SKS technikum administracyjno-handlowego i SKS szkoły podstawowej.
W biegu dziewcząt grupa A na dystansie 1.500 m zwyciężyła Helena Kruczek 9.50 min., w biegu juniorów grupy A na
dystansie 6 km: R. Koczela 23.15 min., w biegu zaś juniorów
grupy C na dystansie 6 km: A. Dziok 23.04 min. W biegu junio-

rów grupy D na dystansie 8 km zwyciężył E. Szopa 36.43
min., w biegu zaś seniorów K. Wyrobek (Ogniwo Rzeszów) 31.00 min.
(jn)
„Dziennik Polski”, III.53 r.

M³odzie¿ Strzy¿owa
nadal bez boiska sportowego
Strzyżowskie KS od z górą 5 lat czyni starania
o przydzielenie placu pod budowę boiska sportowego. Wprawdzie 2 lata temu koło otrzymało w dzierżawę parcelę z majątku dworskiego, jednak w ub. r.
przeznaczono ją na budowę innego obiektu, obecnie
zaś zaorano, włączając ją do powstającego w Strzyżowie PGR.
Inny teren naprzeciw stacji kolejowej, jako podmokły nie nadaje się na budowę stadionu. Pozostaje
jeszcze możliwość budowy boiska sportowego na prawym brzegu Wisłoka na tzw. górnych pastwiskach,
którym z uwagi na wysoki brzeg nie zagraża powódź.
Ale i w tym wypadku nie braknie komplikacji, gdyż
tereny te przyznano ludności Strzyżowa pod wypas
bydła.
Mimo licznych trudności musi się znaleźć jakieś
wyjście z sytuacji. Strzyżów, który wkrótce ma stać
się miastem powiatowym, winien posiadać odpowiednie boisko sportowe.
(nas)
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Kronika
Policyjna
luty 2014
Policjanci zapobiegli tragedii
W sobotę 11 lutego dzielnicowi ze strzyżowskiej komendy wykonywali czynności
na terenie miasta. Około godz. 17 przy
jednej z kamienic w Strzyżowie poczuli
bardzo silną woń gazu. Szybko udali się
do mieszkania, z którego ulatniał się gaz.
Kiedy weszli do środka dwoje starszych
osób było zaskoczonych widokiem policjantów i twierdzili, że niczego nie czują.
Policjanci udali się do kuchni i tam zauważyli, że dwa kurki gazowe kuchenki są
maksymalnie odkręcone. Funkcjonariusze natychmiast zakręcili kurki i przewietrzyli pomieszczenia, po czym na miejsce
wezwali służby ratownicze.
Przybyły na miejsce lekarz oświadczył,
że 81-letniemu mężczyźnie i 84-letniej
kobiecie nic nie grozi. Strażacy i pracownik pogotowia gazowego nie stwierdzili
usterek w instalacji.
Jak ustalili policjanci, najprawdopodobniej powodem zdarzenia była nieuwaga
domowników, z którymi funkcjonariusze
przeprowadzili rozmowę informując ich
o zwiększeniu uwagi podczas użytkowania
urządzeń elektrycznych oraz gazowych.

Handlował papierosami
i alkoholem bez akcyzy
Strzyżowscy policjanci zatrzymali mieszkańca naszego powiatu, który handlował
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papierosami bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono blisko 2 tys. nielegalnych paczek papierosów i alkohol.

r., wynika, że działalność Policji dobrze
oceniło aż 66 procent Polaków.
(„Rzeczpospolita”, PAP, CBOS / mg)

Policjanci ustalili, że kwota uszczuplenia w podatku akcyzowym wyniosła około 27 tys. złotych. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty z ustawy karno-skarbowej.

Policjanci zatrzymali
sklepowego złodzieja

Czujemy się bezpiecznie
70 proc. badanych uznało, że Polska jest
krajem, w którym żyje się bezpiecznie
– informuje „Rzeczpospolita”, powołując
się na badania CBOS-u. Ten wynik należy do najwyższych w całym okresie III
RP. Jest to kolejne badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się spokojnie i bezpiecznie.
Zwrócono też uwagę, że poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych w całym okresie III RP. Najgorsze
oceny CBOS notował w 2001 r., gdy 81
proc. badanych nie miało poczucia bezpieczeństwa. Od tamtej pory oceny stanu
bezpieczeństwa się poprawiały. W 2007
roku po raz pierwszy większość zyskali
respondenci pozytywnie oceniający stan
bezpieczeństwa. Przekonanie, że Polska
jest krajem bezpiecznym, przeważa we
wszystkich grupach społeczno-demograficznych.
Jest to kolejne już badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się bezpiecznie – inne, zeszłoroczne, wskazuje,
że 89 proc. Polaków uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa respondentów w okolicy ich miejsca zamieszkania stanowi najwyższe wskazanie, licząc od końca lat 80. Ten rekordowy wynik ściśle wiąże się z codzienną pracą
policjantów, która przekłada się na spadek przestępczości, zarówno tej poważnej, przeciwko życiu i zdrowiu, jak też tej
bardzo uciążliwej społecznie, np. drobnych kradzieży.
Spadek przestępczości widać dobrze
na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003
roku, kiedy dochodziło przeciętnie do
4018 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013
roku, kiedy średnia liczba przestępstw
wyniosła 2905, widać wyraźnie różnicę –
to 1113 przestępstw mniej każdego dnia.
Gdy w ten sposób porównamy liczbę
przestępstw kryminalnych, to spadek
wynosi 1068.
Te wyniki przenoszą się na ocenę Policji jako instytucji społecznej, co także
widać w badaniach – z ostatniego, zrealizowanego przez CBOS we wrześniu 2013

Strzyżowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dokonał kradzieży kilkunastu paczek papierosów w trzech sklepach na terenie powiatu strzyżowskiego.
Do kradzieży doszło w sklepach samoobsługowych na terenie powiatu strzyżowskiego. Mężczyzna wchodził do sklepów,
robił zakupy, po czym podchodził do lady
i prosił o podanie kilku paczek papierosów. Następnie twierdził, że musi wyjść
do samochodu, gdyż zapomniał pieniędzy.
Zakupy zostawiał przy kasie, a papierosy
zabierał ze sobą, po czym odjeżdżał samochodem nie płacąc za nie.
Policjanci, po otrzymanych zgłoszeniach o dokonanych kradzieżach, natychmiast rozpoczęli poszukiwania złodzieja. Po krótkim czasie zatrzymali pojazd,
którym poruszał się 53-letni mieszkaniec
Rzeszowa. Funkcjonariusze w jego samochodzie znaleźli 19 paczek papierosów
różnych marek. Mężczyzna przyznał się,
że papierosy pochodzą z kradzieży.
Skradziony towar wrócił do właścicieli. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami karnymi,
których suma wyniosła 1,5 tys. złotych.

Uważajmy na oszustów
Pod koniec lutego do kilkunastu osób
z terenu powiatu strzyżowskiego zadzwoniła nieznajoma osoba podająca
się za wnuczka lub wnuczkę. Osoba ta
prosiła o pożyczenie pieniędzy, ponieważ spowodowała wypadek drogowy.
Niestety, jedna mieszkanka powiatu
strzyżowskiego dała się oszukać. Straciła prawie 30 tys. złotych.
W czwartek do prawie 20 osób z powiatu strzyżowskiego dzwonili kobieta
lub mężczyzna podając się za wnuczkę
czy wnuczka, prosząc o pożyczenie od
30 do 100 tysięcy złotych. Pieniądze miały być przeznaczone na pokrycie kosztów wypadku przez nich spowodowanego. Większość osób, które odebrały taki
telefon, zorientowało się, że mają do czynienia z oszustami. O próbie oszustwa
powiadomiły strzyżowską Policję. Niestety, jedna z osób uwierzyła oszustowi
i straciła prawie 30 tys. zł.
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Apelujemy o rozwagę i ostrożność.
Bądźmy podejrzliwi, gdy ktoś prosi nas
o pożyczkę. Osoby starsze i samotnie
mieszkające są szczególnie narażone
na próby oszustwa na tzw. „wnuczka”.
Radzimy, aby w razie jakichkolwiek
wątpliwości, przed przekazaniem pieniędzy, sprawdzić wiarygodność rozmówcy i skontaktować się z rodziną.
W przypadku obaw i podejrzeń, co do
próby oszustwa należy niezwłocznie powiadomić Policję.

Dom Kultury
„Sokó³”
INFORMUJE  ZAPRASZA
marzec/kwiecieñ 2014
14.03.

15-16.03.
23.03.
28-30.03.
06.04.
15.04.

Międzynarodowa wystawa
„Biała Róża” połączona z projekcją filmu „Sophie Scholl”
ostatnie dni”
Film „Jak pokonać szatana”
Kabaret „Łowcy.B”
Wiosenne Spotkania Jazzowe
– Jubileuszowe Prezentacje
„Damy i Huzary” spektakl
w wykonaniu teatru z Dynowa
Kiermasz Świąteczny

Policjanci wspierają akcję
„Mam Haka na Raka”
Policjanci ze strzyżowskiej komendy włączyli się w projekt Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na
Raka”. Wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie wzięli
udział w happeningu mającym na celu
uświadamianie, jak można walczyć z nowotworem.
W tym roku program dotyczył jednego
z najcięższych nowotworów – chłoniaka,

czyli nowotworu układu limfatycznego. Na
świecie chłoniaki są piątym najczęściej
diagnozowanym nowotworem i liczba ta
niestety wciąż rośnie.
Kierując się myślą, że profilaktyka nowotworowa to podstawowy sposób na walkę z chorobą, strzyżowscy policjanci również uważają, że ważne jest, aby wykorzystać wszelkie możliwe metody do rozwoju samoświadomości społecznej.
Tekst i fot. asystent
ds. informacyjno-prasowych
KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

W Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie możesz wypełnić i wysłać przez
Internet (bezpłatnie) zeznanie podatkowe za 2013 r.
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Z wystawy malarstwa Kingi Ziobro-Działo
w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Fot. A. Furtek

Fot. P. Lasota

Wieczór z poezją Marty Zdrady i Wiktora
Bochenka połączony z promocją zbiorku „Rodzina w kręgu słowa” w BPGiM w Strzyżowie

IX Międzynarodowe Forum
Pianistyczne „Bieszczady bez
granic - Przystanek STRZYŻÓW”

Fot. P. Krok

Dziecięcy Zespół Taneczny „Dzikusy”
na IV Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Tanecznych w Niebylcu

Fot. A. Korabiowska

Konferencja „Mniej rehabilitacji więcej sportu” zorganizowana przez Towarzystwo
na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a

Fot. A. Kozioł

