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W numerze
W metaforach ¿ycia
Jeszcze w oddali słychać dzwonów ton.
Ostatnia Wieczerza na znak wiary,
a już za chwilę tylko nocy mrok,
krew przelana... i nicość bez miary.
Ziemia zamarła w bezgłośnym krzyku
opleciona zasłoną milczenia.
Za mnie swoje życie oddał Człowiek
umarł na krzyżu w moim imieniu.
Odnaleźć prawdę gdy zmierzch za oknem,
w duszy kołatka drewniana stuka.
Gdzie jest ma wiara, nadzieja, miłość,
gdzie w sercu skryta Twoja nauka?
Już świta...
Pierwsze promienie muskają ziemię,
kamień mroku zdjąłeś z duszy Panie,
swym zmartwychwstaniem dałeś mi siłę,
Ty pokonałeś moje zwątpienie!
Gdy dopełniłeś zbawczej ofiary
podarowałeś mi wieczne życie,
radość w mym sercu teraz króluje
ufność jest w Tobie, smutek w niebycie.
Jesteś tu ze mną mój dobry Jezu
więc się nie lękam, ma dusza śpiewa
Baranek Paschalny – symbol życia
dziś pod postacią wina i chleba.
Urszula Rędziniak

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w dobroć człowieka.
Niech te Święta Wielkanocne przyniosą radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość,
czego wszystkim mieszkańcom Gminy Strzyżów
życzą
Zarząd i Członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej

Niech ta Wielkanoc będzie dla Was pełna nadziei, miłości i wiary.
Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstaje nieodmiennie każdego roku w naszych sercach,
tak nowe tchnienie życia budzącej się wiosny
niech ukaże wspaniałe możliwości przed Wami.
Dzieląc się jajkiem z bliskimi obdarowujcie się Łaską Pańską
i wszystkim tym, co najlepsze w Was.
Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy w te święta radosnych chwil,
dobrych myśli i pogodnego nieba.
Redakcja
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Informacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie
W dniu 27 marca odbyła się kolejna
sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Zanim
radni rozpatrzyli projekty uchwał, zapoznali się ze sprawozdaniami m.in. z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy
Strzyżów.
Podjęto uchwały:
• W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
Rada wygasiła mandat zmarłej w dniu
13 marca br. radnej Haliny Dziadosz z Wysokiej Strzyżowskiej.
• W sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Strzyżów.
Na realizację programu, który obowiązuje do marca 2015 roku, przeznaczono
z budżetu gminy 30 tys. zł. Głównym celem programu jest m.in. zapewnienie
schronienia zwierzętom bezdomnym zarówno w schroniskach dla zwierząt, jak
i u osób prywatnych wyrażających chęć
opieki nad zwierzęciem, dokarmianie
zwierząt wolnożyjących, edukacja mieszkańców gminy w zakresie obowiązków
właścicieli zwierząt wobec nich.
• W sprawie przyznania stypendium
za osiągnięte wyniki sportowe.
Roczne, jednorazowe stypendium sportowe w wysokości 2 tys. zł przyznano Marcie Szopie z Godowej.
Marta Szopa, to uczennica 1 klasy
gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie. Ma na swoim koncie wiele sukcesów pływackich – obecnie jest
w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnopolskiego w swojej kategorii wiekowej.
Jest zawodniczką kadry wojewódzkiej,
wielokrotną Mistrzynią Podkarpackiego
Okręgu Pływackiego.
• W sprawie przyznania nagrody za
osiągnięcia w działalności sportowej.
Jednorazową nagrodę w wysokości
1000 zł przyznano Edycie Wilk z Dębicy.
Pani Edyta jest zatrudniona jako trener pływania w Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji w Strzyżowie od 2009 roku.
W okresie jej pracy w Centrum, widać
duży postęp i poprawę wyników sportowych jej podopiecznych, jednocześnie
zwiększa się liczba zawodników, którzy
chcą trenować pod jej opieką. Zawodnicy przez nią prowadzeni są najlepszymi
zawodnikami Podkarpacia i Polski
w swoich kategoriach wiekowych. W roku
bieżącym Martyna Tomoń z Babicy, która trenuje pod okiem pani Edyty dostała
się do Kadry Polskiej Juniorów jako jedyna zawodniczka z Województwa Podkarpackiego.

• W sprawie zgłoszenia osób do objęcia stanowisk w Radzie Nadzorczej spółki komunalnej gminy Strzyżów.
W związku z upływem kadencji dwóch
członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, zaistniała konieczność uzupełnienia jej składu. Do objęcia stanowisk w radzie zgłoszeni zostali ponownie Mieczysław Marczak oraz Tadeusz Niemiec.
• W sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic
oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Uchwała związana jest z zarządzonymi na 25 maja wyborami do Parlamentu
Europejskiego. Utworzenie odrębnego
obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie nakłada na radę gminy
Kodeks wyborczy, zgodnie z którym należy utworzyć go w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym w dniu wyborów przebywać będzie co najmniej 15 wyborców.
• W sprawie zawarcia porozumienia
w sprawie organizowania przez Gminę
Strzyżów prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne to prace
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Do tych prac kieruje ich
starosta a organizują gminy m.in. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Początkiem każdego roku gmina
sporządza roczny plan potrzeb w zakresie
wykonywania tego typu prac i przesyła go
staroście oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Starosta zawiera następnie z gminą porozumienie w sprawie organizowania i realizacji przez gminę prac
społecznie użytecznych, czego wyrazem
jest powyższa uchwała.
• W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Dolna.
Pożyczka w wysokości niemal 31 tys.
zł przeznaczona będzie na realizację zadania „Remont i modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej i budynku OSP
Godowa Dolna”, które dofinansowane
zostanie ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
Spłata pożyczki nastąpi jednorazowo we
wrześniu br.
• W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”.
Pożyczka w wysokości 24 600 zł przeznaczona będzie na budowę placu zabaw dla
dzieci przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, które to zadanie współfinansowane zostanie również ze środków PROW na
lata 207-2013. Po zrealizowaniu zadania
pożyczka zostanie zwrócona w całości.

• W sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015
rok i lata następne środków stanowiących
fundusz sołecki.
W marcu bieżącego roku weszła
w życie nowelizacja ustawa o funduszu sołeckim, która doprecyzowuje regulacje
dotyczące tworzenia i realizacji funduszy
sołeckich. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmianę w długości stosowania
uchwały rady gminy wyodrębniającej fundusz sołecki, która będzie mieć zastosowanie do kolejnych lat budżetowych,
a więc nie będzie konieczności podejmowania w/w uchwał każdego roku.
• W sprawie zwolnienia samorządowych zakładów budżetowych: MiejskoGminnego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Strzyżowie i Centrum Sportu
Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Strzyżów nadwyżki środków oborowych.
Nadwyżkę środków obrotowych zakłady te przeznaczą na realizację zadań statutowych.
• W sprawie odmowy uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
W styczniu br. mieszkanka Dobrzechowa wezwała Radę Miejską w Strzyżowie
do usunięcia naruszenia prawa, jakiego
dopuściła się zdaniem skarżącej podejmując uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów z dnia
28 września 2013 r.
Wzywająca zakwestionowała obowiązujące zasady poboru opłat za przebywanie dziecka w przedszkolu ponad czas
bezpłatnych 5 godzin, opierający się na
deklarowanym przez rodzica czasie pobytu. Rada nie podzieliła zgłoszonych zastrzeżeń.
• Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXXVII/367/14
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Strzyżów na 2014 rok.
W ramach uchwały dokonano podziału środków otrzymanych z różnych źródeł
do budżetu gminy Strzyżów, jak również
dokonano przeniesień środków pomiędzy różnymi działami klasyfikacji budżetowej.
• W sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/368/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów.
Zmiany wynikają z podjętych przez
Radę Miejską uchwał i mając odzwierciedlenie w budżecie na rok bieżący, muszą
także być uwzględnione w wieloletniej
prognozie finansowej.
ap
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Czytelnicy pytają
– Burmistrz odpowiada
Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński
– Chciałabym podzielić się swoją refleksją na temat, pewnie zdaniem niektórych błahy, ale dla mnie ważny i niepojęty. Problem ten dotyczy psów a raczej ich
właścicieli, którzy wyprowadzając swoje
czworonogi w ogóle po nich nie sprzątają.
Jakie są pierwsze oznaki wiosny w Strzyżowie? – psie kupy na chodnikach. Już
nie wspomnę o tym, że psy wyprowadzane są na trawniki i w miejsca, gdzie bawią
się dzieci, a potem te dzieci różnego typu
„niespodzianki” przynoszą na obuwiu do
domu. Wydaje mi się, że mieszkańcy
Strzyżowa, który aspiruje do tego by być
miastem nie tylko z nazwy, powinni mieć
świadomość tego, że wszechobecne psie
kupy wcale nie dodają mu uroku.
Szukając w Internecie informacji na
temat kar za tego typu postępowanie doszukałam się, że Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada
na gminy obowiązek ustalenia indywidualnych zasad na ich terenie, a więc to, czy
sprzątanie po psie jest obowiązkowe czy
nie, zależy od stosownej uchwały rady

gminy. Chciałabym więc zapytać czy taka
regulacja w naszym lokalnym prawie istnieje a jeżeli tak, to kto powinien egzekwować jej przestrzeganie?
Joanna ze Strzyżowa
Nie sięgając po egzekucję przestrzegania prawa, musimy docierać do świadomości i odpowiedzialności właścicieli
zwierząt domowych. Od 2006 roku prawo lokalne, a dokładnie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Strzyżów reguluje kwestie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu do obowiązku tych osób należy m.in.
usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych
po psach lub innych zwierzętach domowych w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (czyli m.in.
chodnikach, trawnikach, placach itp.).
Zauważając ten problem, gmina zakupiła specjalne pojemniki na psie odchody
i rozlokowała je w kilku miejscach, które
są celami spacerów mieszkańców osiedla

Kiermasz wielkanocny 2014
Nieprzerwanie od siedmiu lat przed
zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia i Wielkanocy strzyżowski Dom Kultury wypełniają przepiękne i niezwykłe prace wykonane przez
osoby trudniące się rękodziełem artystycznym.
Wprowadzają one namiastkę Świąt,
sprawiają wiele radości i wprowadzają
w dobry nastrój. W tym roku również nie
zabrakło niezwykłych, oryginalnych
i barwnych dekoracji na świąteczny czas.
8 kwietnia podczas kiermaszu można
było zobaczyć przecudne dekoracje świąteczne. Wszystko co kojarzy nam się z tym
wiosennym, radosnym okresem gościło
niemal na każdym stoisku. Paleta barw
i kolorów, kształtów, technik i materiałów. Ten jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny klimat i atmosfera przedświąteczna panuje tylko w naszej instytucji. Wystawcy wymieniają się doświadczeniami,
pokazują swoje nowe prace doceniwszy

kunszt i warsztat pozostałych wystawców.
Każde stoisko, każda ekspozycja jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Zachwyca swoja różnorodnością, niezwykłą paletą barw
i oryginalnością. Prace, które można było
podziwiać podczas kiermaszu, były autorstwa: podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Różance, Środowiskowego
Domu Samopomocy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie, maluchów z przedszkola Krasnale,
Agnieszki Szewczyk, Bernadetty Zając
i jej mamy Genowefy Wrony, Iwony Pilch,

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składamy wszystkim
mieszkańcom Gminy Strzyżów
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka, mokrego dyngusa
a także odpoczynku w gronie rodziny.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Szlachta

Burmistrz
Strzyżowa
Marek Śliwiński

przy ul. Zawale. Planujemy następne zakupy tego typu pojemników aby wyposażyć w nie kolejne miejsca spacerów popularne wśród posiadaczy psów. Uczulamy
na ten problem także przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, jak również informujemy na spotkaniach z mieszkańcami o odpowiedzialności właścicieli za
swoje czworonogi.
Przypominam także tą drogą, że na plac
zabaw przy DK nie można wyprowadzać
psów.
Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzechowa i Godowej, Marii Niemiec, Stanisławy
Mareckiej, Krystyny Grodzkiej, Alicji
Zdrady, Kazimiery Kidackiej, Doroty
Rzeźnikiewicz Stawarz, Stefanii Dulemby, Moniki Karnasiewicz, Edyty Busz,
Małgorzaty Gajdy, Moniki Korab, Małgorzaty Zimnej, Krystyny Bardzik oraz najmłodszych artystów z Przedszkola Krasnale w Strzyżowie.
Szanowni Państwo Niech radosne Alleluja! Stanie się symbolem niezwyciężonej
miłości i wielkiej wiary w sens życia i drugiego człowieka. Wesołych Świąt życzą Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury „Sokół”.
Tekst i fot. Anna Furtek – DK „Sokół”
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Zdzisława Górska

Jubileuszowy,
X Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
Odbył się w pierwszym dniu wiosny,
21 marca 2014 roku, przy sprzyjającej aurze wiosennej, ciepły wiatr z południa rozwiewał wątpliwości o powrocie zimy.
Wzgórza godowskie stały w cieple dnia,
bez śladu śniegu, tylko w przedwiośnianym kolorze sepii, czekając na zieleń.
Szkoła powitała nas radosnym oczekiwaniem młodych, dobrze wychowanych
uczniów, którzy szybko i sprawnie pod
czujnym okiem pani Kasi Paszek i innych
nauczycieli informowali, zapraszali, częstowali, pomagali a robili to z wdziękiem,
uśmiechem i szacunkiem. Przyjemnie
było wejść do szkoły pełnej życzliwego
uśmiechu młodości.
Sala udekorowana pomysłowo, scena
z podkreśleniem 10-lecia konkursu, kwiaty w barwach narodowych. Dekorację zawsze trafną i oszczędną projektuje i realizuje z uczniami Jadwiga Stanek, nauczycielka tej szkoły.
W oczekiwaniu trwali uczestnicy konkursu, wraz z nauczycielami prowadzącymi, którzy przybyli z wielu szkół. Zaproszenia przyjęli też laureaci z poprzed-

IX
Duszo! Słowiańska duszo! – Wiem, są u twego kościoła
progi z modrzewiów i obeliski, podsienia –
Kadzidło wonieje jałowcem... w dymach ofiarnych wołam:
Duszo! Słowiańska duszo, w jakie cię wkuto kamienie? /.../
Karol Wojtyła „Psałterz – księga słowiańska”,
Kraków – wiosną 1939
nich konkursów i zostali przedstawieni
na scenie.
I Konkurs Poezji Religijnej odbył się

w roku 2005 z inicjatywy ówczesnego dyrektora ZS, Waldemara Góry i trwa do
dziś. Konkurs mocno rozpowszechnił sub-

Jury konkursowe: (od lewej) prof. Zenon Ożóg, prof. Alicja Jakubowska-Ożóg, Mirosław Czarnik, Waldemar
Góra, Zdzisława Górska, ks. dr Jan Wolak, a także dyrektor Zespołu Szkół w Godowej Wojciech Małek

Fot. Katarzyna Rachwał (2)
Uczestnicy konkursu w kategorii szkół podstawowych wraz z jury, dyrekcją i opiekunami
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telną poezję religijną wśród pokoleń
uczniów.
Recytowane utwory będą trwać w pamięci wraz z nazwiskami autorów.
X Konkurs Poezji Religijnej otworzył
Dyrektor Zespołu Szkół – Wojciech Małek, który witał młodzież oczekującą na
wystąpienie, nauczycieli prowadzących
oraz przedstawił i powitał członków Jury,
w skład którego weszli: Zdzisława Górska – przewodnicząca, prof. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. Zenon Ożóg, ks. Dziekan Jan Wolak, Waldemar Góra, Adam
Kluska, Mirosław Czarnik.
Pisząca te słowa przedstawiła kilka
wspomnień z poprzednich konkursów
i przypomniała ważne daty z życia patrona szkoły – Jana Pawła II.
Konkurs odbywał się w czasie szczególnym, bo miesiąc i 7 dni przed uroczystą
kanonizacją Jana Pawła II.
Przyjemnością dla jury jest wysłuchanie dobrze przygotowanych wierszy w różniących się interpretacjach młodych wykonawców. Plejada autorów wierszy była
imponująca. Recytowano utwory: Adama
Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Władysława Syrokomli, ks. Jana Twardowskiego, Mery Stevenson, Beaty Kołodziej, Jana
Kasprowicza, Jana Pawła II, Karola Wojtyły (z okresu młodzieńczego), Ewy Stadtmuller, Św. Pawła, Tadeusza Różewicza,
Bolesława Leśmiana, Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliusza Słowackiego, Romana

Brandstaettera, Janiny Stefaniak i autorów
nieznanych.
Poziom konkursu zdaniem jury był wyrównany, wiersze opanowane pamięciowo,
młodzież bez tremy. W nastrojowym świetle świec przenieśliśmy się w klimaty subtelne, w poetyckie słowa pełne nadziei i wiary. Gdzieś daleko został krzykliwy świat reklam, seriali, pędzących bez opamiętania
samochodów. Wszyscy wsłuchali się w piękno poetyckich obrazów i wzruszeń. Cieszy
fakt, że jest tak wielu chętnych i zdolnych
uczniów, którzy biorąc udział w tym konkursie, ustawiają się po stronie poetyckiego
słowa. W tym zasługa nauczycieli prowadzących i dostrzegających młode talenty.
Po dyskusji jury i analizie umiejętności recytatorów w zakresie interpretacji
prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych, poprawności dykcji i modulacji głosu, nagrody
otrzymali:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Eryk Oliwa – SP nr 1 w Strzyżowie,
II miejsce – ex aequo – Zofia Oliwa – SP
nr 1 w Strzyżowie
i Patrycja Chruniak z ZS w Godowej,
III miejsce – Aleksandra Kasprzyk – ZS
w Wysokiej Strzyżowskiej.
Wyróżnienia otrzymali:
Julia Wójcik – SP nr 1 w Strzyżowie,
Klaudia Chruniak – ZS w Godowej.

XXI Wystawa Modeli
Plastikowych i Kartonowych
W dniach od 29 marca do 26 kwietnia 2014 r. w Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie trwa XXI Wystawa
Modeli Plastikowych i Kartonowych Strzyżów’2014. Wystawa
ta ma wieloletnią tradycję. Z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. Na wystawie znalazło się ponad 300 modeli plastikowych i kartonowych. Głównie to lotnictwo, pojazdy pancerne i okręty. W wystawie udział biorą modelarze z terenu całego
Podkarpacia.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach
pracy biblioteki.
Z modelarskim pozdrowieniem
Marian Wydro – Komisarz wystawy

Fot. BPGiM (3)
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W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Justyna Ossowska z Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie,
II miejsce – Aleksandra Ziobro z ZS
w Godowej,
III miejsce – Adrianna Wójtowicz z Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie.
Wyróżnienia otrzymali:
Franciszek Moskal z ZS w Godowej,
Dorota Stawarz z ZS w Dobrzechowie.
„Werdykt jurorów (wg Józefa Hena
pisarza i jurora wielu konkursów literackich) jest wypadkową gustów i subiektywnych ocen poszczególnych jurorów”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe, imienne dyplomy i wartościowe książki. Spotkanie prowadzili
zapraszając imiennie uczestników na scenę uczniowie ZS w Godowej Adrianna
Góra i Krystian Ziobro.
W przerwach konkursu wystąpił Zespół Muzyczny z Dobrzechowa, prowadzony przez ks. Grzegorza – wikariusza
parafii w Dobrzechowie. Wystąpili także
uczniowie ZS: Natalia Zielińska – skrzypce i Daniel Zieliński – akordeon.
Wszystkim uczestnikom konkursu
należą się wyrazy uznania i podziękowanie za udział i dobór tekstów, nad czym
czuwali nauczyciele – poloniści. W tym
roku wystąpili recytatorzy ze szkół: Strzyżowa, Godowej, Wysokiej Strzyżowskiej,
Stępiny, Dobrzechowa.
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Jak ciekawie
się bawimy
Zima potraktowała nas dosyć łagodnie,
dlatego też, aby ją trochę powspominać
i przypomnieć jej urok, grupa I „O” przygotowała wraz z nauczycielką E. Kielar
program artystyczny pt. „Zimowe wspomnienia”. Przedstawienie to odbyło się
w atmosferze radości i wspólnej zabawy.

W naszym przedstawieniu nie mogło zabraknąć zimowych postaci

Fot. MGPP w Strzyżowie (3)
Przedszkolaki z uwagą oglądały przedstawienie w wykonaniu swoich kolegów i koleżanek

21.03.2014 roku, w pierwszy dzień
wiosny, przedszkolaki nie poszły na „wagary”, lecz powitały ja wspólnie uczestnicząc w inscenizacji przygotowanej w ramach pracy dzieci-dzieciom.
Tak też dzieci z grupy VIII przygotowały inscenizację pt. „Pożegnanie zimy
– powitanie wiosny” w reżyserii nauczycieli w/w grupy.
Takie przedstawienie to nie lada wyzwanie dla dzieci, jest ono formą afirmacji swojej osoby, zaprezentowania się na
forum grupy, przezwyciężenia nieśmiałości.
Z wypiekami na twarzy i wielkim zaangażowaniem mali aktorzy odegrali swoje
role zdobywając aplauz pozostałych dzieci oraz rodziców.
Mamy nadzieję, a potwierdza to panująca aura, że wiosna zagościła już na dobre.
Ewa Piechowiak

Zajęcia Adaptacyjne
w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowie

Z wypiekami na twarzy i wielkim zaangażowaniem mali aktorzy
odegrali swoje role

Przedszkole wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców prowadzi, jak co roku, program adaptacyjny umożliwiający przyszłym przedszkolakom łagodne przejście ze środowiska domowego w społeczeństwo
przedszkolne. Program ten cieszy się od lat dużym zainteresowaniem
a licznie przybywający rodzice wraz z dziećmi mogą zapoznać się z pracą
w przedszkolu uczestnicząc w ciekawych formach zabaw, zajęć dostosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka.
Zajęcia te odbywają się od maja.
Zapraszamy chętne dzieci nowoprzyjęte do przedszkola wraz z rodzicami do wspólnej zabawy przygotowującej dzieci do pobyty w przedszkolu
w każdy piątek
od 9 maja do 30 maja 2014 r.
od godz. 13.00 do 14.00
09.05.2014 r. – 3 i 4 latki
16.05.2014 r. – 5 i 6 latki
23.05.2014 r. – 3 i 4 latki
30.05.2014 – 5 i 6 latki
31.05.2014 r. – Dni Otwarte Przedszkola
01.06.2014 r. – Dzień Dziecka – Piknik Rodzinny
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Wszystkie drogi prowadzą do Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podczas Dnia Otwartych Drzwi staraliśmy się zaprezentować naszym młodszym kolegom liczne atuty naszej szkoły

26 marca społeczność Liceum zorganizowała Dzień Otwarty Szkoły dla
uczniów III klas gimnazjów z powiatu strzyżowskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli uczniowie gimnazjów publicznych w Strzyżowie,
Dobrzechowie, Wiśniowej, Żarnowej,
Godowej, Żyznowie, Lubli, Wysokiej
Strzyżowskiej i Gogołowie. Podczas
tego miłego wydarzenia udzielaliśmy
się artystycznie, odbyły się pokazy
przedmiotowe, a także niezwykły quiz
kulinarny. W ciągu kilku godzin
chcieliśmy ukazać naszym gościom
chociaż niektóre atuty liceum, których my (uczniowie kl. I) dostrzegamy bardzo wiele.
W naszym liceum jest coś, co sprawia, że zajmuje ono stałe miejsce w pamięci jego uczniów i absolwentów. Nie
można zaprzeczyć, że jest ono wyjątkowe
i niepowtarzalne, a otoczenie to ludzie
nietuzinkowi. Jako uczniowie możemy
śmiało to potwierdzić i opowiedzieć
o życiu naszej szkoły.
Panuje tutaj bardzo przyjazna atmosfera, nauczyciele oraz uczniowie są bardzo otwarci i szanują się wzajemnie.
Z każdym, nawet małym problemem,
możemy zwrócić się do naszych wychowawców, pani pedagog, państwa dyrektorów, którzy zawsze służą nam dobrą
radą i wsparciem. Przyjemnie także uczy
się nam w ładnym, odremontowanym budynku i dobrze wyposażonych klasopracowniach.

Kolejną zaletą tego miejsca jest fakt, że
nikt się tutaj nie nudzi. Każdy znajdzie dla
siebie działalność, która go zainteresuje
i w której się spełni. Akcje odbywające się w
liceum to m.in.: Obywatel PRO, Mam Haka
Na Raka, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, WF z klasą, Szkoła Współpracy

skich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych: fizycznych, matematycznych,
geograficznych, biologicznych, językowych,
chemicznych, artystycznych i sportowych.
Ogromnym atutem naszej szkoły jest wychowanie poprzez scenę, działalność charytatywna i liczne zajęcia sportowe, dzięki
którym strzyżowscy licealiści stają się zauważalni na arenie sportowej Podkarpacia.
Nasi absolwenci dostają się na prestiżowe
uczelnie w całym kraju.
Każdy uczeń ma możliwość zaangażowania się w życie szkoły wedle swoich
pasji, które może rozwijać dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Wielu
z nas wykorzystuje swoje talenty muzyczne, wokalne, recytatorskie do przygotowania uroczystości szkolnych i środowiskowych. Mamy okazję udoskonalać swoje
umiejętności na kółkach przedmiotowych
i artystycznych, brać udział w wielu wycieczkach krajoznawczych, które poszerzają naszą wiedzę geograficzną, pomagają
nam się wyrobić jako świadomym turystom i nawiązać współpracę z miastami
partnerskimi Strzyżowa.

Nauczyciele strzyżowskiego liceum wiedzą, jak rozwijać nasze pasje i zainteresowania

– Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły, Poczytaj mi przyjacielu,
Szkoła promująca zdrowie. W ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Jagiellońskim wyjeżdżamy na
liczne wykłady i wystawy przedmiotowe.
Nasze koleżanki i koledzy uzyskują
wysokie wyniki na maturze oraz w olimpiadach i konkursach. W naszym gronie
znajdują się liczni finaliści olimpiad: Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego,
Chemicznej, Fizycznej, laureaci ogólnopol-

Nauczyciele, dzięki różnorodnym pomocom dydaktycznym, pragną zaszczepić
w nas pasję odkrywania tajników wiedzy
w sposób empiryczny. Na zajęciach z przedmiotów ścisłych wykonujemy samodzielnie fascynujące doświadczenia, podczas
nauki przedmiotów humanistycznych odgrywamy scenki, prowadzimy dyskusje i symulacje, a języki ćwiczymy poprzez dialogi w laboratorium lingwistycznym.
Warto zaznaczyć, że nasz samorząd
szkolny jest bardzo aktywny, innowacyjny
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i dobrze zorganizowany. Ma on realny
wpływ na życie szkolne. Przykładowo organizujemy wiele imprez integracyjnych,
które bardzo zbliżają do siebie wszystkich
uczniów. W ostatnim czasie odbyła się
m.in. Noc Filmowa, taneczny flashmob
i Dzień Wiosny.
To wszystko chcieliśmy pokazać naszym młodszym kolegom podczas kilkugodzinnej wizyty w naszej szkole, z którą
my – uczniowie IC silnie się identyfikujemy. Jesteśmy dumni i szczerze cieszymy
się, że uczęszczamy właśnie do strzyżowskiego Ogólniaka.
Uczniowie klasy IC LO Strzyżów:
Magdalena Ciuba, Agnieszka Szczęch,
Tomasz Leśniak, Łukasz Baran

Czas na zdrowie!
Młodzież strzyżowskiego liceum nie
ustaje w wysiłkach pobicia rekordu realizowanych projektów w ciągu jednego roku
szkolnego. Jeszcze nie zakończyły się projekty Mam haka na raka (młodzież zakwalifikowała się do drugiego etapu) czy WF
z klasą, a młodzież klasy 2D podjęła kolejne wyzwanie. Siedemnastoosobowa grupa uczniów zaangażowała się w projekt
Czas na zdrowie realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska,
promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju rozumianego jako podnoszenie standardów życia obywateli w ten
sposób, by nie odbywało się to kosztem
środowiska naturalnego. Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy
nurty: prozdrowotny „Aktywnie po zdrowie”, proekologiczny „Przyroda u Twoich Drzwi” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku. Kluczowym nurtem, prowadzonych przez nas działań, jest
uświadomienie roli zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia w dobie zmieniają-

cych się warunków cywilizacyjnych.
Statystyki zdrowia współczesnego społeczeństwa odnotowują alarmujący wzrost
liczby zachorowań dzieci i młodzieży na
choroby określane niegdyś jako „starcze”.
Jest to wynik niekorzystnych zmian stylu
życia w ostatnich latach, dlatego program
„Aktywnie po zdrowie” zawiera inicjatywy kierowane głównie do dzieci i młodzieży a także ich rodziców i opiekunów.
W ramach programu działa portal
www.aktywniepozdrowie.pl – jeden z największych polskich portali o zdrowym stylu życia. Stanowi on merytoryczne wsparcie dla uczestników konkursów, ale także
źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematem właściwego odżywiania.
Portal zawiera artykuły pracowników
naukowych zajmujących się tematyką
żywienia i aktywności fizycznej, gotowe
przepisy zdrowej kuchni, porady dotyczące diet, pomysły zabaw na świeżym powietrzu i wiele interesujących aktualności. Za pośrednictwem strony można zapisać się do następujących prozdrowotnych konkursów i projektów Fundacji:

Cała społeczność
Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
życzy Wszystkim
radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej
z Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób.

 „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” – adresowany do szkół wszystkich poziomów.
 „Zdrowo jem, więcej wiem” – konkurs skierowany do dzieci z klas 1-3 szkół
podstawowych.
 „Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego
Żywienia” – seria konferencji dla dyrektorów szkół oraz warsztatów kulinarnych.
 Kampania: „Jakie matki, takie
dziatki”, której celem jest pokazanie zjawiska, jakim jest otyłość i nadwaga dzieci,
a także zwrócenie uwagi, że zmiana nawyków żywieniowych oraz codzienny ruch,
mogą prowadzić do poprawy stanu zdrowia.
 „Nakręć się na zdrowie” – konkurs
skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (13-19 lat). Zadanie konkursowe polega na nakręceniu
reportażu z ekologicznego gospodarstwa
lub ekologicznej przetwórni żywności.
 „Czas na zdrowie” – skierowany do
zespołów uczniowskich szkół wszystkich
poziomów. Polega on na zaplanowaniu,
przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy szkolnej „Festyn Zdrowia”, na którą zostaną zaproszeni goście ze społeczności lokalnej. Młodzież strzyżowskiego liceum
zaplanowała festiwal na koniec maja. Do
tej pory zorganizowali zespół i podzielili
zadania, opracowali logo i profil na Facebook’u. Brali także udział w prelekcjach
Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat „Chemia
na talerzu” oraz GMO. Planują także organizować konkursy kulinarne i zachęcać do
aktywności fizycznej. Główny cel działań
to zmiana złych nawyków zdrowotnych.
A więc: CZAS NA ZDROWIE!
Zwracamy się z prośbą do czytelników
czasopisma „Waga i Miecz”: Jeżeli macie
Państwo ochotę wspomóc nas w naszych
działaniach to zapraszamy na nasz profil
na Facebook’u: / Eco-Team-LO-Strzyżow/
203723136503752?fref=ts.
D. Skura
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„GŁOS MA TWARZ...”

Fot. A. Furtek
Od lewej: P. Borowiec, I. Konieczkowska, T. Leśniak

8 marca zgromadził w Domu Kultury „Sokół” głównie Panie. Specjalnie z myślą o nich zaproszono do Strzyżowa wyjątkowych artystów. Ze specjalnym spektaklem „Głos ma twarz
– czyli o osobliwej roli lektora”, przyjechał duet aktorskomuzyczny: Iwona Konieczkowska i Piotr Borowiec.
Ten wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny, to niezwykła
historia, która opowiada o 24 godzinach z życia lektora filmowego. Zabarwiony humorem, okraszony zabawą tekstem
i znanymi piosenkami w nowej aranżacji, w reżyserii Agnieszki Dobrowolskiej-Borowiec.
Lektor filmowy to produkt wyłącznie polski. Europa preferuje dubbing, świat – napisy, natomiast polski widz kocha,
by mu czytano. Są jednak takie chwile, w których lektor chce
czytać, a nie może. Kiedy w filmie pojawiają się nuty i dźwięki
lub trochę poezji – lektorowi odbiera się głos? W spektaklu
„Głos ma twarz” artyści wykonują utwory w polskiej wersji
językowej, w aranżacji Tomasza Filipczaka. Są wśród nich piosenki świetnie znane publiczności, a także takie, które wcześniej nie miały polskiej premiery. A oto „Nasz” lektor (w tej
roli Piotr Borowiec) znajduje muzę (Iwonę Konieczkowską),
która pojawia się w jego imaginacji i wyłania się jako bohaterka najpiękniejszych filmów muzycznych świata. Raz jest Ritą
Hayworth, innym razem Marylin Monroe czy Betty Garrett.
Teksty piosenek i dialogi pomiędzy wykonawcami układają
się w scenariusz wyjątkowego przedstawienia, pełnego humoru, wyszukanego stylu, muzycznych i słownych skojarzeń,
a także odrobiny nostalgii za czasami, których już nie ma...
Ale wróćmy na chwilę do samych artystów, których mieliśmy okazję podziwiać na scenie strzyżowskiego „Sokoła”. Iwonę Konieczkowską, znają niemal wszyscy, ponieważ wielokrotnie występowała w Strzyżowie. To znakomita polska aktorka, absolwentka krakowskiej PWST, której rodzinne ko-

rzenie wywodzą się właśnie ze Strzyżowa. Znakomicie sprawdza się w każdym repertuarze, od lirycznego poprzez komediowy, aż do parodii i pastiszu. Jej talent nie umknął czujnym
oczom wielkich twórców; Kazimierz Kutz obsadzał ją już
podczas studiów, a Wojciech Młynarski namówił na stworzenie pierwszego recitalu. Kim jest natomiast Piotr Borowiec?
Otóż, to aktor i lektor, także ukończył PWST w Krakowie.
Pracował jako aktor w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. W 1989 roku, podczas Łódzkiego VII OPSDST,
otrzymał nagrodę aktorską za rolę Iwana Karamazowa w „Braciach”. Pierwsze doświadczenia w pracy z mikrofonem zdobywał w Radiu Kraków oraz w studiu reklamowym Nieustraszeni Łowcy Dźwięków. W połowie lat 90. przyjechał do Warszawy, żeby spróbować swoich sił, jako lektor filmów fabularnych. Jest głosem stacji radiowej RMF Classic. Użycza również swojego głosu w wielu filmach i reklamach. Jest członkiem Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej.
Piotr Borowiec to bez wątpienia jeden z najlepszych i najbardziej znanych głosów lektorskich w Polsce.
Ten wyjątkowy spektakl niewątpliwie zyskał sympatię strzyżowskiej publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła
artystów. Nie obyło się bez bisów.
Lekka, zabawna forma przedstawienia, niezwykle czarujący i ujmujący głos Piotra Borowca, niezaprzeczalny wdzięk
i czar Iwony Konieczkowskiej, a także wspaniały akompaniament Tadeusza Leśniaka wprowadziły wszystkich widzów
w dobry nastrój. Na zakończenie reprezentant nielicznej grupy mężczyzn – burmistrz Marek Śliwiński, złożył najlepsze
życzenia wszystkim Kobietom!
Anna Furtek – instruktor DK
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„BIAŁA RÓŻA” – tylko tyle i aż tyle
„Biała Róża” to nazwa wystawy poświęconej studenckiej grupie oporu przeciw Hitlerowi, działającej na Uniwersytecie
Monachijskim w latach 1942-1943 o tej samej nazwie. Wystawy o grupie młodych, szlachetnych ludzi, którzy walczyli
z nazistowską dyktaturą w samym środku totalitarnego systemu. Walczyli bez jakiejkolwiek pomocy, ani z zewnątrz, ani
ze strony własnego kraju, powodowani tylko i wyłącznie niepokojem sumienia.
Uroczystość otwarcia wystawy odbyła
się 14 marca w DK „Sokół”. Gościem
honorowym był gen. Winfrid Vogel – jeden z szefów Fundacji „Biała Róża”, który specjalnie na tę okoliczność przyjechał
z Monachium. W Strzyżowie wystawa gościła dzięki współpracy z Marią Szymańską – komisarzem wystawy na Polskę.
Patronat nad wystawą objął Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
– Werner Kohler, Burmistrz Strzyżowa
– Marek Śliwiński oraz Starosta Strzyżowski – Robert Godek. Do współorganizacji
włączyli się: Liceum Ogólnokształcące

Wystawie towarzyszy wyjątkowy film
pt. „Sophie Scholl – ostatnie dni” w reżyserii Marca Rothemunda i niezwykle
przejmującą grą Julii Jentsch.
Stworzony obraz filmowy jest laureatem dwóch nagród Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie oraz Nagrody
Jury Ekumenicznego. To zdobywca trzech
Europejskich Nagród Filmowych, w tym
dwóch Nagród Publiczności.
Jednogłośnie uznany za niemieckiego
kandydata do Oscara. Film opowiada
wstrząsającą historię Sophie Scholl – jednej z członkiń „Białej Róży”, od przygo-

Fot. M. Wójcik (2)
M. Szymańska – komisarz wystawy na Polskę
Fot. M.Wójcik

Część artystyczna w wykonaniu uczniów LO, od lewej: Adrianna Włodyka, Szymon Ossowski, Sylwia Drogoń,
Łukasz Żydzik

oraz Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie. Patronatem medialnym objęły wystawę wszystkie regionalne media. Wśród
gości zaproszonych na otwarcie byli także
żołnierze II wojny światowej, dyrektorzy
szkół, instytucji publicznych, nauczyciele
historii oraz grupa młodzieży. Po raz drugi w Polsce otwarcie wystawy miało tak
uroczysty charakter.
Wystawa jest częścią większego polskoniemieckiego projektu, nad którym patronat honorowy sprawują: prof. Władysław
Bartoszewski (ze strony polskiej) i prof.
Jutta Limbach – prezydent Instytutu Goethego (ze strony niemieckiej).

towań do akcji ulotkowej na Uniwersytecie Monachijskim, do jej schwytania, przesłuchań i skazania w procesie pokazowym.
Bardzo wymowne wprowadzenie do
wystawy i filmu przygotowali uczniowie
LO w Strzyżowie pracujący pod kierunkiem Violetty Wietechy.
Wystawa gościła w Strzyżowie do
28 marca. Jako organizatorzy wystawy
„Biała Róża” nie ośmielamy się stawiać
żadnych pytań, czy dokonywać jakichkolwiek historycznych ocen – przyjęliśmy jedynie zasadę – warto wiedzieć.
DK

Wystawie patronował Burmistrz Strzyżowa Marek
Śliwiński

Waga i Miecz kwiecień 2014

13

„A to ktoœ musi im zaszczepiæ...”
Z generałem Winfriedem Vogel rozmawia Jadwiga Skowron.
– J. S.: W okresie panowania III Rzeszy dochodziło w Niemczech do wielu wystąpień przeciwko Hitlerowi, wiemy, że
z rozkazu nazistów zamordowano ponad
130 tysięcy Niemców, którzy sprzeciwili
się reżimowi, kolejnych 180 tys. trafiło
do więzień i obozów koncentracyjnych,
skąd więc zainteresowanie akurat studenckim ruchem oporu Monachium
1942/43?
– W.V.: W Niemczech sytuacja wyglądała inaczej, niż w innych krajach. Nie
istniały formalne narodowe organizacje
ruchu oporu przeciwko Hitlerowi (jak
np. we Francji), znany jest jedynie zamach
dokonany przez Stauffenberga (20.07.
1944 r.).
O organizacji „Biała Róża” zaczęto
w Niemczech więcej mówić dopiero ok.
1970 r., a w 1985 osoby, które przeżyły
wojnę założyły fundację. Dzięki jej wysiłkom stworzono naszą wystawę, i to
w 4 językach. Dlaczego właśnie „Biała
Róża”? Gdyż ma przewagę pod względem etycznym i moralnym nad innymi
formami ruchu oporu.

– J.S.: Czy miał Pan okazję osobiście
poznać członków rodzin bohaterskich
studentów, czy byli też prześladowani
przez reżim?
– W.V.: Tak, znam wszystkich członków rodzin, którym udało się przetrwać
wojnę. Tak, byli prześladowani przez reżim; osadzeni, np. w więzieniach na okres
3-4 miesięcy, wielokrotnie przesłuchiwani i represjonowani.
– J.S.: Czy działalność „Białej Róży”
jest znana wśród młodych ludzi w Niemczech, czy uczą się o tym na lekcjach historii?
– W.V.: Tak, działalność „Białej Róży”
jest w Niemczech szeroko znana. Jej imieniem nazwano ulice, place, szkoły (istnieje ok. 250 szkół pod takim patronatem).
W szkołach i na uniwersytetach przekazuje się wiedzę o „Białej Róży”.
– J.S.: Czym dla Pana, osobiście, jest
działalność i praca w Fundacji „Biała
Róża”.
– W.V.: To mój obowiązek, także jako

Fot. M. Wójcik
Generał Winfried Vogel oraz M. Nowicka (tłumacz)

pedagoga i historyka. Młodzież powinna
nabyć umiejętność krytycznego myślenia,
a to ktoś musi im zaszczepić.
– J.S.: W imieniu społeczności Ziemi
Strzyżowskiej pragnę podziękować za
Pana obecność oraz za możliwość włączenia w tę piękną i szlachetną ideę. Dziękuję za rozmowę.

W skrócie

„Śpiewaj razem
z nami”
Pod tym hasłem po raz 24. Centrum Kulturalne
w Przemyślu zaprosiło tych, którzy amatorsko zajmują
się sztuką wokalną.
Od kilku lat, z małymi przerwami, Dom Kultury
„Sokół” korzysta z tego zaproszenia i jeździmy do Przemyśla z naszymi reprezentantami, aby zobaczyć i usłyszeć wykonawców z innych ośrodków i skonfrontować
swoje umiejętności.
W piątek 28 marca na scenie zaprezentowało się
20 solistów w kategorii klas I-III, a wśród nich nasza
8-letnia debiutantka Kaja Jacek. W drugiej kategorii, czyli
klasy IV-VI, wśród 22 uczestników, o nagrody rywalizowała 10-latka Julia Sanecka.
Obie reprezentantki naszej placówki wróciły, jako laureatki, Kaja zdobyła wyróżnienie, zaś Julia I nagrodę!
Dla Julki nie był to debiut, bowiem rok temu na tym
konkursie zdobyła II nagrodę.
Jesteśmy dumni i gratulujemy obu naszym wspaniałym solistkom, życząc kolejnych sukcesów!
Barbara Szlachta – gł. instruktor DK

Fot. S. Jacek
Nagrodzone Julia Sanecka i Kaja Jacek
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Kabaret Łowcy. B w Strzyżowie!
23 marca br. odbył się w DK „Sokół” długo wyczekiwany występ Kabaretu Łowcy. B. Sześciu jakże przystojnych, inteligentnych, czarujących, a przede wszystkim „stylowo” ubranych panów, doprowadziło strzyżowską publiczność do salw
śmiechu.
Ci rozbrajający gentlemani swoją „długoletnią” wiedzę czerpali od profesorów Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie,
tam też zrodziła się w ich głowach idea powołania do życia
kabaretu. I tak też się stało. W 2002 roku grupka studentów
założyła Kabaret Łowcy. B. – (ciekawostka: wiele osób zastanawia się, skąd kropka i literka B w nazwie kabaretu. Otóż,
jest to anagram, którego rozwiązanie tworzy nazwę firmy
odzieżowej – sponsora grupy.) Nasz Kabaret już rok po założeniu zwyciężył w Przeglądzie Kabaretów PaKa i od tego

wację rzeczywistości i jej parabolizowanie na scenie. Nie jest
tu ważna powierzchowność, (co widać po ich jedynych w swoim rodzaju strojach), ale wrażliwość i dystans nie tylko do
otaczającego nas świata, ale również do nas samych. To jedyny
kabaret, który wykonuje muzykę wyłącznie na żywo. W większości są to ich kompozycje. Jeśli sięgają do twórczości innych, to – jak sami mówią – są to tacy artyści, jak Sting, Bjork
czy Beastie Boys. Ich spektakl to przede wszystkim gigantyczna dawka dobrej zabawy doprawiona muzyką. Łowcy.B są tro-

Fot. A. Korabiowska (2)
Od lewej: M. Szczęch, S. Szczęch, B. Gajda

momentu ich sława nie przemija, a sukcesy i nagrody ciągle
się powiększają. Ale wróćmy na chwilę do naszych panów,
odzianych w modne i gustowne sweterki, tworzących ów kabaret: Bartek Góra alias Góra – Ma sweterek w bliżej nieokreślone prążki i dobrze tańczy. W przyszłości chciałby być
dyrektorem. Bartek Gajda alias Prymus, ponoć zagania zespół na próby. Potrafi jednocześnie śpiewać i jeść kiełbasę, co
w jego rodzinnych stronach jest umiejętnością niezwykle cenioną. Sławek Szczęch alias Zlew, wsławił się piosenką o swojej dziewczynie, z którą idzie do pokoju, a tam... (nie wiadomo). Paweł Pindur alias Zakleszcz, można go było poznać po
tym, że kiedyś nosił dredy z tyłu głowy. Teraz jest nie do odróżnienia. Maciek Szczęch alias Maćkowy Potwór, duży,
w okularach. Śpiewa „gospla” i jest ciągle smutny z powodu
starego portfela. Zbiera na nowy. Mariusz Kałamaga alias
Basen, nosi gustowny żółty sweterek i „gila” publiczność.
A poza tym jest niezłym konferansjerem.
Łowcy. B to teatr mistrzów absurdu. Utalentowani studenci cieszyńskiej uczelni połączyli w niezwykły sposób obser-

Od lewej: P. Pindur, M. Kałamaga

chę dziwni, a trochę normalni, sami bawią się tym, co robią na
scenie, doprowadzając publiczność do ekstazy śmiechowej.
W swoich działaniach są niezwykle autentyczni, dlatego zjednują sobie każdego widza. Mają bardzo szerokie zainteresowania, co przekłada się bezpośrednio na kabaret. W spektaklach wykorzystują swoje umiejętności muzyczne, plastyczne,
używają akrobacji oraz elementów pantomimy. Ma się wrażenie, że nie boją się niczego – ciągle eksperymentują i poszukują, wciągając innych do zabawy. Ich najbardziej znane skecze, to: The Klaszczers, Skecz, który boli i Kiełbasa, ale na
deskach strzyżowskiego „Sokoła” mogliśmy także zobaczyć
kultowe scenki takie jak: Nauka języka angielskiego, Zabawę
w chowanego, Szczypiorek i wiele, wiele innych. Mieliśmy
także okazję poznać przezabawną historię i komiczne anegdoty o nauce i życiu na wyższej uczelni, którą nasi bohaterowie ukończyli z tytułami magistrów.
Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkania z kabaretami. Śmiech, to takie niby nic, a potrafi czynić cuda...
Anna Furtek – instruktor DK
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Jubileuszowe Wiosenne Spotkania Jazzowe
Wiosenne Spotkania Jazzowe w naszym środowisku organizowane są od kilku lat. Tegoroczna edycja tej imprezy, miała
jednak dla nas organizatorów szczególne znaczenie, gdyż włączona została do cyklu „jubileuszowe prezentacje”,
w ramach obchodów 50-lecia Domu Kultury.
Początki działalności jazzowej w Strzyżowie sięgają roku 1985, kiedy to z inicjatywy grupy lokalnych muzyków powstaje
pierwszy jazzowy zespół.
W ślad za tym, pojawiają się
pierwsze koncerty, realizowane
w oparciu o współpracę z ośrodkami kultury w Brzozowie, Jarosławiu oraz Zespołem Szkół
Muzycznych w Rzeszowie.
W miarę upływu czasu, na
naszej kameralnej scenie pojawiają się muzycy z czołówki polskiego jazzu oraz artyści z zagranicy, między innymi: wibrafonista Karol Szymanowski, pianista
Artur Dutkiewicz, flecista
Krzysztof Popek, kontrabasiści
Jacek Niedziela, Witold Rek,
wokalistka Grażyna Łobaszewska, gitarzysta Marek Raduli, basista Wojciech Pilichowski,
Alvon Johnson, Krissy Matthews, Patsy Gamble, Eddie
Martin, a także kilkakrotnie gitarzysta basowy Krzysztof Ścierański.
Planując jubileuszowe spotkanie
z muzyką jazzową byliśmy zgodni, że powinna je uświetnić formacja Krzysztofa
Ścierańskiego.
Koncert jego najnowszego zespołu New
Quartet, odbył się 29 marca w sali kameralnej Domu Kultury. Obok lidera wystąpili: Zbigniew Jakubek – piano, Michał Kobojek –
saksofony oraz Przemek Kuczyński – perkusja.
Na program koncertu złożyły się najnowsze kompozycje
Krzysztofa Ścierańskiego i Michała Kobojka. Muzyka, którą
usłyszeliśmy, to esencja tego, czego mogli się spodziewać fani
Krzysztofa Ścierańskiego, jednak
z wyraźnym ukłonem kompozytorów „w stronę jazzu”.
Wszyscy muzycy udowodnili, że ich przynależność do czołówki polskiego jazzu wyrażona
w ankiecie czytelników poczytnego czasopisma Jazz Forum, nie
jest przypadkowa. Muzyka, którą
zaprezentowali emanowała pełną
paletą emocji, spójnością i wirtuozerią.
Zdaniem wielu słuchaczy, na szczególne wyróżnienie zasłużył Zbigniew Jaku-

bek, który raz jeszcze udowodnił, że jest
jednym z najlepszych klawiszowców. Znakomicie sprawdził się w sekcji, nadając jej

chał Kobojek.
Wiosenne Spotkania Jazzowe mogły
odbyć się dzięki znaczącemu wsparciu

Od lewej: Zbigniew Jakubek, Michał Kobojek, Przemek Kuczyński, Krzysztof Ścierański

szczególny koloryt harmoniczny i brzmienie. W swych solówkach z niezwykłym
smakiem dozował emocje i olbrzymią
sprawność techniczną.
W drugiej części wieczoru, w jazz klubie Combo, odbyło się jam session
z udziałem lokalnych muzyków, a także

sponsora głównego – firmie Browamator
Przemka Czarnika i Ziemowita Fałata,
oraz właściciela jazz klubu Combo Bogdana Zimnego.
Dziękując sponsorom, mamy nadzieję
na następne spotkania, bowiem o potrzebie kontynuowania koncertów jazzowych

Fot. A. Godek (2)
Od lewej: Michał Kobojek, Krzysztof Ścierański

gości z Jasła, Krosna i Rzeszowa. Swojego wparcia we wspólnym muzykowaniu
udzielili też Krzysztof Ścierański i Mi-

przekonała nas znakomita frekwencja
i zainteresowanie publiczności.
Dariusz Szlachta – gł. instruktor DK
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Malarska podróż w świat emocji Iwony Jankowskiej-Kozak
„Bardzo trudno mówić o swoim malarstwie, bo są to moje emocje. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest proces tworzenia.
To daje mi radość, spełnienie i siłę napędzającą do życia. Mam rodzinę, która jest dla mnie prawie wszystkim, ale sztuka,
malarstwo jest dla mnie pełnią życia. W tym się realizuję.”

Wernisaż wystawy Iwony Jankowskiej-Kozak – zaproszeni goście

ponad 90 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, w plenerach malarskich i przeglądach artystycznych. Jest
laureatką konkursów akwareli w latach 2001-2009, otrzymała
wyróżnienie w X Biennale Plastyki w Krośnie, a w II Triennale
Polskiego Malarstwa Współczesnego została zakwalifikowana
do wystawy.
6 marca w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy malarstwa pani Iwony, które zgromadziło wielu miłośników sztuki z gminy Strzyżów, Mielca
i Krosna. Wernisaż poprowadziła dyrektor strzyżowskiego Domu
Kultury Jadwiga Skowron, a dopełnieniem spotkania był występ
utalentowanych młodych solistek, które doskonalą swój warsztat w „Studiu Piosenki” DK pod czujnym okiem Barbary i Dariusza Szlachtów. Mogliśmy usłyszeć piękne piosenki w wykonaniu Aleksandry Groszewskiej, która zaśpiewała „Prawie dorosły walczyk”, następnie zaprezentowała się jej siostra Wiktoria
Groszewska w utworze „Letnia cza-cza”. Na zakończenie Aleksandra Wałach wykonała piosenkę pt. „A ja po prostu frajdę mam”.
Po krótkiej części artystycznej pani Iwona
powitała gości i opowiedziała o swojej pasji
do malarstwa i sztuki oraz o rodzinie.
O malarstwie artystki można wiele powiedzieć, a każdy zwiedzający wystawę może
odbierać ją inaczej, interpretować według
swoich kryteriów. A oto kilka słów krytyka
sztuki, Piotra Wójtowicza na temat malarstwa Iwony Jankowskiej-Kozak przywołane
przez dyrektor J. Skowron: „Malarstwo Iwony Jankowskiej-Kozak jest dużej urody, pachnie jak smaczna potrawa, ma powab niezaprzeczalny i jawny. Bardzo sensualne, zmysłowe i czułe na nastroje. Przyciąga ciepłym
i absorbującym rodzajem widzenia. Co jest
na tych obrazach? Nic nadzwyczajnego; jest
pejzaż, kilka kotów, postać na dywanie, czySama w fioletach, akryl na płótnie, 60 x 60

Tak właśnie o swojej pasji do sztuki i malarstwa mówi niezwykła artystka mieszkająca w Bóbrce, Iwona Jankowska-Kozak. Obrazy pani Iwony kilkakrotnie gościły w strzyżowskim
„Sokole”, ale tym razem mieliśmy okazję zobaczyć jej najnowsze, wspaniałe prace w nowej scenerii Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni”.
Iwona Jankowska Kozak urodziła się w 1969 r. Ukończyła
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Należy do Związku
Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Tworzy
w technice olejnej, akwareli i akrylu. Prowadziła warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością” i „Sztuka młodego człowieka”
oraz warsztaty malarsko-ceramiczne w gminie Krempna. Uczestniczyła też w międzynarodowym projekcie „Sztuka bez granic”.
Jest też pomysłodawczynią i realizatorką warsztatów malarskich
dla dzieci i współrealizatorką polsko-ukraińskich plenerów
w Kotani. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. W ciągu 10 lat wzięła udział w

Czerwony dywan, akryl na płótnie, 80 x 80
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tów waloru czy melodię tonacji. Na szczęście to wizualne fakty
niepoddające się słowom, a nawet, jeśli ten przekład się powie,
będzie tylko przybliżeniem, kopią oryginału. Obraz jest takim
przejawem artystycznego działania, którego skutki są nie do podrobienia, gdzie często decydują niuans, drobiazgi formy, żywy oddech farby. Jest do oglądania po prostu, opis go zubaża. Szczególnie jak w tym przypadku aura prac niezależnie od tematu posiada
charakter pewnej prywatności, intymnego zwierzenia czy tylko obserwacji.”
Wystawę prac Iwony Jankowskiej-Kozak, która gościła
w Galerii na Poddaszu „Czarnej sieni”, można było zwiedzać od
24 lutego do 30 marca.
Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Od lewej: Burmistrz Strzyżowa M. Śliwiński, I. Jankowska-Kozak, J. Skowron

jaś rozmowa. To ogólnie, co widać, ale w tytułach, które nieodłącznie towarzyszą każdej pracy, pojawia się konkret i on jest ważny,
bo wyraża „opór”, jest jego sygnałem. Ten sygnał nam, stojącym
przed obrazami daje więź z nami, tak ważną, bo aktywującą nasze
własne wyobrażone odkrycia. Zatem wpadamy do Kolbuszowej,
podróżujemy po Andaluzji, zaglądamy do Stargardu, zadzieramy
głowę w Pieninach, uśmiechamy się do kartki z wakacji, wchłaniamy powiew od morza, śnimy razem z kotem, dajemy nura w rzepak po horyzont, a wynurzając się jesteśmy w rzece dzieciństwa,
a obok pachnie nasz las... Wiele chciałoby się powiedzieć o walorach malarskich tych prac, gdyby to było tylko możliwe. Bo przecież jak można opowiedzieć kolor, warstwy faktur, dźwięk akcen-

Wystawa malarstwa
Józefa Franczaka
i Iwony JankowskiejKozak w Svidniku
4 marca br. na specjalne zaproszenie Burmistrza Svidnika Jana Holodnaka delegacja ze Strzyżowa udała się
z wizytą na wystawę malarstwa strzyżowskiego artysty
Józefa Franczaka oraz Iwony Jankowskiej-Kozak z Bóbrki, która została zorganizowana w tym mieście.
Delegacji przewodniczył Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński. W jej skład weszła także dyr. DK „Sokół” Jadwiga Skowron
oraz – oczywiście – wspomniani artyści.

Wspólne zdjęcie z artystami

Stosunki partnerskie pomiędzy Strzyżowem, a Svidnikiem
od wielu lat układają się bardzo pomyślnie i są niezwykle serdeczne, a wspólne spotkanie z artystami obu miast było kolejnym dowodem ciągłego rozwoju naszych ciepłych relacji. Stało
się także okazją do nakreślenia dalszej współpracy między miastami, w tym wymiany kulturalnej.
DK

18 Waga i Miecz kwiecień 2014

27.04.2014 r. Kanonizacja Jana Pawła II

Najważniejsze daty z życia papieża Jana Pawła II
Z okazji wielkiego święta – kanonizacji Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 roku,
w dniu Święta Miłosierdzia Bożego –
chciałam czytelnikom przypomnieć ważne daty z życia polskiego papieża, ponieważ wydarzenia tak wielkiej wagi, nie spotkają nas w najbliższym czasie.

Z wysokoœci
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II
Jak nas widzisz Ojcze Święty
z niepojętej wysokości
Skąd Tatry możesz dotknąć ręką,
Dolomity pogładzić wzrokiem
Jak nas widzisz wśród zieleni
soczystej
w płatkach dzikiej róży, maków
i kwitnącego przepychem bieli
czarnego bzu
Jak nas widzisz szukających pracy,
w rodzinach, na szybkich drogach,
zapalających znicze...
Uczymy się opornie alfabetu
miłości
Nadal dukamy osobne sylaby
zmieniające sens
Dotąd nie ułożyliśmy pełnych
zdań pojednania
Prawdę przydeptano boleśnie
nie może powstać o własnych siłach
Politycy krzyczą
Czas ucieka
Ty, Ojcze Święty nie chcesz tylu
spiżowych pomników
Wystarczy pomnik prawdy i zgody
Zdzisława Górska

Karol Józef Wojtyła ur. się 18 maja 1920
roku w Wadowicach.
Matka – Emilia z Kaczorowskich, ojciec
Karol Wojtyła – zawodowy wojskowy. Starszy o 12 lat brat Edmund studiował medycynę w Krakowie.
 13 kwietnia 1929 roku umiera matka.
Karol miał wtedy 9 lat.
 5 grudnia 1932 roku umiera brat – lekarz na szkarlatynę.
 1 września 1930 roku – Karol rozpoczyna naukę w Państwowym Gimnazjum Śląskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
 W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczyna
studia polonistyczne na UJ w Krakowie.
 W 1939 roku – wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej Karol
Wojtyła pracuje jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku i w fabryce Solvay w Krakowie.
 W 1941 roku umiera ojciec Karola Wojtyły.
 W 1942 roku Karol Wojtyła rozpoczyna
studia na tajnym Wydziale Teologicznym
UJ w Krakowie. Do połowy roku 1942
związany jest z Teatrem Rapsodycznym.
 W 1947 roku Karol Wojtyła ukończył studia teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Sapiehy.
 I mszę świętą (prymicyjną) odprawił
w dniu 1 listopada 1947 roku w kaplicy
Św. Gereona w podziemiach Wawelu.
 W 1948 roku rozpoczyna studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim
w Rzymie.
 W 1948 roku obejmuje posługą parafię
w podkrakowskiej wsi Niegowić.
 W 1949 roku pracuje w parafii Św. Floriana w Krakowie. Prowadzi wykłady dla
młodzieży akademickiej.
 W 1953 roku Ks. Karol Wojtyła broni
pracy doktorskiej na UJ w Krakowie.
Wykłada w Seminarium Krakowskim i na
KUL-u.
 W 1958 roku otrzymuje Sakrę Biskupią.
 W 1964 roku zostaje mianowany Arcybiskupem Krakowskim. Ma 44 lata.
 W 1967 roku zostaje Kardynałem, uczestniczy czynnie w Soborze Watykańskim.

 16 października 1978 roku polski Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany na
tron Piotrowy, przyjmując imię Jan Paweł
II (ma wtedy 58 lat). Od 455 lat pierwszy
papież spoza Włoch.

wiadomości.wp.pl

 13 maja 1981 roku Jan Paweł II zostaje
ranny w zamachu na Placu Św. Piotra.
 W 1992 roku pojawia się u papieża choroba Parkinsona. Mimo cierpienia Jan
Paweł II pielgrzymuje i pełni swe obowiązki przez następne 13 lat.
 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 Jan
Paweł II kończy ziemską wędrówkę,
w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego,
które ustanowił 30 kwietnia 2000 roku.
 8 kwietnia 2005 roku pogrzeb Jana Pawła II, największy w dziejach świata. Uczestniczy 4 miliony ludzi, w tym 2 miliony
Polaków żegna swojego papieża. Cały świat
jednoczy się w czuwaniu modlitewnym
i wszystkie religie świata oddają hołd Jego
osobie.
 1 maja 2011 roku beatyfikacja Jana Pawła
II przez papieża Benedykta XVI.
Przez 27 lat Wielkiego Pontyfikatu Jan
Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek do
różnych krajów, w tym 9 do Polski.
Dokonał 470 kanonizacji, 1350 beatyfikacji. Napisał 14 encyklik, 11 adoracji,
5 konstytucji, kilkaset listów, wiele utworów poetyckich. Dodał 5 nowych tajemnic do różańca.
27 kwietnia 2014 roku odbędzie się
uroczysta kanonizacja Jana Pawła II i Jana
XXIII ogłoszona przez papieża Franciszka. Czekamy na tę chwilę z radością i drżeniem serca. Do dziś brzmią słowa na pogrzebie Jana Pawła II – „Santo Subito!”.
Nasze miasto uhonorowało osobę papieża Jana Pawła II. 25 listopada 1999
roku uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie nadano Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta
Strzyżów. 17 maja 2000 roku Jan Paweł II
ten Akt przyjął od ówczesnych władz miasta na Audiencji Generalnej w Rzymie
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27.04.2014 r. Kanonizacja Jana Pawła II
wraz z kopią obrazu Matki Boskiej Strzyżowskiej.

19 października 2003 roku, na uroczystości 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II,
przedstawiciele władz Powiatu Strzyżow-

skiego wraz z życzeniami wręczyli płaskorzeźbę w drewnie zabytkowego kościoła
w Lubli. Jedyna odnotowana obecność
kardynała Karola Wojtyły na terenie powiatu strzyżowskiego, to odprawienie
mszy św. w nowobudowanym kościele
w Babicy dnia 3 grudnia 1973 roku, w asyście Księży Biskupów Tadeusza Błaszkiewicza i Bolesława Taborskiego.
Przed kanonizacją Jana Pawła II ukaże się mój zbiór wierszy zatytułowany „Ponad czasem”, poświęcony Janowi Pawłowi II na pamiątkę kanonizacji, ze wstępem
Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby,
ważnymi datami dla Strzyżowa i fotografiami zabytkowych kościołów. Wydawcą
tomiku jest Rada Powiatu w Strzyżowie

i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
w Strzyżowie.
Ważnym dla mnie wydarzeniem było
zamieszczenie moich wierszy o odejściu
Jana Pawła II w antologii „Z wiarą wiar”,
wydanej przez Instytut Jana Pawła II
w Warszawie w 2010 roku. Uroczyste wręczenie antologii odbyło się w Pałacu Wilanowskim w Warszawie, w 63 rocznicę
mszy prymicyjnej ks. Karola Wojtyły
w Krakowie w 1947 roku. Tomy antologii
wręczał autorom osobiście ks. Arcybiskup
Kazimierz Nycz w obecności Prymasa
Polski ks. Kardynała Józefa Glempa, duchowieństwa i artystów warszawskich.
Zdzisława Górska

Przed kanonizacj¹
Jana Paw³a II
28.04.2014 r.
Kiedy potęga Boga wpisze
Twoje Imię w litanię Świętych,
Plac Świętego Piotra zafaluje
naszym dziękczynieniem,
głos ludu znów dotrze do nieba
„Santo Subito!”
Wzlecą w niebo białe gołębie
Wypełniło się życie i wola Najwyższego
Zobacz z wysokości ilu nas ociera
radość z łez,
w wielu topnieje chłodny
skrawek serca,
Kiedyś nas ożywiłeś
przekonałeś, przytuliłeś, umocniłeś
Wiem, nie idziemy wszyscy
wskazaną drogą
Duch Święty zstąpił i odnowił
oblicze ziemi na Twą prośbę,
ale zły ptak – gender
burzy nasz spokój i nasze gniazda
Pozwól Ojcze, dzisiaj Święty
znaleźć ułamek czasu
dla Boga, jeden dziesiątek dyskusji
zamienić na dziesiątek różańca,
w ciszy zobaczyć piękno i dobro
w oczach dzieci niewinność i ufność
Pomóż w drugim człowieku
zobaczyć siebie i troskę bliźniego
Byśmy mocni byli Bożą mocą
w czasie nam danym
Niech się święci imię Twoje
w chwale Pana Najwyższego,
który Cię naznaczył i wywyższył
Dla nas zostaniesz bliski,
słuchający, uśmiechnięty nad światem
Nasz, Polski Ojcze Święty
Zdzisława Górska
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Maria Rokosz-Lebiedzińska

Moje wspomnienia ze spotkań
z Arcybiskupem Karolem Wojtyłą,
późniejszym Papieżem Janem Pawłem II
Często dziękuję Panu Bogu za łaskę, jaką obdarzył mnie, iż
mogłam znaleźć się w Wiecznym Mieście w czasie trwania Drugiego Soboru Watykańskiego i z odległości kilku kroków widzieć i słyszeć jego Świątobliwość Papieża Pawła VI, w czasie
uroczystości tego wielkiego wydarzenia w kościele katolickim.
W każdą niedzielę, uczęszczając na Mszę Świętą o godz. 10.00
do Polskiego Kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
po mszy świętej wszyscy wierni zapraszani byli do sali parafialnej
na kawę, herbatę czy kakao z pysznymi bułeczkami z masłem
a czasem ciasteczkami. Wszyscy czuli się jak w rodzinie.
O godz. 11.30, kto czuł się na siłach, wraz z wikarym księdzem
Marianem Burniakiem śpieszył wzdłuż rzeki Tevere na Plac Świętego Piotra na Anioł Pański i Błogosławieństwo Ojca Świętego.
W tym to kościele Św. Stanisława miałam szczęście poznać Jego
Eminencję ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę, który przyjeżdżając
do Watykanu był gościem ks. proboszcza Kowalczyka. Z tej okazji
kościół był wypełniony po brzegi i każdy słuchał z gorliwością
niezwykłego głosu celebranta i homilii pełnej wiary i optymizmu,
a także całą piersią śpiewaliśmy razem: Czarną Madonnę, Barkę
i Boże coś Polskę. Jak każdej niedzieli, wszyscy udawali się do sali
parafialnej. Czekając na dostojnego Gościa wraz z ks. Biskupem
Władysławem Rubinem i jego Sekretarzem Szczepanem Wesołym, obecnie biskupem. Był też zawsze były już ambasador Polski
Józef Pepé przy Watykanie i grono dostojników, Polaków na
uchodźctwie. Po odmówieniu modlitwy i krótkim powitaniu, arcybiskup Karol Wojtyła rozmawiał po kolei ze wszystkimi, choćby króciutko. Czekaliśmy z bijącym sercem, myśląc, o co też zapyta nas ten promieniujący niezwykłą mądrością Wielki Sługa Boży.
Pamiętałam długo nie tylko zamienione z nim kilka zdań, ale kazania, żarty i przemiły uśmiech, którego nie żałował nikomu.

„Pamiętajcie o Bogu i że Polska,
to Wasza Ojczyzna”
Kiedy już jako Kardynał po Mszy Świętej oczekiwany był
w napięciu przez nas w sali parafialnej i spóźniał się, ksiądz Marian pobiegł do pokoju, w którym gościł Kardynał i wracając
pocieszył nas, że Ks. Kardynał zaraz przyjdzie i szepnął: „Jego
Eminencja modli się leżąc krzyżem na gołej podłodze”. Niedługo wszedł nasz Kardynał z uśmiechem, rozpromieniając nasze
nastroje. Tej właśnie niedzieli podeszłam do księdza Kardynała
i powiedziałam, że będę wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych.
Była ze mną moja przyjaciółka, która też wyjeżdżała do USA
i pełna wzruszenia chciała zamienić parę słów. Wtedy poświęcił
nam więcej czasu wypytując nas gdzie i do kogo jedziemy, a na
końcu pobłogosławił nas i podał nam książki, min. „Miłość
i Odpowiedzialność” a na pożegnanie dodał: „Aby was Ameryka
nie zmaterializowała a także pamiętajcie o Bogu i że Polska, to
Wasza Ojczyzna”.

W roku 1976, kiedy ks. Kardynał Karol Wojtyła był gościem
ks. Kardynała Terrance Cooke w Katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku, pojechaliśmy z mężem i 2-letnim synkiem Antosiem na Mszę Świętą, a po Mszy Świętej stanęliśmy w kolejce,
aby powitać naszego ukochanego Rodaka. Serca nasze były przepełnione radością i wzruszeniem, szczególnie kiedy zbliżałam
się do Ks. Kardynała, powitał mnie głośno: „Znowu spotkaliśmy
się”. Po krótkim powitaniu wziął na ręce naszego synka, ucałował i pobłogosławił. Wracając do domu płakaliśmy ze szczęścia.

Nasz ukochany rodak został Głową Kościoła
16 października 1978 roku, oczekując przy telewizorze na
Conclave, modliłam się w duchu czy spełni się przepowiednia
naszego poety, że na tronie Piotrowym zasiądzie Słowianin,
o czym mój Tatuś często wspominał. Gdy ukazał się biały dym
nad kaplicą Sykstyńską, rozmawiałam z przyjaciółką, która razem ze mną przyleciała do Stanów i po usłyszeniu z balkonu
Bazyliki Świętego Piotra: „Abbiamo Papa Karol Wojtyła”, obie
rozpłakałyśmy się i dziękując Panu Bogu, uklękliśmy razem
z mężem i dziećmi: Tosiem i malutką Terenią pełni wdzięczności, że ten nasz ukochany rodak został Głową Kościoła. Dobry
Bóg pozwolił mi w roku Jubileuszowym pojechać z córkami
z pielgrzymką Zrzeszenia Rodzin Nazaretańskich do Italii
i uczestniczyć w specjalnej audiencji na Placu Watykańskim, gdzie
tysiące wiernych z całej kuli ziemskiej witały naszego Pasterza.
Śpiewając „Barkę” nasza pielgrzymka witała Papieża w strojach
Polskich z biało-czerwonymi goździkami w ręku. Taką radość
serca trzeba przeżyć, bo słowa tego nie opiszą. W roku 2002
wraz z mężem uczestniczyliśmy także w audiencji u naszego Papieża Jana Pawła II.
Ostatni raz modliłam się obok grobu naszego ukochanego
Duszpasterza wraz z synem Antonim i jego żoną z synkami oraz
córką Moniką, która miała łaskę osobiście brać udział w pożegnaniu tego niezwykłego Świętego Człowieka, którego obecność
czuje się prawie na jawie.
Dziękujemy Ci nasz Rodaku Janie Pawle
Za twoją troskę, słowa radości i nadziei
Za to żeś nas uczył jak modlić się trzeba
Kochać, przebaczać, i cierpieć, by dotrzeć do nieba.
Ile serc ludzkich wiarą zapaliłeś
Ile łez otarł na płonącym licu
Ile z dróg piekła w niebo nawróciłeś.
Ileś zgromadził przy miłości zniczu!
Tyle gwiazd chwały niechaj w aureoli,
Na drugim świecie głowę Twą okoli,
Tyle ci Chórów niech zanuci pienia,
Boś Ty je wywiódł w strefy uwielbienia!
Dziękujemy Ci nasz Święty Janie Pawle. Amen.
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Jak strzelcy ze Strzyżowa witali wiosnę
Wiosna w tym roku zaczęła się dla strzelców wcześnie, mimo, że aura nie pozwalała wtedy nawet myśleć o pięknej
pogodzie. Tradycyjnie rozpoczynamy sezon wiosenny rajdem ku czci żołnierzy wyklętych, których święto przypada
1 marca, w rocznicę stracenia żołnierzy WiN, w tym płk. Łukasza Cieplińskiego.
W lutową niedzielę strzyżowscy strzelcy wyruszyli na czwarty rajd pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podążaliśmy szlakiem
Stanisława Mikulskiego, pseudonim
„Żmija”.
Rajd rozpoczęliśmy o godz. 10.00
w Żarnowej pod Domem Strażaka, gdzie
spotkaliśmy się z chor. Adamczykiem,
chor. Łąckim i sierżant Dubiel.
Przed wymarszem odwiedziliśmy pana
Bolesława Lechowicza w jego domu. Pan
Lechowicz przed wojną był członkiem jednostki strzeleckiej, a w czasie okupacji żołnierzem Drużyny Strzeleckiej plutonu AK
w Żarnowej. W lipcu 1944 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego we Flossenburgu. Opowiedział on
nam o czasach wojny i czasach więzienia
oraz zaśpiewał przedwojenną Modlitwę
Strzelecką. Następnie poszliśmy na grób
pana Stanisława Adamczyka „Lisa” (brata
dziadka chor. Adamczyka), gdzie zapaliliśmy znicz i wysłuchaliśmy historii Stanisława Mikulskiego i Stanisława Adamczyka.
Po chwili zadumy wyruszyliśmy w dalszą drogę krętą, leśną dróżką i nie straszne
nam były zaspy i zalegający w lesie śnieg.
Podziwialiśmy krajobraz i nie zważając na
zmęczenie i trudne warunki parliśmy do
przodu. Nauczyliśmy się jak wędrować, gdy
w terenie zalega gruba warstwa śniegu oraz
jak się zabezpieczyć przed wsypywaniem
się śniegu do butów. Podczas wędrówki
wiele radości sprawił nam pies chor. Adamczyka, który nie był jeszcze przyzwyczajony do kagańca i chodzenia na smyczy, lecz

Strzelcy pod pomnikiem w Połomi

bardzo szybko zaprzyjaźnił się z nami. Po
około dwóch godzinach marszu zrobiliśmy
krótką przerwę na posiłek. Gdy odpoczęliśmy, to droga nie wydawała się już tak trudna, a marsz urozmaicony został zajęciami
z topografii terenu. Szlak naszej wędrówki
przebiegał koło miejsca, gdzie w czasie
wojny partyzanci przechowywali amunicję.
W krótkim czasie dotarliśmy do cmentarza w Połomi, gdzie pochowany jest ppor.
Stanisław Mikulski, zapaliliśmy znicze
i modlitwą oraz wspomnieniem o nim zakończyliśmy rajd.
Tekst: strz. ZS Mikołaj Grodzki

brawurowo wyśpiewując krótki program
o Bohaterze i wojnie o Niepodległość. Pani
Karolina Kaczorowska życzyła harcerzom
i strzelcom, by kochali Polskę i nigdy nie
pozwalali na jej poniżanie, by dla Niej żyli
i pracowali, bo to przecież nasza Matka.
Bezpośrednio po spotkaniu dostojni goście
udali się na cmentarz Pobitno, gdzie przy
grobie Pułkownika, który 95 lat temu oddał
swoje młode życie za Polskę, odmówiono
modlitwę za Zmarłych, złożono kwiaty
i zapalono znicze. Drogę od cmentarnej bramy do grobu rozświetlały trzymane przez
strzelców pochodnie, co tworzyło niesamowity nastrój i atmosferę. I jak w piosence
„chorągwie się schyliły nad grobem na czci
znak”, zaś strzelecka warta w mundurach
legionistów z 1914 r. prezentowała broń.
Mszy Św. w intencji Pułkownika przewodniczył JE ks. bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Podczas

***
Najważniejszym momentem w życiu
każdego rekruta strzeleckiego jest uroczyste przyrzeczenie. W tym roku przysięgę
składało 17 rekrutów z naboru 2013,
z gimnazjum w Strzyżowie, Godowej i Dobrzechowie. Należy
dodać, że są to wyjątkowo zdyscyplinowani
i ofiarni młodzi ludzie
i jesteśmy dumni, że
dołączyli do strzeleckiej braci. Przemarsz
naszego pododdziału
na defiladzie wzbudził
uznanie wśród obserwatorów, co jest zasługą wielu godzin poświęconych musztrze
pod okiem chor.
Adamczyka i szer.
Cioska (żołnierz WP,
Przyrzeczenie strzeleckie, defiluje pluton Strzyżów pod dow. sekc. ZS Aleksandry Soi
nowy „nabytek” w kadrze plutonu). Tak wydarzenie to opisują mszy przyrzeczenie złożyło 80 Orląt
Związku Strzeleckiego, zaś okolicznonasi koledzy z Rzeszowa:
W dniach 6-7 marca 2014 r. Rzeszów ściową homilię wygłosił O. Eustachy Rauczcił 95. Rocznicę śmierci płk. Leopolda koczy. Dla porządku należy dodać, że OrLisa-Kuli. Organizatorami uroczystości, już lęta są uczniami szkół podstawowych z Tytradycyjnie, byli: ks. prałat Władysław Jagu- czyna, Bratkowic oraz SP nr 14 i SP Sióstr
styn – proboszcz parafii Św. Krzyża, Tade- Pijarek w Rzeszowie.
Po Mszy Św. uczestnicy przemaszerousz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa,
płk Wojciech Kucharski – Dowódca 21. Bry- wali przed pomnik Pułkownika na Placu
gady Strzelców Podhalańskich, Andrzej Szy- Farnym. Złożenie meldunku Dowódcy 21.
manek – Dyrektor II LO im. płk. L. Lisa- BSP rozpoczęło uroczystości przed PomniKuli w Rzeszowie oraz Związek Strzelecki kiem Pułkownika. Ministra Obrony Naro„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Uroczystość dowej reprezentował ppłk Zbigniew Jedlińzaszczyciła swoją obecnością pani Karolina ski. Przegląd pododdziałów, Hymn NaroKaczorowska – małżonka ostatniego Pre- dowy oraz podniesienie Flagi Państwowej
zydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Ka- na maszt poprzedziły oficjalne powitanie
zebranych przez Prezydenta Miasta.
czorowskiego.
Przyrzeczenie strzeleckie na sztandar
W klimat wydarzeń sprzed prawie wieku wprowadziła zebranych młodzież II LO, Armii Krajowej złożyło 320 strzelców
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z Rzeszowa, z Jednostek Strzeleckich:
2021 Rzeszów, 2027 Stalowa Wola, 2035
Leżajsk, 2043 Nowa Dęba, 2051 Sędziszów
Młp. i ze Lwowa. Tym samym, po raz pierwszy od 1939 r., Polacy we Lwowie reaktywowali działalność Związku Strzeleckiego.
W uroczystościach ogółem wzięło
udział 760 strzelców Związku Strzeleckiego z Przemyśla, Lubaczowa, Stalowej Woli,
Dębicy, Zaklikowa, Nowej Dęby, Kolbuszowej, Jasionki, Bratkowic, Wielopola
Skrzyńskiego, Dębicy, Strzyżowa, Ropczyc,
Leżajska, Tyczyna i Rzeszowa oraz 110 Orląt Związku, harcerze i mieszkańcy Rzeszowa. Nie dopisała jedynie pogoda.
Tekst za: http://www.strzelec.erzeszow.pl
***
Nasi strzelcy lubią wędrować i lubią
historię (trudno, by nie lubili, skoro za wychowanie patriotyczne odpowiada nauczyciel historii M. Dubiel). Dlatego w ciepły
już, marcowy dzień wybraliśmy się do Połomi, by zapoznać młodzież z epizodem
z historii II wojny na naszym terenie, czyli
z legendarną już akcją odbicia więźniów
z rąk Gestapo w dniu 3 lipca 1944 roku.
Dodatkowe wzruszenie budził fakt, że wcześniej, na spotkaniu u kombatantów, mieliśmy możliwość posłuchać o tej akcji AK
z ust ostatniego żyjącego jej członka, czyli
ppor. czasu wojny pana Henryka Kluski.

O
godzinie
10.00 zebraliśmy
się na Gacówce,
koło tartaku. Parę
minut później wyruszyliśmy najcięższym
szlakiem
PTTK – czarnym,
który prowadzi do
Babicy. Na początku trasa wydawała
się bardzo prosta –
droga asfaltowa, następnie kamienna,
lecz szybko naszym
oczom ukazała się
dość wysoka góra. Uczestnicy rajdu z chorążym Adamczykiem
Wychodząc pod górę, pod butami mieli- chały (może to będą kiedyś rekruci?).
śmy błoto. Pogoda była wymarzona jak Naszym celem było poznanie historii odna wymarsz, słońce nas ogrzewało a lek- bicia więźniów z AK, których przez Wyki wiaterek ochładzał. Gdy maszerowa- żne wieziono do Rzeszowa. Tuż obok poliśmy przez las, chorąży Adamczyk po- mnika zaczekaliśmy na sierżant Dubiel
kazał nam jak pisano dawniej listy na ko- i chorążego Łąckiego, którzy to opowierze brzozy, bardzo nam się to spodobało. dzieli nam o tych niezwykłych wydarzeNasze nastawienie było bardzo optymi- niach. Była to niezapomniana, żywa lekstyczne mimo tego, że pokonywaliśmy cja historii.
Tekst: strz. ZS Katarzyna Matłosz
najtrudniejszy szlak, bo gdy wyszliśmy
z lasu, naszym oczom ukazała się piękna
Adiustacja tekstów:
Połomia. Przemarsz przez wieś wzbudził
st. sierż. ZS Marzena Dubiel
pozytywne reakcje i uśmiechy na twaZdjęcia:
rzach tamtejszych mieszkańców, a zwłaszJ. Łącki, K. Matłosz, Artur Szary
cza ich małych pociech, które nam ma-

José Mauro de Vasconcelos
„Moje drzewko pomarañczowe”
Książka „Moje
drzewko pomarańczowe” autorstwa
José Mauro de Vasconcelos’a została napisana w 1968 r. „Historia małego chłopca, który poznał cierpienie” oparta na motywach autobiografii
od lat wzrusza miliony czytelników. To wyjątkowo smutna historia pięcioletniego
Zezé pochodzącego z biednej brazylijskiej
rodziny, niezwykle inteligentnego i wrażliwego. Uważano go za „diabła wcielonego”,
gdyż płatał innym wymyślne, często niebezpieczne psikusy, za które był srogo karany

przez ojca i najbliższych. Zbyt mocne ciosy zapisały się trwale nie tylko na jego ciele, ale i w psychice.
Zezé musiał zbyt szybko dorosnąć.
Wcześnie poznał czym jest ból, strata, tęsknota; pragnął czułości, miłości, zainteresowania, przyjaźni. Powiernikiem swoich sekretów, marzeń, pragnień uczynił tytułowe drzewko pomarańczowe. Jemu
mógł się wyżalić, zwierzyć ze wszystkich
swoich przygód i psot. Niezwykła wyobraźnia pozwoliła mu stworzyć własny świat,
w którym rozmawia ze swoim drzewkiem,
nietoperzem, dla młodszego braciszka two-

rzy ZOO i Europę,
a w jego piersi gości
śpiewający ptaszek.
Bity i poniżany nie
poddaje się i ciągle
zachowuje zachwyt
nad światem. Niezwykle ceni sobie
każdy przejaw dobroci; rozmowy z wujem Edmundo, sympatię i dobroć nauczyciela oraz sprzedawcy piosenek,
a przede wszystkim przyjaźń z taksówkarzem – Manuelem Valadaresą. Zezé wykazał wielkie zainteresowanie losem innych.
Nauczono go, że powinien dzielić biedę
z biedniejszymi niż on sam. Mimo, że głód
był jego stałym towarzyszem, potrafił podzielić się szkolnym śniadaniem z murzyńską dziewczynką odrzuconą przez
dzieci z powodu biedy i czarnej skóry.
Śmierć Portugala, to koniec dzieciństwa
Zezé. Zakwita pomarańcza, a biały kwiat
jest pożegnaniem ze światem fantazji.
Lektura tej niewielkiej książeczki
uświadamia czytelnikowi jak ważna w życiu
jest miłość, czułość, a kiedy ją dostajemy,
stajemy się lepsi, silniejsi, ufni wobec świata i pełni wiary w siebie.
Zofia Godek Łopatkowa
DKK przy BPGiM w Strzyżowie
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Przy małej czarnej porozmawiajmy o...

Pani Marta Bober-Lal – trener rozwoju osobistego, coach podczas inauguracji Klubu Dyskusyjnego

21 marca bieżącego roku w Strzyżowskiej Galerii „Na poddaszu czarnej sieni” odbyła się inauguracja strzyżowskiego
Klubu Dyskusyjnego „Przy małej czarnej”. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są Jagoda Skowron, dyr. Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie oraz Marta Bober-Lal, trener biznesu i rozwoju osobistego.
Tematem pierwszego spotkania było
„Więzy rodzinne – wartość czy przeżytek?”.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, głównie kobiet. Na początku
prowadząca spotkanie Marta Bober-Lal
przedstawiła najnowsze badania Centrum
Badania Opinii Społecznej dotyczące więzi rodzinnych. Z badań wynika, że rodzina,
jak wynika z deklaracji, stanowi niezmiennie podstawową wartość w polskim społeczeństwie, a szczęście rodzinne Polacy
przedkładają nad wszelkie inne cele i dążenia. Niemniej jednak zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, a samo rozumienie rodziny nie
jest już tak jednoznaczne jak kiedyś.
Jako pierwsze w dyskusji pojawiło się
pytanie: „Czy zmiany w dziedzinie życia
małżeńsko-rodzinnego, wzmożona od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej emigracja zarobkowa, a także upowszechnienie się komunikacji wirtualnej
kosztem realnej wpływają na relacje wewnątrzrodzinne?”.
Pierwsze do dyskusji włączyły się panie, które wskazywały na zmianę sposobu
budowania relacji z najbliższym środowiskiem (rodzina, przyjaciele, znajomi) spowodowaną pojawieniem się telefonów komórkowych i potrzebą anonsowania swojej wizyty. Wyrażały żal, że utracono spontaniczność i otwartość w sposobie obcowania z najbliższymi. Przedstawicielki młodszego pokolenia – pokolenia informacyjnego – wskazywały na zmianę „modelu
życia” i stawianych sobie celów, co spowodowało zmianę sposobu budowania relacji. Niezależnie od wieku wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że za jakość bu-

dowanych relacji i więzi rodzinnych odpowiadamy my sami. Zależy to od naszej pracy, zaangażowania oraz serca włożonego
w tworzenie więzi. I to stanowisko było
wspaniałym pretekstem do tego, aby wspólnie zastanowić się, w jaki sposób możemy
wzmocnić więzi rodzinne. Wszyscy uczestnicy zostali włączeni do pracy w małych
grupach dyskusyjnych. Każda z grup pracowała nad innym tematem. Zaproponowano cztery tematy: tradycje i wspólne świętowanie, wspólne posiłki, rozmowa i czas
wolny. Każda z mini grup dyskusyjnych
przygotowała swoje przemyślenia na forum.
Wnioski wynikające z tych prezentacji są
następujące:
– Rozmowa musi dotyczyć przeżyć każdego członka rodziny, emocji, uczuć, a nie
tylko ograniczać się do przekazywania suchych informacji. Rodziny, które znajdują
czas na rozmowę, na lepsze poznawanie
siebie, tworzą więzi trwałe. Tam, gdzie brak
czasu lub chęci na wspólny dialog, coraz
częściej mąż, żona czy dzieci będą szukali
innego towarzystwa.

– Wspólny posiłek. To właśnie przy
wspólnym stole dowiadujemy się o radościach i kłopotach poszczególnych członków rodziny.
– Wspólne spędzanie czasu wolnego
(wakacje, wolna sobota czy niedziela) bardzo mocno przybliża do siebie wszystkich
członków rodziny. Podczas radosnych zabaw, wycieczek czy spacerów rodzice mogą
dostrzec u swoich dzieci pozytywne jak
i negatywne zachowania, które w życiu codziennym nie były zauważone.
– Wspólne świętowanie i tradycja – bardzo ważna dla umacniania więzi jest również pamięć o domowych uroczystościach
obchodzonych tylko w najbliższym gronie,
takich jak: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień
Dziecka, imieniny, urodziny, rocznice ślubu
itp. Niemniej ważne jest przekazywanie tradycji świątecznych młodemu pokoleniu.
Spotkanie zakończyło się informacją,
która ucieszyła wszystkich uczestników,
że kolejne spotkanie w klubie dyskusyjnym odbędzie się już niedługo. Serdecznie zapraszamy.
Marta Lal
Fot. A. Korabiowska (2)

Niezwykle twórcza praca w grupach
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Katarzyna Kołczewska – „Kto jak nie ja?”
„Kto jak nie ja?” to książka chwytająca za
serce. Ukazująca ludzką bezsilność wobec
okrutnego losu i wobec potwornego nałogu,
któremu litość jest bardzo obca. To powieść
o walce o lepsze i trzeźwe jutro, to książka
o uczeniu się macierzyńskiej miłości. Nie można ją przeczytać bez emocji i łez. Nie można
wobec jej fabuły przejść obojętnie. To wreszcie powieść, która nie wydaje się literacką
fikcją stworzoną w umyśle autorki, ale prawdziwą relacją z życia pewnej zwyczajnej rodziny, która ma wiele
wad, w której żywe są pozory moralności. To historia Anny, uznanego ginekologa-położnika i małej, trzyletniej Oli, wnuczki siostry Anny. Anna jest bardzo kontrowersyjną postacią. Można ją
i chwalić i ganić. Owszem – jest alkoholiczką, tak – ma wiele
wad, ale gdzieś w głębi ma też dobre serce, które jest może zamroczone oparami alkoholu, ale i potrafi kochać.
„Kto jak nie ja?” jest doskonałym zapisem heroicznej walki
z samym sobą, z demonami przeszłości. Mocne wejście w głąb
ludzkiej psychiki. Ta książka to ukazanie wszystkich etapów choroby alkoholowej, to upadek na samo dno i walka o wyjście
z niego. Opowieść o cierpieniu małego dziecka po stracie najbliższych, próbie poukładania sobie życia na nowo. Czytając tę książkę, będziemy przeżywać pełen wachlarz emocji, od współczucia,
zaskoczenia, czasem szoku, czasem oburzenia, po uśmiech i nadzieję. To książka, którą po prostu trzeba przeczytać.

Anna J. Szepielak – „Dworek pod Lipami”
Słowa czasem ranią, zwłaszcza gdy wymkną się spod kontroli. Ale to nieprawda, że
nie można ich cofnąć.
W życiu bywa tak, że z czasem zapominamy o tym co dla nas najważniejsze. Nie zwracamy uwagi na to, że wtedy, gdy powinniśmy
być szczęśliwi, udajemy to szczęście. Zapominamy o tym jacy chcieliśmy być, stwarzamy
pozory i oszukujemy siebie samych. Gdy coś
się psuje przez stworzone pozory ciężko czasem zauważyć prawdziwą istotę problemu. Jedno jednak jest pewne – musimy odnaleźć siebie samych, by móc pokonać resztę
przeszkód. Najważniejsze to wiedzieć czego się chce.
To książka dwa w jednym. Po pierwsze: Gabrysia pisarka,
a po drugie: Celina, fikcyjna postać wymyślona przez Gabrielę.
Życie Gabi i Celiny początkowo skrajnie inne, później wydaje
się tak podobne tyle, że zamknięte w różnych epokach. Tytułowa
bohaterka „Lipowego dworku” wydaje się wręcz pokrewną duszą
pisarki. Jej problemy choć inne, wydają się w jakimś stopniu
wręcz podobne do problemów Gabi. „Dworek Pod Lipami” to
ciepła i wzruszająca opowieść o odnajdywaniu siebie, podejmowaniu życiowych decyzji i dążeniu do szczęścia. Opowieść sprawia, że czytelnik lepiej może poznać życie i podejście do pracy
pisarzy. Autorzy książek stają się bardziej realni i muszą walczyć
o swoje „dziecko”, jakim jest książka z wydawcami czy korektorami, którzy chcą je zmienić. My dostajemy do rąk ostateczną
wersję nie zawsze zgodną z wizją pisarza.

Polecamy!

Informacja o obowiązkowych
szczepieniach ochronnych
Szczepienia ochronne są jednymi z podstawowych metod profilaktyki chorób zakaźnych. Wprowadzanie nowych i udoskonalonych szczepionek czyni tę metodę coraz bardziej skuteczną
i bezpieczną.
Szczepienia ochronne stosowane masowo, przyczyniają się
do eliminacji takich chorób jak poliomyelitis i błonica oraz mają
wpływ na poprawę sytuacji epidemiologicznej między innymi
w zakresie gruźlicy, tężca, odry i różyczki. Odporność uzyskana
w wyniku szczepienia jest długotrwała i w istotny sposób zabezpiecza przed zachorowaniem. Dodatkowym pozytywnym efektem szczepień jest nie tylko ograniczenie zachorowań na daną
chorobę zakaźną, ale także znaczne ograniczenie rożnych następstw tych chorób.
Zachorowanie na poliomyelitis może wiązać się z wystąpieniem poważnych powikłań takich jak: porażenia obejmujące kończyny górne i dolne oraz niektóre mięśnie tułowia. W przypadku
tężca należy liczyć się z groźnymi dla zdrowia i życia zaburzeniami połykania, bezdechem, sinicą oraz z wystąpieniem kurczu
tonicznego mięśni żwaczy, karku, grzbietu, brzucha i kończyn.
Z zachorowaniem na tężec wiąże się także duża, ponad 40%
śmiertelność.
W przebiegu odry częstym powikłaniem zarówno u dzieci, jak
i osób dorosłych jest zapalenie płuc oraz zapalenie mózgu. Odległym następstwem przebytej, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie,
odry jest podostre stwardniające zapalenie mózgu występujące
w kilka, a nawet kilkanaście lat po zakażeniu. W odniesieniu do
tego zachorowania, jak również do zachorowania na różyczkę,
należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia komplikacji szczególnie u kobiet w ciąży. U nieuodpornionej ciężarnej może dojść
do poronień lub wystąpienia mnogich wad rozwojowych płodu.
Typowe wady dotyczą narządu wzroku (zaćma, jaskra) układu krążenia (wady serca, uszkodzenie mięśnia sercowego) układu nerwowego (zap. opon mózgowo-rdzeniowych, wodogłowie, zahamowanie rozwoju umysłowego) narządu słuchu (głuchota, niedosłuch). Natomiast przechorowanie wirusowego zapalenia wątroby typu B może doprowadzić do przewlekłego uszkodzenia wątroby, marskości lub pierwotnego raka wątroby.
W ostatnich latach zwiększyła się liczba chorób, przeciw którym prowadzi się nieodpłatne szczepienia. Wprowadzono także
nowe biotechnologiczne metody produkcji preparatów szczepionkowych. Stają się one coraz bardziej skuteczne i bezpieczne.
W Polsce obowiązkowe szczepienia ochronne, finansowane
z budżetu państwa, prowadzone są na podstawie:
1) art. 5 ust. 1 pkt 1 lit b w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947);
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.
Nr 182 poz. 1086);
3) Programu Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanego
przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu.
W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych np. małoletnich dzieci, odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków poddawania się szczepieniom ochronnym
ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
lek. med. Bolesław Janusz Rudnicki
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(i przymrużonym okiem...)

Jak zrobić inżyniera
metodą domową,
za pomocą topora,
kawałka drutu
i ewentualnie mężczyzny
(Tekst dla pokrzepienia matek dzieci luzaków,
dyslektyków, dysgrafików, dyskalkulików, zbuntowanych hipsterów w czapce z misia i innych
nieprzystosowanych odmieńców).

Są rzeczy na tym świecie, które mnie nieustannie zadziwiają. Do nich należy moje
własne, urodzone w kwadrans, w przerwie
czytania książki o gramatyce angielskiej,
dziecko. Jaką matką byłam mieliście już okazję przeczytać, na swoją obronę mam tylko
tyle, że nie uczęszczałam na żaden kurs dla
rodziców i wychowywałam potomstwo intuicyjnie, metodą prób i błędów. O dziwo, na
co dzień działało to całkiem sprawnie. Jadł
wszystkie warzywa, jakie znalazł na talerzu,
budząc okrzyki zgrozy wśród innych dzieci
i pomruki niedowierzania wśród innych matek. Głowę mył sobie sam już w wieku dwóch
lat, ubrać się odpowiednio do pogody potrafił w wieku lat pięciu, słodyczy unikał jak
ognia piekielnego (i to zostało mu do dziś),
i nigdy w życiu nie musiałam tyrpać go znacząco, cedząc jednoczesne przez zęby „no,
co się mówi” itp. itd.
Był też uparty, niereformowalny, doprowadzał ludzi do skraju wnuczkobójstwa,
uczniobójstwa i innych takich. Był na tyle
straszny, że zamknięcie przedszkola na
okres wakacji, wywołało u rodziny panikę
i zmusiło nas do wypchnięcia go na „prywatne kolonie”(oficjalnie został wysłany na
kolonie do Rabki dla podreperowania zdrowia, przynajmniej tak mu wmówiłam). Nikt
bowiem nie wyobrażał sobie przebywania
z nim 24 godziny na dobę w tych samych
pomieszczeniach – gadał, pytał, trajkotał,
dotykał, odwracał, odkręcał, wspinał się,
czołgał, pruł, malował ściany, wsadzał ogórki
w cukier, montował linki na poziomie kostek, wcierał krem w kanapę, wysypywał,

przesypywał i doprowadzał na skraj rozpaczy każdego dorosłego. Jedyny moment
spokoju następował, kiedy wyciągałam
książkę i czytałam, czytałam, czytałam... wyrobiłam sobie wtedy gardło i dzięki temu
mogłam później prowadzić wielogodzinne
zajęcia bez śladów chrypki.
Miał też jedną poważną wadę, o której
już kiedyś pisałam: „Mój syn urodził się indywidualistą. Ludzie rodzą się żeby zostać murarzem, cieślą czy zdunem, a on postawił na
indywidualizm – od urodzenia.”
Robił tylko to, co uznał za stosowne,
i nikt, nawet szkoła, w której przypadało
trzech nauczycieli na jednego ucznia, a klasa składała się z siódemki dzieci, nie dała
mu rady. Już w pierwszym półroczu musiałam postarać się o drugi tom zeszytu uwag.
Na klasowej gazetce, gdzie pani przy nazwiskach umieszczała odpowiednie znaczki –
od słoneczka po burzę z piorunami, u naszego potomstwa pogoda była jednostajna: sztorm. W drugiej klasie otrzymał
własną ławkę, a w trzeciej własny rząd. Na
tym szkoła wykończyła swoje możliwości, bo
prawdopodobnie nie byli w stanie dać mu
własnej klasy, i zostaliśmy poproszeni o zaaplikowanie małoletniemu środków uspokajających lub połamanie mu kulasów, bo
jako kontuzjowany wydawał się nieco spokojniejszy. Powstrzymując męża przed mordem na dyrekcji za pomocą pędzla z bobrowego włosia, postanowiłam zmienić małoletniemu szkołę z luksusowej na lokalną.
Problem się rozwiązał.
Niestety niechęć i wybitnie lekki stosunek
do nauki wgryzły się w niego głęboko, jak bicho de pé w piętę brazylijskiego wędrowca.
Mimo, że tryskał wiedzą i wciąż słyszeliśmy,
jak inteligentne dziecko sprowadziliśmy na
ten świat, to jego średnia ledwie przekraczała
3.0. Co i tak było mu obojętne, bo twierdził, że
nauka to bzdura. Czas spędzał na wymyślaniu gier strategicznych, do których brał ludzi
z łapanki. Unikaliśmy tego jak ognia, bo zasady wymyślał sam, a były bardziej skomplikowane od teorii superstrun.
Dokładnie pamiętam swoją ostatnią
kłótnię, miała ona miejsce gdzieś w okolicach 2002 roku. Dziecko przyniosło do
domu listę stopni z każdego przedmiotu.
Wzięłam poplamiony świstek do ręki i zamarłam jak żona Lota. Od góry do dołu
jedynki, a z angielskiego nawet siedem. Pamiętam, że wydałam z siebie ryk ranionego
dzika, a moja twarz z uśmiechniętej, zmieniła się w maskę z najczarniejszych hard
horrorów, bielmo pokryło błękit mych oczu.
– AAAA! – wycharczałam – Z czego te
siedem jedynek z angielskiego, przebrzydły
kłamco! Jeszcze wczoraj pytałam, czy trzeba ci pomóc! Twierdziłeś, że sam sobie dajesz radę!
Ślina, którą tryskałam przy tym ryku,
pokryła już ściany, okna i drzwi.
– Gadaj zaraz, z czego te jedynki!!!! Gadaj, póki jeszcze widzę i jestem w stanie cię
dopaść!
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Tu nastąpiła długa chwila zamyślenia,
a następnie padła odpowiedz:
– Nie wiem, może z klasówek?
Sklęsłam, oklapłam, zwiotczałam.
Rankiem pognałam do szkoły, żeby ratować to, co się da, błagać na kolanach
o możliwość poprawy, a także przepraszać
za małoletniego, kajać się za niedołęstwo rodzicielsko-pedagogiczne, zagrozić seppuku
na szkolnym korytarzu, jeśli nie będą chcieli
dalej trzymać go w tej placówce. Okazało się
jednak, że pani przy przepisywaniu popełniła pomyłkę. Oceny nie należały do niego.
Postanowiono wysłać go do specjalnej poradni w celu zdiagnozowania problemu. Cóż,
jeśli istnieje jakieś dys – mój syn miał je
wszystkie. Od dysgrafii po dyskalkulię.
Wybrał sobie gimnazjum, do którego
trzeba było zdać egzamin z języka obcego.
Zdał go bez problemu i dalej płynął na fali
niechciejstwa, tym razem podnosząc swoją
średnią do 3.2. W tym czasie został hipsterem – rycerzem, włosy do pasa, wojskowy
szynel, jakieś buty (mogły być nawet z łodygi lucerny), spodnie z chorągwi, furażerka
ze skórki od chleba. Włosy ściął w okolicach szkoły średniej, ale cool był nadal. Cool
do bólu.
Dlatego zaskoczeniem było dla nas zdanie matury, a także egzaminu zawodowego, który od matury różni się tym, że należy
mieć 75 z pierwszej, a 80 procent poprawnych odpowiedzi z drugiej części. Szkołę
skończył i wymarzoną pracę dostał. Na dodatek z pierwszą pensją na poziomie kierowniczym. I zaskoczenie – postanawia
kształcić się dalej.
Tutaj muszę napomknąć, że zarówno
praca, jak i kierunek kształcenia jest pasją
mojego dziecka. I dla tej pasji on, całkowity
leser i luzak, był w stanie uczyć się samodzielnie matematyki po 10 godzin dziennie,
żeby uzupełnić braki wiedzy i na uczelni się
utrzymać. Na studiach jego średnia to 4.
Najwyższa średnia, jaką kiedykolwiek w karierze szkolnej uzyskał. Brał udział w projektach międzynarodowych, pracował na
uczelni, a z wielu przedmiotów był po prostu najlepszy. I to wszystko zawdzięcza wyłącznie sobie. A jak gotuje i piecze...
mmmm... poezja.
Niedawno obronił swoją pracę i otrzymał tytuł inżyniera. Matki luzaków – nie załamujcie rąk! Jest pasja – jest nadzieja! A ja
nadal nie mogę uwierzyć, że ten spokojny,
zdystansowany facet z poczuciem humoru
to ten sam demon, który zachowywał się
jak bohaterka „Egzorcysty”, pluł ogniem
piekielnym, w nocy gotował jajka na tłuszczu do frytek i szarpał przez pół dnia i nocy
struny gitary i nerwy wszystkich dookoła.
Tytuł pracy brzmiał: Projekt koncepcyjny wielofunkcyjnej platformy stratosferycznej.
Tekst: Czarny Pieprz
Rysunek: Pan Pieprz
Adiustacja testu: M.D.
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Ze starej trafiki...
Czasopismo „Tajny detektyw”
było niesłychanie poczytne przed
wojną. Na pewno prenumerowali je
strzyżowscy mieszczanie, aby móc
wieczorami poczytać o świecie
zbrodni, która zawsze działa się
„gdzieś w wielkim świecie”. W jednym z numerów z sierpnia 1934
roku można znaleźć poniższą historię, która wtedy pewnie mroziła
krew w żyłach bogobojnych i statecznych strzyżowskich obywateli,
a dziś przede wszystkim bawi dzięki specyficznemu językowi (zachowano pisownię oryginału), dramaturgii rodem z objazdowego teatru
i postaci bohaterki: sklepowej –
potwora. „Urodziwą młodą” zbrodniarkę „o wybujałym temperamencie” możemy oglądać na fotografii
– jako żywo patrząc na jej pospolitą
twarz dojarki z PGR-u trudno zrozumieć namiętności, które wstrząsały nią i jej kochankiem. A jednak...
I gdyby nie obudzone sumienie niejakiego Kozioła (z zawodu złodzieja, jak donosił „Tajny detektyw”)
mężobójczyni zatriumfowałaby!
Warto przeczytać tę opowieść
i porównać ją z dzisiejszymi relacjami ze świata zbrodni.

Sklep spożywczy przy ulicy Sławkowskiej 145 w Strzemieszycach,
a w nim urodziwa młoda właścicielka Stanisława Jurczykowa. Od rana
do wieczora w sklepie panuje ruch,
a pieniądze napływają do kasy, którą
głównie rozporządza szefowa.
Od pewnego czasu na obliczu
Jurczykowej zjawia się dziwny gry-

mas, a na czole zmarszczki zadumy.
W mózgu rodzi się szatański plan.
Pod maską urody kryje się kobietapotwór, która chce zgładzić dla swej
wygody starszego od siebie męża
hutnika, pracującego w Katowicach.
Trójkąt małżeński istnieje od
dłuższego czasu, ale Jurczyk, człowiek spokojny, zrównoważony, lecz
naiwny, nie widzi niebezpieczeństwa,
które mu grozi. Przeczuwa, że wybujały temperament młodej żony może
ją rzucić w objęcia innego, młodszego od siebie, lecz nie przypuszczał, że
uczyni z niej zbrodniarkę.
Jurczykowa, zajęta w dzień
w sklepie, lubiła się wieczorami zabawić i wnet znalazła sobie przyjaciela, z którym nawiązała bliższe stosunki. Był nim niższy funkcjonariusz
kolejowy, pracujący w Sosnowcu, ale
mieszkający w Strzemieszycach. Ten
trzeci w trójkącie, p. B. bardzo często bywał u Jurczyków, a złośliwcy
uważali go za przyjaciela domu. Na
ten temat krążyły oddawna różne
wersje, które wreszcie dotarły do
męża Jurczykowej.
Plan zbrodni
Zaczyna się ostry konflikt małżeński. Zdradzany mąż robi niewiernej żonie wymówki; dochodzi do
ostrej wymiany słów, wreszcie, aby
przeciąć łańcuch plotek, zdobywa się
na stanowczy krok i wypowiada dom
domniemanemu przyjacielowi.
W Jurczykowej odzywa się demon.
Nie może pogodzić się z myślą, że
trzeba zerwać z przyjacielem. Postanawia pozbyć się męża za wszelką
cenę, by mieć tamtego przy sobie.
Pozbyć się męża! Ale jak? I tu
objawia się dwoistość natury kobiecej! Potrafi ona być najczulszą żoną
i matką, ale potrafi też być potworem w ciele ludzkiem. Taką właśnie
staje się Jurczykowa.
Korzystając z dostępu do kasy
sklepu, postanawia kupić sobie
zbrodniarza, by zachować swe ręce
czysta. Co za ironja!
W celu wykonania swego zamiaru zwraca się ona do znanego złoczyńcy ze Strzemieszyc, Tadeusza
Kozła, który za sowitem wynagrodze-

niem ma dostarczyć jej trucizny dla
niewygodnego męża. 500 złotych –
oto cena za głowę Jurczyka.
Trucizna w zupie
Kozioł, chociaż był złodziejem
z zawodu, postanowił podejść Jurczykową i wzamian za truciznę, przyniósł jej wyciąg czosnkowy. Kobieta
potwór triumfuje. Za kilka dni będzie wdową i połączy się ze swym
ukochanym...
Ale trucizna jakoś nie działa Jurczyk dzień po dniu wypija ją w zupie,
lecz ku zdziwieniu żony cieszy się
nadal świetnem zdrowiem.
Po dwóch tygodniach, zniecierpliwiona urządza Kozłowi awanturę. Złości się i pieni – czemu jej mąż
nie umiera. Podsuwa wreszcie Kozłowi inny sposób zgładzenia tego,
któremu wierność ślubowała. Powstaje plan zastrzelenia Jurczyka
przez Kozła, który ma ukartować
samobójstwo tamtego. Chodzi
przedewszystkiem o stworzenie alibi dla niewiernej żony i niedoszłego
zabójcy.
Plan zbrodni został niezwykle
precyzyjnie przemyślany przez Jurczykową. O, ta kobieta wie, czego
chce. Przedewszystkiem dokonanemu morderstwu trzeba nadać pozory samobójstwa, rzekomo dokonanego przez Jurczyka. Musi więc
być porzucony rewolwer, list do żony,
policji itd. Kozioł, wykonawca szatańskiego planu, udaje się do Jurczyka, którego zna dobrze, odgrywa wobec niego rolę desperata, zniechęconego całkowicie do życia,
zwierza mu się, że chce odebrać sobie życie, bo i tak czeka go jedynie
więzienie. Chce jednak zostawić list
do żony. Ponieważ nie umie pisać,
prosi Jurczyka, by mu napisał pod
jego dyktandem słowa: „Kochana
Żono! Życie jest nic niewarte, więcej żyć nie mogę, nie rozpaczaj” itd.
Łatwowierny Jurczyk wierzył złodziejowi, napisał tej treści list, nie
wiedząc o tem, że w ten sposób ułatwi wykonanie morderstwa na własnej osobie. A Kozioł z Jurczykową
triumfują. Gdy znajdą zwłoki jej
męża, a obok list tej treści, pisany
własnoręcznie przez niego, któż
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zwątpi, że sam przeciął pasmo swego życia.
Nic nie stoi na przeszkodzie do
wykonania zbrodniczego czynu,
uplanowanego przez demoniczną
kobietę.
Uchwalono, że zbrodnia ma być
dokonana w nocy z 4 na 5 bm. Jurczykowa spędziła tę noc poza domem. Ręce chciała mieć „czyste”...
aż do końca. Sumienie? Któż o nie
dba! To przesąd naszych czasów.

nawet odrażający, widziany przed
chwilą oczyma wyobraźni obraz
zbrodni.
Jedna tylko myśl nie zrodziła się
w jej opętanej głowie, że plan morderstwa mógł być wogóle niewykonany. Jakżeż? Przecie zapłaciła sowicie Kozłowi za tę drobną przysługę. 250 zł. w gotówce, oraz artykuły
spożywcze za 400 zł. – to nie byle co
w czasach kryzysu.
Obudzone sumienie

Poraz drugi oszukana
Taką drogą szły rozumowania
mężobójczyni. Noc spędziła jednak
niespokojnie. Myślą była we własnem
mieszkaniu; śledziła w rozognionej
wyobraźni cały przebieg zabójstwa,
dokonywanego przez Kozła. Widzi,
jak wchodzi do pokoju męża, który
nie budzi się nawet po trudach dni.
Teraz podchodzi cichutko do jego
łóżka, oddaje strzał w skroń, wkłada
mu rewolwer do ręki, kładzie list na
stole i równie cicho oddala się z pokoju. Wszystko jakoś odbyło się jednak wyjątkowo cicho, nikogo strzał
nie obudził, tej nocy nikt z sąsiadów
nie obrócił się nawet na drugi bok
w łóżku. Jedna tylko Jurczykowa spędziła noc bezsennie. Jutro będzie już
wolna! Ta świadomość zasłoniła jej

Lecz stała się rzecz dziwna, o której Jurczykowa dowiedziała się później. Kozioł był przestępcą znanym
w Strzemieszycach. W więzieniu często przebywał, lecz dusza jego nie
została całkowicie zdeprawowana.
Kradł, gdy był głodny, kradł, bo inni
kradli, zresztą po pierwszej dokonanej w młodości kradzieży nie mógł
już uczciwie pracować. Lecz nie zabijał. Obiecał coprawda zabić, bo go
kobieta kusiła. Lecz zarówno, jak za
pierwszym razem nie dał trucizny
Jurczykowej, udaremniając jej nikczemny zamiar otrucia męża, taksamo i krytycznej nocy cofnął się
w ostatniej chwili przed wykonaniem
zbrodni. Zniweczył tak misternie
przemyślany plan. Tego mu chyba
Jurczykowa nie daruje. Zamiast za-
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bić, zdradził przed mężem plan żony.
Jurczyk nie chciał początkowo
wierzyć, lecz niezbite dowody przekonały go. Leżał do świtu z otwartemi oczami i przeżywał tragedję.
Chciał sobie wyobrazić własny pogrzeb, idącą za trumną żonę w żałobie. Przerwało mu te myśli wejście
żony nad ranem do jego pokoju.
Zbladła na widok żyjącego męża.
Pewnie trupa nie zlękłaby się tak
bardzo. Wyszła po chwili mocno zmieszana, a może i zrozpaczona.
Co się stało? Czemu on żyje i nie
da jej połączyć się kochankiem? Co
się stało z Kozłem? Czemu nie zabił
starego męża?
Nie długo głowiła się nad temi
pytaniami. Dano jej odpowiedź na
policji.
Jurczyk pospiesznie się ubrał
i zamiast do huty do Katowic, udał
się na policję, by złożyć sensacyjne
zameldowania. Nie żal mu już było
teraz żony – niedoszłej zbrodniarki.
Wizyta policji u Jurczykowej była dla
niego wielką niespodzianką. Wypierała się wszystkiego. Dopiero pod
wpływem zeznań Kozła załamała się
i przyznała do zamiaru popełnienia
zbrodni. Jej proces będzie dla Zagłębia nielada sensacją.
Opracowała: M.D.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
w Strzyżowie ul. Słowackiego 8
(budynek MGOPS) IV piętro, tel. 17 276-55-95
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY W STRZYŻOWIE W RAMACH PROJEKTU
„OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY” ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA:
1.„Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg – III kl.”
– termin realizacji: kwiecień 2014 r.
2.„Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – kat. I WJO
z modułem wymiany butli gazowej”
– termin realizacji: maj 2014 r.

ZAPISY TRWAJĄ!!!
Oferta skierowana jest do:
• młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie
szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
• młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.
Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się
przy ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45, tel. 17 276-55-95 lub
693-217-096.

ZAPRASZAMY!
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Jan Półzięć

Wiosenne bieganie Strzyżowian
W Strzyżowie coraz częściej spotkać można biegających ludzi w różnym wieku a jeszcze częściej ludzi maszerujących
z kijkami. Te obrazki dowodzą, że w naszym miasteczku również docenia się pozytywny wpływ wszelkich form aktywności ruchowej na samopoczucie i zdrowie. Ta wzmożona sportowa aktywność Strzyżowian objawia się coraz liczniejszym
udziałem naszych rodaków w różnych imprezach biegowych. Na wiosnę odbywa się sporo imprez biegowych, w których
mogą wziąć udział wszyscy chętni. Miałem okazję wziąć udział w dwóch wiosennych imprezach biegowych, w których
byłem jednym z wielu Strzyżowian.
Pierwsza, zupełnie nietypowa i unikalna w skali nie tylko krajowej, ale światowej rzec można, to 12-godzinny bieg sztafetowy w kopalni soli w Bochni. Jubileuszowa, 10 edycja tej imprezy była z wielu
względów wspaniała. Po pierwsze, nasza
sztafeta w składzie Maciek Mac, Adam
Baran, Tomek Góra i piszący te słowa zakwalifikowała się w szczęśliwym dla nas
losowaniu. Z nadmiaru chętnych i ograniczonych możliwości technicznych (bieg
odbywa się 212 m pod ziemią w wąskich
korytarzach nieczynnej kopalni soli), organizatorzy przeprowadzają publiczne losowanie. Na 186 zgłoszonych sztafet byliśmy jedną z czterdziestu szczęśliwie wylosowanych ekip. Pozostałe dwadzieścia
pięć to dziesięć najlepszych z poprzedniego roku i piętnaście dobranych przez organizatorów. W sumie 65 ekip w piątkowy wieczór 7 marca zjechało do kopalni
soli w Bochni, aby w dniu następnym przez
12 godzin biegać po kopalnianych korytarzach. Oprócz biegania, przez blisko 40
godzin przebywania pod ziemią, spaliśmy
tam dwie noce, spożywaliśmy posiłki
i załatwialiśmy inne prozaiczne czynności. Odbywaliśmy też ciekawe spotkania
towarzyskie. A trzeba powiedzieć, że towarzystwo było naprawdę ciekawe z całej
Polski a nawet ze Słowacji, Czech, Węgier,
Francji i Włoch.

dzie pokonywać po jednym okrążeniu
przez każdego z zawodników. Sprawę
komplikowała konieczność wcześniejszego powrotu do Strzyżowa w sobotę piszącego te słowa. Ustawiliśmy harmonogram
biegania w ten sposób, że zmieniałem się
co okrążenie z kolejnymi kolegami z ekipy, aż wybiegałem swoje 16 okrążeń. Na
naradzie, oceniając nasze możliwości biegowe, przyjęliśmy plan przebiegnięcia
w sumie 135 km. Życie pokazało, że nie
doceniliśmy naszych możliwości i przebiegliśmy w sumie aż 144 102 m (Maciek Mac 15 okrążeń i 36300 m, Adam
Baran 14 okrążeń i 33880 m, Tomek Góra 14 okrążeń i 33880 m i ja – 16 okrążeń
i 38720 m).
Walka była pasjonująca – ze swoimi
słabościami i rywalami. Na bieżąco na
komputerach można było śledzić aktualne wyniki i zajmowane miejsce. Nasza ekipa z nazwą wymyśloną przez Maćka – Przebiegli Strzyżów – lokowała się a to na 38,
a to na 48 miejscu. W porównaniu do lat

poprzednich poziom zawodników był
znacznie wyższy i w sumie zajęliśmy
45 miejsce na 65 ekip startujących. O niecałe 150 m wyprzedziliśmy ekipę FEELGOOD a o 240 m przegraliśmy z ekipą
z Gorzyc. Dla nas samo zajęte miejsce było
sprawą drugorzędną, ważniejsze było, że
przebiegliśmy dystans większy od zaplanowanego i skoczyliśmy bieg w dobrej formie bez kontuzji oraz spędziliśmy weekend w niecodziennej scenerii. Bieganie
w wąskich chodnikach kopalnianych, wymijanie się z innymi zawodnikami, wyprzedzanie wolniej biegnących i wyprzedzanie przez szybszych od nas to niesamowite przeżycia, które na długo zapadną
w pamięci. Poza tym noclegi w podziemiach na piętrowych łóżkach, w wielkich
komorach wyrobiskowych, posiłki w sąsiedniej komorze urządzonej na wielką
jadalnię oraz uroczyste rozpoczęcie biegu
w sąsiedztwie kaplicy św. Barbary i jeszcze bardziej uroczyste zakończenie biegu
w kolejnej komorze urządzonej na boisko

Nie doceniliśmy naszych
możliwości
Wracając do samego biegania, to rzecz
polegała na tym, aby w ciągu 12 godzin
(od 10.00 rano w sobotę 8 marca do 22.00
w sobotę wieczorem) przebiec w sumie
przez wszystkich zawodników ekipy jak
najwięcej kilometrów. Trasa o długości
2420 m wyznaczona była na poziomie
212 m pod powierzchnią ziemi na wąskich
korytarzach nieczynnej kopalni. Można
było biegać jedno lub więcej okrążeni przez
jednego zawodnika, ale każdy z ekipy
musiał przebiec chociaż jedno okrążenie.
Po długiej naradzie doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla nas sposobem bę-

Na zdjęciu od lewej: Adam Baran, Maciek Mac, Jan Półzięć, Tomek Góra po dekoracji (Więcej informacji
o imprezie na stronie www.sztafeta bochnia.pl oraz na facebooku – Team biegowy Strzyżów)
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do koszykówki z udziałem burmistrza
Bochni dostarczyło niesamowitych wrażeń. Samo zakończenie miało bardzo uroczysty i wyjątkowy charakter – każda ekipa wychodziła na scenę i była dekorowana medalami przez samego burmistrza
Bochni. Potem jeszcze pamiątkowe zdjęcia i gratulacje od sąsiadów z imprezy.
Nasza ekipa wyróżniała się wśród uczestników jednakowymi białymi bluzami
oznaczonymi specjalnym logo zaprojektowanym i wykonanym staraniem Maćka
Maca. Efekt oceńcie sami oglądając nasze
zdjęcie z dekoracji. Naprawdę warto było.
O Strzyżowie było w kopalni głośno.

Półmaraton w Krakowie
Następną imprezą biegową był Półmaraton Marzanny, organizowany w dniu
23 marca w Krakowie przez Krakowski
Klub Biegowy „Dystans”. XI edycja tej
imprezy miała rekordową obsadę – blisko 2500 biegaczy ukończyło półmaraton
(21097 m). Przy pięknej, słonecznej pogodzie na krakowskich Błoniach wystarLp.

1
2
3
4

towało blisko 2700 zawodniczek i zawodników. Trasa przebiegała wokół Błoń, dalej na Salwator, na drugi brzeg Wisły mostem Zwierzynieckim, bulwarami nad
Wisłą, potem kładką z powrotem na lewy
brzeg Wisły i bulwarami do Wawelu, następnie w kierunku Rynku ulicami Kanoniczą, Poselską, Plantami do Wawelu
i powrót na bulwary, ulicą Kościuszki do
Błoń i jeszcze półtora okrążenia największego „pastwiska” Krakowa i już meta na
końcu ulicy 3-go Maja. Mimo osłabienia
po chorobie gardła, biegło mi się dobrze
i ukończyłem dystans w przyzwoitym czasie 1:46:02 (1 godzina: 46 minut: dwie
sekundy), który dał mi 860 miejsce w klasyfikacji generalnej i 60 w kategorii wiekowej M50. W biegu tym brali też udział
i ukończyli go: Łukasz Nowak z czasem
1:41:24 – zajął 657 miejsce w klasyfikacji
generalnej i 259 w kategorii M30 oraz
Tomasz Góra z czasem 1:49:13 – uplasował się na 1054 miejscu w klasyfikacji generalnej oraz 417 w kategorii M30. (Więcej na stronie www.polmaratonmarzanny.pl oraz www.datasport.pl).
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Rekordowy półmaraton
Warszawski
Kolejną imprezą był Półmaraton Warszawski w dniu 30 marca na tradycyjnej
trasie ze startem na Moście Poniatowskiego i metą przy Stadionie Narodowym. Nie
brałem w nim udziału, ale w wynikach
znalazłem czwórkę biegaczy ze Strzyżowa (patrz tabela).
Był to niewątpliwie półmaraton rekordowy:
• do mety dotarło 11154 zawodników,
• pobity został rekord trasy wśród mężczyzn – 1:00:48 – Victor Kipchirchir
z Kenii,
• pobity został rekord trasy wśród kobiet
– 1:09:06 – Wanjiku Polline Njeru z Kenii.
Wiosna się dopiero zaczęła i niebawem
jeszcze usłyszymy o naszych rodzimych
długodystansowcach.
Nasi biegacze będą brać udział w wielu imprez biegowych. Trzymajmy kciuki
i powodzenia.

Imię i nazwisko

Nr startowy

Czas netto

Miejsce
w kl. generalnej

Miejsce
w kategorii wiekowej

Jacek Libucha
Sławomir Zdrada
Katarzyna Patryn
Bartosz Wajda

4224
7703
10496
12968

1:43:22
2:03:15
2:27:11
2:33:11

2427
6993
10486
10766

M30 – 1133
M40 – 1674
K30 – 982
M30 – 3798

Kolejne Wicemistrzostwo Polski
Juniorów Ju-Jutsu dla Dominika Szlachty
Już po raz drugi, w dniu 8 marca br., Dominik Szlachta zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Ju-Jutsu
w kat. wagowej +81 kg. Wszystkie walki wygrał przed czasem nie dając przeciwnikom zdobyć ani jednego punktu,
decydującą walkę decyzją sędziów przegrał. Szkoda bo złoto było w zasięgu ręki!
Bardzo ładnie walczyli również Paweł Markowski, który walczył w kategorii wiekowej młodzieżowców, kat. wagowa –
77 kg – 4 miejsce i Krzysiek Kaczkiełło, który tak
jak Dominik, walczył
w kategorii wiekowej juniorów i kat. wagowej –
73 kg – 5 miejsce.
W turnieju brało udział
prawie 250 zawodników
z 32 klubów. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
Fot. Armmagedon Strzyżów

Armmagedon
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Ogólnopolski turniej Ju-Jutsu Katowice 29.03.2014
W dniu 29.03.2014 w Katowicach odbył się kolejny Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Ju-Jutsu Sportowym.
Trenerzy Armmagedon Strzyżów – sensei Paweł Szlachta i Przemysław Strzępek zabrali ze sobą 9 zawodników, którzy
przywieźli 17 medali – 3 złote, 11 srebrnych i 3 brązowe.
Patrycja Wnęk, nasza najlepsza zawodniczka spośród dziewczyn, nie zawiodła naszych oczekiwań i zdobyła dwa złote i dwa
srebrne medale walcząc w trzech konkurencjach, Fighting – złoty
medal, Ne-waza – złoty medal i Semi-contact, gdzie walczyła
w swojej i wyższej kategorii wagowej zdobywając dwa srebrne medale. Jej brat Patryk walczył w takich samych konkurencjach, gdzie
w Fighting zdobył brązowy medal, a w pozostałych srebrne.
W konkurencji Fighting walczyli również: Oliwia Strzępek – startując w dwóch kategoriach wagowych zdobyła złoty i brązowy medal, Patryk Ziobro – skończył turniej ze srebrem na szyi podobnie
jak: Szymon Wójcik, Gaja Tomala, Jakub Kubas, zaś brąz zdobył
Przemek Lesiak. Sebastian Mendocha, który walczył w niższej kategorii wiekowej niż pozostali zawodnicy, startując w dwóch konkurencjach zdobył dwa srebrne medale. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, oby tak dalej.
Armmagedon Strzyżów zaprasza do wspólnej praktyki Karate oraz sportowego i tradycyjnego Ju-Jutsu, prowadzimy zajęcia dla dzieci już od czwartego roku życia, kontakt pod nr tel.
691681119.
Oliwia Strzępek (trzecia na podium) zdobyła złoty i brązowy medal

Patrycja Wnęk (na 1 miejscu podium) zdobyła m.in. dwa złote medale

Patryk Ziobro (drugi na podium) zakończył turniej ze srebrem na szyi

Fot. Armmagedon Strzyżów (5)
Patryk Wnęk (drugi na podium) zdobył trzy srebrne i jeden brązowy medal

Sebastian Mendocha (drugi na podium) zdobył dwa srebrne medale
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 KĄCIK RZECZNIKA ZUS  KĄCIK RZECZNIKA ZUS  KĄCIK RZECZNIKA ZUS 

ZUS będzie zakładem emerytalnym
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował
oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące pozostania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. To jeden z elementów wdrażanej od początku roku ustawy z 6 grudnia 2013 roku
o zmianach w OFE, która uczyniła z ZUS zakład emerytalny, docelowo wypłacający – bez
ponoszenia dodatkowych kosztów – emerytury z I i II filara.
Między 1 kwietnia a 31 lipca członkowie OFE mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna. Jeśli ubezpieczeni zdecydują się pozostać w OFE, oświadczenie w tej sprawie
mogą złożyć w ZUS osobiście, wysłać listem lub przesłać drogą elektroniczną.
W tym ostatnim przypadku potrzebne będzie posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego e-PUAP lub Profilu PUE (na Platformie Usług Elektronicznych ZUS),
w które można się wyposażyć w każdej placówce ZUS. Profil Zaufany, czyli po prostu podpis elektroniczny, przyda się i później, zarówno w kontaktach z ZUS, jak
i innymi urzędami. O ile do sprawdzenia
stanu konta emerytalnego czy też obliczenia hipotetycznej emerytury na pue.zus.pl
podpis elektroniczny nie jest potrzebny,
o tyle jest niezbędny do wysłania do ZUS
formalnego wniosku (np. wniosku o potwierdzenie okresu ubezpieczenia, wysokości podstawy wymiaru składek).
Tegoroczny wybór, czy chcemy odkładać
na emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko
w ZUS, nie będzie ostateczny.
Ponownie będziemy mogli o tym zdecydować w 2016 r. Ustawa wprowadzająca dobrowolność członkostwa w OFE
przewiduje tzw. okienka transferowe. Co
4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie okienko transferowe podczas
którego będziemy mogli ponownie zdecydować, czy chcemy, aby nasza składka
emerytalna trafiała w większości do ZUS
(85 proc.) i w części do OFE (15 proc.),
czy w całości do ZUS.
Tak więc decyzja podjęta w tym roku
nie będzie ostateczna. Podobnie jak w tym
roku, oświadczenie o przyszłej składce
emerytalnej będzie można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie i przez internet (za pośrednictwem e-PUAP).
Od 1 lutego 2014 r. zawarcie umowy
z OFE nie jest już obowiązkowe. Natomiast
osoby dopiero rozpoczynające pracę będą
mogły od razu (nie czekając na okienka
transferowe) zawrzeć umowę z OFE nie
później niż w terminie 4 miesięcy od daty
powstania obowiązku. W przypadku bra-

ku zawarcia umowy z OFE, składki emerytalne będą trafiały w całości do ZUS.
Przepisy przewidują, że przez 10 lat
przed osiągnięciem ustawowego wieku
emerytalnego środki zgromadzone na koncie członka OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego (tzw. suwak bezpieczeństwa).
Jest to mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS na 10
lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono aby
zabezpieczyć składki zgromadzone
w OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym
w okresie przed emeryturą. Zarówno
środki zgromadzone na subkoncie w
ZUS, jak i te odłożone w OFE podlegają
dziedziczeniu.
Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył
zarówno osób, które zdecydowały się przenieść część przyszłej składki do ZUS, jak
i tych, które chcą pozostawić ją w OFE.
Dzięki stopniowemu przenoszeniu, w momencie przejścia na emeryturę, wszystkie
środki będą w ZUS, który będzie nam wypłacał jedną, dożywotnią, każdego roku
waloryzowaną emeryturę. Zarówno środki
gromadzone
w OFE, jak i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.
Akcja przyjmowania oświadczeń
w sprawie OFE zakończy się 31 lipca,
ale dla ZUS nie będzie to oznaczało wakacji. 31 października Otwarte Fundusze
Emerytalne przekażą
do ZUS informacje
o liczbie i wartości jednostek rozrachunkowych umorzonych
w dniu 3 lutego 2014 r.
Na jej podstawie ZUS
rozpocznie zapisywanie na subkontach

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

ubezpieczonych określoną dla każdego
z osobna wartość składki. Będzie to możliwe dzięki Kompleksowemu Systemowi Informatycznemu ZUS, który jest w stanie precyzyjnie przeliczyć (algorytm musi uwzględnić korzystniejszą dla ubezpieczonego wycenę umorzonych 3 lutego 2014 r. jednostek uczestnictwa w OFE), a następnie zapisać tak ogromną ilość danych.
– ZUS staje się zakładem emerytalnym.
Zgodnie z zasadą suwaka bezpieczeństwa,
na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki osoby ubezpieczonej w OFE
będą stopniowo przekazywane do ZUS.
Uchroni to przed ryzykiem „złej daty”, czyli
sytuacją, w której ubezpieczony dostałby
niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych. Dodam,
że ZUS będzie obsługiwał nowe zadania
nie zwiększając zatrudnienia ani kosztów
działalności – mówi Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.
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żył wszystkim paniom Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie mł. insp.
Robert Makowiec.

Kronika
Policyjna
marzec 2014
Kobiety w Policji
Dzień Kobiet to miła data dla wszystkich pań, jak również okazja do zauważenia i docenienia ich pracy. Zawód policjanta, wymagający dużej dyscypliny,
jest wyzwaniem, które podejmuje coraz
więcej pań. Policjantki w codziennej
służbie przeprowadzają różnego rodzaju interwencje, począwszy od kontroli
drogowych po zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców.
Policjantki spotykają różnych ludzi,
interweniują wobec awanturników, rozmawiają z ofiarami przestępstw, zabezpieczają imprezy masowe. Z jednej strony muszą być silne psychicznie, z drugiej
wrażliwe na ludzką krzywdę. Świetnie
odnajdują się w męskim środowisku, nie
liczą na żadną taryfę ulgową, zdają sobie
sprawę z różnic i nie próbują naśladować
mężczyzn. Muszą być twarde, mieć silny
charakter, dużą odporność na stres.
W Komendzie Powiatowej Policji
w Strzyżowie służbę pełni 11 policjantek.
Kobieca część garnizonu to nie tylko
umundurowane panie. To także 19 kobiet
pracujących w korpusie służby cywilnej.
Nie noszą one munduru, nie widać ich na
ulicach, ale ich praca jest równie ważna.
Z okazji Dnia Kobiet najszczersze
życzenia dużo radości i pomyślności
w imieniu swoim oraz kierownictwa zło-

Trwa konkurs „Policjant,
który mi pomógł 2014”
VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” już wystartowała. Organizatorem przedsięwzięcia jest, jak zawsze, Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod
patronatem Komendanta Głównego Policji.
Ideą konkursu „Policjant, który mi
pomógł” jest wyróżnienie policjantów,
którzy w szczególny sposób działają na
rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem
Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności
dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów
do podejmowania skutecznych działań
w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych,
przedstawicieli organizacji i instytucji

można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą
(„Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz
uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane
po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione
w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób
zgłoszonych wyłoni kapituła złożona
z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 roku.
Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji
oraz organizatora konkursu w lipcu 2014
roku, podczas obchodów Święta Policji.
Informacja ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.

Debata społeczna
z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku
Bezpieczeństwo osób starszych było
tematem debaty społecznej zorganizowanej przez strzyżowskich policjantów.
W debacie, która odbyła się w Domu
Kultury „Sokół” w Strzyżowie, udział
wzięli studenci „Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz zaproszeni goście.
11 marca w Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie odbyła się debata społeczna
ze studentami „Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Debatę rozpoczął
Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie mł. insp. Robert Makowiec, który przywitał wszystkich obecnych, po
czym policjanci przedstawili
prezentację multimedialną,
w której został omówiony
katalog najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę
osób starszych. Policjanci
również omówili najczęstsze
metody, którymi posługują
się sprawcy.
Potrzeba poruszania zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób starszych związana jest z coraz
częstszym popełnianiem
przestępstw na ich szkodę.
Spotkanie seniorów w Strzyżowie było doskonałą okazją,
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nia wolności od roku do lat 10”. Natomiast według art. 164 § 1: „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo
zdarzenia określonego w art. 163 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8”.
O zagrożeniach, jakie niesie wypalanie suchych traw, informują też strażacy.
Więcej ostrzeżeń można znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Koń biegał
ulicami Strzyżowa

aby zwrócić uwagę na zagrożenia wśród
osób starszych.
W atmosferze dialogu i rzeczowej rozmowy padały wnioski uczestników spotkania, które Policja uwzględni w czasie
planowania służby. Jednym z efektów
debaty jest również lepsza wiedza na temat oczekiwań mieszkańców powiatu
strzyżowskiego wobec Policji.
Na koniec spotkania uczestnicy debaty otrzymali elementy odblaskowe.

Nie wypalajmy traw
Wystarczyło kilka słonecznych dni, by
wiele osób zabrało się za wiosenne porządki przy domu i na polach. Niektórym wydaje się, że dobrym sposobem na to jest
wypalanie traw. Ponieważ do Policji i strażaków docierają już sygnały o wypalaniu
roślinności, przypominamy, że takie działanie jest surowo zabronione!
Wypalanie traw jest jedną z przyczyn
pożarów. Gdy ogień wymknie się spod
kontroli, o co nietrudno nawet przy słabym wietrze, płoną nie tylko łąki, lasy,
ale i zabudowania. Osoby, które wypalają roślinność narażają swoje zdrowie
i życie. Co roku kilka osób ginie w płomieniach lub w wyniku zaczadzenia.
Chmury dymu mogą ograniczać widoczność, a przez to wpływać na bezpieczeństwo na drogach. Może dochodzić do
kolizji i wypadków. Wobec osób, których
działanie sprowadzi takie zagrożenie, policjanci będą stosować sankcje karne.
Pamiętajmy też, że wypalanie traw ma
zabójczy wpływ na środowisko, giną rośliny i zwierzęta.

Wypalania traw zabraniają:
• USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY, art. 45 mówiący, że: „Zabrania się

wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin” oraz art. 59
mówiący, że: „Kto wypala roślinność na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych, w strefie oczeretów lub
trzcin podlega karze aresztu albo grzywny”.
• USTAWA O LASACH, art. 30 ust. 3
pkt 3 ustawy z 28 września 1991 roku:
„W lasach oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100 m od
granicy lasu, zabrania
się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecania
ognia poza miejscami
wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i wypalania
wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”.
• KODEKS WYKROCZEŃ, art. 82
§ 1 pkt 7: „Kto nieostrożnie obchodzi
się z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczącym zapobiegania
i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym
albo w odległości mniejszej niż 100 m
od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
• KODEKS KARNY, art. 163 § 1:
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru podlega karze pozbawie-

27 marca policjanci strzyżowskiej
komendy prowadzili niecodzienny pościg. Ulicami Strzyżowa biegał spłoszony koń. Po kilkudziesięciu minutach policjanci złapali i przekazali zwierzę właścicielowi.
Około godz. 11 policjanci zostali zaalarmowani, że ulicami Strzyżowa galopuje koń. Zwierzę biegło ulicą Sobieskiego w stronę ulicy Słowackiego. Wystraszony koń stanowił poważne zagrożenia
dla ruchu pojazdów i pieszych.
Na miejsce natychmiast skierowany
został policyjny patrol. W tym czasie koń
przedostał się na ulicę Łukasiewicza, skąd

skierował się w stronę ulicy Słowackiego. Tam policjanci złapali zwierzę za
uzdę, udaremniając jego dalszy galop. Na
miejsce przybył jego właściciel, 69-letni
mieszkaniec Grodziska, któremu przekazano konia.
Jak wstępnie ustalili policjanci, podczas zaprzęgania konia z nieznanych powodów zwierzę nagle spłoszyło się i uciekło. Właściciel za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został ukarany mandatem karnym.
Tekst i fot. asystent
ds. informacyjno-prasowych KPP
w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba
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Rodzinie zmarłej

śp. Haliny Dziadosz
– wieloletniej radnej Rady Miejskiej
w Strzyżowie,
przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich w Wysokiej Strzyżowskiej
(góra),
prezes Strzyżowskiego
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
składamy szczere
wyrazy współczucia i żalu.
Członkinie Strzyżowskiego
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich

Serdeczne podziękowanie
dla kierownika
Oddziału Intensywnej
Opieki Medycznej
Szpitala Powiatowego w Strzyżowie,

Pana
Bogusława Zabrzyckiego
i całego personelu medycznego
za wspaniałą opiekę
nad moim mężem Romanem
w czasie pobytu na oddziale,
składa wdzięczna żona

Janina Twardzicka

Dom Kultury
„Sokó³”
INFORMUJE  ZAPRASZA
kwiecieñ/maj 2014
02.05. Koncert Papieski „ZNAK POKOJU” gość specjalny Krzysztof
Globisz.
26.05. Koncert „Stare Dobre Małżeństwo” na rzecz Stowarzyszenia
Nasze Zdrowie.
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Z okazji
Świąt Wielkanocnych
naszym Partnerom, Klientom
i Współpracownikom
wszystkiego co najlepsze
i najprzyjemniejsze,
rodzinnej atmosfery,
szczęścia osobistego,
pogody ducha
i smacznego jajka
życzą
Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Juliusza Słowackiego 36
tel. 17 276 1010, www.bsstrzyzow.pl

Pani Małgorzata Gajda prezentuje
swoje stoisko

Pani Monika Korab i jej prace

Pani Ala Zdrada w otoczeniu pięknych palm

Maria Mularz, Wanda
Bura z KGW Godowa

Panie Maria Niemiec, Kazimiera Kidacka i Krystyna Grodzka
prezentują swoje prace

Kiermasz Wielkanocny 2014
w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Prace autorstwa maluchów
z Przedszkola Krasnale

Prace autorstwa podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie

Prace podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Strzyżowie
Fot. A. Furtek

Prace Genowefy Wrony i Barnadetty Zając

Wioletta Haligowska reprezentuje stoisko Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Różance

