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W numerze

Szli z pośpiechem, być może oglądając się za siebie. Chcieli być jak najdalej od tego
miasta, które ukrzyżowało ich Mistrza, od zwycięskiego Sanhedrynu, który może już
teraz radził, jak rozprawić się z resztą uczniów szalonego Rabbiego, który miał być
Synem Bożym, a skonał kilkanaście godzin temu na przeklętym drzewie krzyża.

Po prostu uciekali, być może pieszcząc w sobie żal, że byli tak głupi i naiwni, że przez
ostatnie trzy lata postawili na złą kartę Mistrza z Nazaretu. Bo im się wydawało, że
wyzwoli Izrael, bo się spodziewali królestwa tysiącletniego, gdzie zasiądą na ministerial-
nych fotelach i syci władzy i chwały będą panować nad wrogami. Tak miało być – a teraz
to tylko zgliszcza planów i ruiny marzeń.

Dyskutowali zażarcie nad swoim losem. Po paru chwilach dopiero zauważyli, że
idzie z nimi Nieznajomy, zadziwiony ich dyskusją i dopytujący naiwnie, cóż takiego stało
się w Jerozolimie, że są tacy poruszeni? Ludzie czasem dziwnie reagują. Niekiedy
w podróży, przypadkowym osobom są w stanie opowiedzieć całe swoje życie i podzielić
się wszystkimi swoimi kłopotami. Oni też opowiedzieli Mu wszystko. O swoim wybraniu,
o zachwycie, o cudach, o nadziei i radości, i wreszcie o ukrzyżowaniu.

Zareagował spokojnie. Jak niesfornym uczniom zaczął wszystko wyjaśniać i tłuma-
czyć. Cytował proroków, wyjaśniał Pisma. Słuchali w zachwycie i z coraz większym zrozu-
mieniem. Kiedy chciał się pożegnać, przymusili Go, aby zjadł z nimi kolację. I podczas
tego posiłku wziął chleb, błogosławił... I kielich z winem tak samo. Skąd oni to znają?
Kto wszystko tak samo już robił? Poznali Go. A miało Go nie być. A miał nie żyć!
Zatoczony na grób potężny kamień miał zamknąć wszystko!

Chcieli się z Nim przywitać, uściskać, krzyczeć z radości, bo przecież nie przegrali, nie
postawili na złą kartę, Mistrz z Nazaretu zmartwychwstał. Tylko Jego już nie było...

Życzę wszystkim Czytelnikom „Wagi i Miecza” – takiej samej przygody, jak mieli
uczniowie zdążający do Emaus. Niech te Święta staną się dla Was i Waszych bliskich
spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym, którego poznacie przy łamaniu chleba i któ-
ry napełni Was taką mocą, że jak uczniowie z Emaus, wrócicie po Świętach do codzien-
ności i swoim życiem będziecie świadkami tego, że Pan zmartwychwstał.

Ks. Jan Wolak

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia

naszym Czytelnikom i Współpracownikom,
dużo zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
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Czytelnicy pytają – burmistrz odpowiada

Na pytania Czytelników odpowiada
burmistrz Mariusz Kawa

Jestem mieszkanką Strzyżowa, a dokładnie osiedla przy ul. Grun-
waldzkiej. Idąc tą ulicą po lewej stronie za torami znajduje się teren,
który przypomina dosłownie wysypisko śmieci – pełno tam butelek,
wszelkiego rodzaju „gratów”. Nie wiem kto jest właścicielem tej dział-
ki, jednak uważam, że bądź co bądź w centrum miasta nie można
pozwolić na takie zaniedbanie. Czy gmina ma jakieś narzędzia by
„zmusić” właściciela tej nieruchomości do uprzątnięcia bałaganu,
który się na niej znajduje?

W odpowiedzi na pytanie informuję, że przedmiotowa działka
jest przekazana w wieczyste użytkowanie firmie Directline Sp. z o.o.

W dniu 23 marca br. pracownicy interwencyjni posprzątali teren,
natomiast telefonicznie zobowiązano pracownika Directline (Fabry-
ka Mebli) do utrzymywania porządku i czystości na tym terenie.

�

Zmiana cen za usługi
związane z wywozem

i utylizacją
nieczystości płynnych

Od 1 marca 2015 r., na podstawie uchwały nr 2/2015
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie, zmianie ulegają ceny
za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości
płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie. Jednym
z istotnych zapisów uchwały jest także wprowadzenie ulgi
dla gospodarstw domowych, które w zeszłym roku regu-
larnie zlecały opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Ustalono następujące stawki opłat:
• przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków:

1) z gospodarstw domowych – 9,00 zł/m3,
2) od podmiotów gospodarczych – 11,50 zł/m3;

• pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi przedsiębior-
stwa:
1) samochodem asenizacyjnym spoza terenu gminy – 5,00 zł/km,
2) samochodem asenizacyjnym na terenie gminy – 82,00 zł/godz.,
3) ciągnikiem z beczką asenizacyjną – 85,00 zł/godz.

Minimalna ilość
nieczystości płynnych,
przy której będzie wy-
konywana usługa po-
jazdami PGKiM, to
2,5 m3.

Dla usługodaw-
ców będących gospo-
darstwami domowy-
mi, które w roku po-
przedzającym rok wy-

konania usługi zlecały opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub
zobowiążą się do ich opróżniania systematycznie co najmniej raz na
dwa miesiące, będzie obowiązywał upust cenowy. Stawka za przyjęcie
1 m3 nieczystości płynnych dla tych odbiorców wynosić będzie 4,37 zł.

Wszystkie wymienione stawki są cenami netto.
www.pgkim.strzyzow.pl

Zagłosuj na
nowoczesny plac zabaw

w Strzyżowie!
Gmina Strzyżów przystąpiła do konkursu organizowanego

przez markę Nivea, która ufunduje w całej Polsce 40 niepowtarzal-
nych placów zabaw. Do plebiscytu zgłoszona została lokalizacja
przy ul. 700-lecia w Strzyżowie (okolice ronda, gdzie znajduje się
kilka huśtawek starego typu). „Podwórko Nivea” to miejsce, gdzie
rodzice będą mogli aktywnie uczestniczyć w zabawie, którą sami
doskonale pamiętają ze swojego dzieciństwa. Elementy placu zo-
staną bowiem przystosowane zarówno dla dużych, jak i małych, co
jeszcze lepiej pozwoli zintegrować rodzinę i zapewni jej niezapo-
mniane przeżycia.

W konkursie brać mogą udział gminy oraz spółdzielnie mieszka-
niowe. Zgłoszone do konkursu lokalizacje opublikowane zostały na
stronie www.nivea.pl/podworko i 1 kwietnia rozpoczyna się interne-
towe głosowanie, które potrwa do 30 kwietnia. W pierwszej turze
wyłonione zostanie pierwszych 20 lokalizacji. W drugiej zaś, która
potrwa od 1 do 30 maja br., wybranych zostanie kolejnych 20 zwy-
cięzców.

Osoba zarejestrowana na stronie organizatora będzie mogła
każdego dnia oddać jeden głos na wybraną lokalizację.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Strzyżów do wzięcia
udziału w głosowaniu.

UM Strzyżów

Fot. Archiwum autorki pytania
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W dniu 26 lutego br. odbyła się w Domu
Kultury „Sokół” V sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie. Po przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji oraz zapoznaniu z informacją
o działalności Burmistrza Strzyżowa w okre-
sie pomiędzy sesjami, przystąpiono do roz-
patrywania uchwał.

Przyjęto uchwały:
•  W sprawie zawarcia porozumienia

w sprawie realizacji przez Gminę Strzyżów
Programu Aktywizacji i Integracji oraz prac
społecznie użytecznych.

W celu poprawy sytuacji na rynku osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, dla których Powiatowy
Urząd Pracy ustalił profil pomocy III (naj-
dłużej bezrobotni), wprowadzono możliwość
objęcia ich programem Aktywizacja i Inte-
gracja. W ramach tego programu Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz
z PUP daje możliwość korzystania z prac spo-
łecznie użytecznych oraz szkoleń prowadzo-
nych przez zatrudnionego psychologa.

Prace społecznie użyteczne to prace wy-
konywane przez bezrobotnych bez prawa do
zasiłku. Do tych prac kieruje ich starosta
a organizują gminy, m.in. w jednostkach or-
ganizacyjnych pomocy społecznej. Począt-
kiem każdego roku gmina sporządza roczny
plan potrzeb i przesyła go staroście oraz kie-
rownikowi ośrodka pomocy społecznej. Sta-
rosta zawiera następnie z gminą porozumie-
nie w sprawie organizowania i realizacji
przez gminę prac społecznie użytecznych, do
czego upoważnia powyższa uchwała.

•  W sprawie określenia kryteriów naboru
do samorządowych przedszkoli na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do-
kumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.

Uchwała określa tzw. „kryteria gminne”,
które będą brane pod uwagę na II etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
samorządowych oraz wymagane dokumen-
ty poświadczające spełnienie poszczególnych
kryteriów.

•  W sprawie zawarcia porozumienia
Gminy Strzyżów z Wojewodą Podkarpackim.

W wydziale infrastruktury Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego sporządzony zo-
stał plan działań, mających na celu wdroże-
nie ograniczeń w zakresie obrotu paliwami
i zmniejszenia zużycia paliw na terenie woje-
wództwa, związanych z sytuacjami kryzysowy-
mi, np. w przypadku konfliktu zbrojnego.
Zbycie paliw odbywać się będzie na podsta-
wie upoważnień, których dystrybucją na swo-
im terenie zajmie się Gmina Strzyżów.

•  W sprawie powołania Komisji Inwen-
taryzacyjnej Mienia Komunalnego.

W skład sześcioosobowej komisji
wchodzą członkowie Rady Miejskiej oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżo-
wie. Zadaniem komisji jest nabywanie do
gminnego zasobu nieruchomości działek sta-
nowiących własność Skarbu Państwa w dro-
dze komunalizacji.

•  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Strzyżów.

Działki położone w Strzyżowie obręb
ewidencyjny nr 1, na których zbycie wyrażo-
no zgodę, to nieruchomości niezabudowa-
ne położone w zachodniej części miasta
w sąsiedztwie parku pałacowego przy ul. So-
bieskiego. Działki te leżą w obszarze zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

•  W sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków.

•  W sprawie dopłaty do ceny 1m3 odpro-
wadzanych ścieków.

Radni zatwierdzili nowe taryfy na wodę
i ścieki, które obowiązywać będą od 15 kwiet-
nia 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r. Wzrost
opłat w stosunku do zeszłego roku wynosi
średnio 3% za wodę i 6% za odprowadzanie
ścieków.

Według nowych stawek mieszkańców
budynków jednorodzinnych oraz mieszkań
będzie obwiązywać opłata 3,50 zł za 1 m3

wody, a za odprowadzanie ścieków 5,48 zł.
Burmistrz Strzyżowa skorzystał jednak
z możliwości jakie daje ustawa i wystąpił
z inicjatywą dopłaty do odprowadzanych
ścieków, do której radni odnieśli się przy-
chylnie podejmując stosowną uchwałę.
Ostatecznie więc opłata ta będzie wynosić
4,28 zł za 1m3.

Pozostałych odbiorców, a więc instytu-
cje, przedsiębiorstwa, szkolnictwo itd. obo-
wiązywać będzie stawka 3,63 zł za 1m3 wody
oraz 5,48 zł za odprowadzanie ścieków.

Zmianie uległy także opłaty abonamen-
towe. Dla odbiorców usług rozliczanych wg
wskazań wodomierza głównego stawka
miesięcznej opłaty abonamentowej wyno-
sić będzie 7,87 zł. Odbiorców rozliczanych
w budynkach wielolokalowych i na podsta-
wie wodomierzy dodatkowych obowiązywać
będzie obecnie kwota 6,97 zł, zaś odbior-
ców rozliczanych według wskazań urządzeń
pomiarowych – 7,87 zł. Kwota abonamentu
dla osób rozliczanych wg przepisów prze-
ciętnych norm zużycia wody uległa zwięk-
szeniu z dotychczasowej stawki 3,42 zł na
3,70 zł.

Do podanych cen i opłat abonamento-
wych należy doliczyć podatek VAT.

•  W sprawie przyjęcia „Programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest z tere-
nu gminy Strzyżów”.

Obowiązek uchwalenia takiego programu
przez gminę wynika z zapisów krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032 przyjętego przez Radę Ministrów.
Celem programu jest eliminowanie negatyw-
nych skutków zdrowotnych u mieszkańców
gminy spowodowanych azbestem. W progra-
mie zawarte zostały m.in. informacje o ilości
wyrobów zawierających azbest, propozycje
działań zmierzających do usunięcia i uniesz-
kodliwienia tych wyrobów.

•  W sprawie utworzenia obwodu głoso-
wania, ustalenia jego numeru i granic oraz
siedziby obwodowej komisji wyborczej.

W związku z majowymi wyborami Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej konieczne
jest utworzenie odrębnego obwodu głoso-
wania w zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie
w dniu głosowania będzie przebywać co naj-
mniej 15 wyborców. Obwód utworzony zo-
stał w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie.

•  W sprawie zmiany siedziby obwodowej
komisji wyborczej.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia
właściwych warunków głosowania wyborcom
niepełnosprawnym podczas wyborów pre-
zydenckich, przeniesiona została z Domu
Ludowego do Zespołu Szkół siedziba ob-
wodowej komisji wyborczej w Grodzisku.
Nowa siedziba mieści się w stosunkowo no-
wym obiekcie pozbawionym barier architek-
tonicznych, posiada również stałe łącze in-
ternetowe niezbędne podczas pracy komisji
wyborczej.

•  W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli problemowej.

W ramach uchwały zlecono Komisji Re-
wizyjnej przeprowadzenie kontroli udziela-
nia i rozliczania dotacji za rok 2014 dla klu-
bów sportowych działających na terenie
gminy.

•  Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej
w Strzyżowie Nr IV/28/15 z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie budżetu gminy Strzyżów
na 2015 r.

W ramach uchwały dokonano podziału
środków otrzymanych do budżetu gminy
m.in. w ramach subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego (część
oświatowa) oraz dotacji celowych w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich. Zwiększono wydat-
ki związane m.in. z realizacją inwestycji zmie-
rzających do uzbrojenia terenów przezna-
czonych do utworzenia w Strzyżowie pod-
strefy ekonomicznej.

ap

Informacja z V sesji Rady Miejskiej
w Strzyżowie
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Chcąc umożliwić zainteresowanym uzy-
skanie aktualnych i fachowych informacji,
Burmistrz Strzyżowa zorganizował 5 marca
br. spotkanie przedstawicieli firm zajmują-
cych się zawodowo projektowaniem i wy-
konawstwem instalacji elektrycznych i ciepl-
nych z wykorzystaniem OZE.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się
o uchwalonej przez Sejm 20 lutego br. usta-
wie o odnawialnych źródłach energii (Pre-
zydent RP 11 marca podpisał tę ustawę),
która wprowadza korzystne uregulowania
dla potencjalnych producentów energii
elektrycznej na swoje potrzeby (prosumen-
tów). Dla prosumentów dobra wiadomość
to taka, że ustawa ta gwarantuje odbiór
nadmiaru energii od prosumenta, i to po
dość korzystnych cenach:
1. za energię wytworzoną w mikroinstala-

cji do 3 kW włącznie:
• hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh,
• energia wiatru na lądzie 0,75 zł za

1 kWh,
• energia promieniowania słoneczne-

go – 0,75 zł za 1 kWh,
2. za energię wytworzoną w mikroinstala-

cji powyżej 3 kW do 10 kW włącznie:
• biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh,
• biogaz pozyskany z surowców po-

chodzących ze składowisk odpadów
– 0,55 zł za 1 kWh,

• biogaz pozyskany z surowców po-
chodzących z oczyszczalni ścieków –
0,45 zł za 1 kWh,

• hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh,
• energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za

1 kWh,
• energia promieniowania słoneczne-

go – 0,65 zł za 1 kWh.
W dalszej części zostały przekazane in-

formacje na temat programu pod nazwą
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych
źródeł energii. Część 4. Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na za-
kup i montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii”, ogłoszonego przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W ramach tego programu osoby fizycz-
ne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
mieszkaniowe, jednostki samorządu tery-
torialnego mogą otrzymać dofinansowanie
na zakup i montaż instalacji wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii do produk-
cji energii elektrycznej oraz ciepła i energii
elektrycznej na potrzeby istniejących lub bu-
dowanych budynków mieszkalnych. Te urzą-

dzenia: to kolektory słoneczne, pompy cie-
pła, kotły na biomasę, panele fotowoltaicz-
ne, elektrownie wiatrowe i układy mikro-
kogeneracyjne. Dofinansowanie udzielane
jest w formie pożyczki wraz z dotacją do
100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
w tym w formie dotacji w wysokości 20%
dla kolektorów słonecznych, pomp ciepła,
kotłów na biomasę i 40% dla paneli foto-
woltaicznych, elektrowni wiatrowych i ukła-
dów mikrokogeneracyjnych.

Pożyczka udzielana jest z oprocentowa-
niem 1% w skali roku, z okresem spłaty do
15 lat. Maksymalny koszt kwalifikowany dla
budynków będących własnością osób fizycz-
nych wynosi 100 tys. zł dla jednego źródła
OZE i 150 tys. zł dla kilku źródeł OZE,
a dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
koszty kwalifikowane wynoszą odpowied-
nio 300 tys. zł i 450 tys. zł. Te preferencyjne
warunki dofinansowania (40 i 20%) obo-
wiązują do końca tego roku, a w przyszłym
będą o 5% niższe.

Bezpośrednim beneficjentem progra-
mu są jednostki samorządu terytorialne-
go (jst), które zbierają zgłoszenia chętnych
do uczestniczenia w programie, podpisują
wstępne umowy z każdym z uczestników,
sporządzają wniosek o dofinansowanie.
Wniosek gminy o dofinasowanie podda-
wany jest ocenie formalnej, ocenie ekolo-
giczno-technicznej i finansowej. Po nego-
cjacjach warunków dofinansowania
i uszczegółowieniu realizacji przedsięwzię-
cia, podejmowana jest przez NFOŚiGW
decyzja o dofinansowaniu, której etapem
końcowym jest podpisanie umowy o dofi-
nansowaniu pomiędzy gminą a NFOŚiGW.
Po podpisaniu umowy o dofinasowanie,
gmina zleca wykonanie projektu instalacji

i wyłania wykonawcę wszystkich instalacji
zgodnie z Prawem zamówień publicznych,
a więc w drodze przetargu nieograniczo-
nego. Po podpisaniu umowy z wykonawcą
robót oraz ostatecznych umów z właścicie-
lami lub zarządcami budynków mieszkal-
nych, wykonywane zostają instalacje w po-
szczególnych budynkach objętych projek-
tem. Faktury za wykonanie poszczególnych
etapów projektu regulowane są z dotacji
i pożyczki przekazywanej z NFOŚiGW do
gminy na podstawie zestawienia faktur od
wykonawcy. Po zakończeniu inwestycji wła-
ściciele lub zarządcy poszczególnych bu-
dynków mieszkalnych objętych projektem
spłacają pożyczkę.

Warunkiem niezbędnym, aby gmina mo-
gła złożyć wniosek o dofinansowanie, jest
zebranie tylu chętnych, aby łączny koszt tych
instalacji przekroczył 1 mln zł. Czyli mówiąc
innymi słowy, jeżeli właściciel domu jedno-
rodzinnego chciałby wykonać małą elek-
trownię fotowoltaiczną o mocy 3 kW i koszt
takiej inwestycji wyniósłby około 24 tys. zł
(według wyliczeń jednej z firm strzyżow-
skich), to trzeba zebrać 50 chętnych na taką
inwestycję, aby do projektu mogła przystą-
pić gmina.

Na stronie internetowej gminy znajdu-
je się formularz zgłoszenia do projektu. Po
formularze zgłosić się można również do
pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Strzy-
żowie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilo-
ści chętnych, Gmina Strzyżów złoży stosow-
ny wniosek. Czekamy na zgłoszenia.

�

Og³oszenie
Informujemy, że od 16 marca do 10 kwietnia br. Miejsko-Gminne Przedszko-

le Publiczne w Strzyżowie prowadzi

rekrutację na nowy rok szkolny 2015/2016.
Zapisu dzieci w wieku od 3 do 5 lat można dokonywać w sekretariacie MGPP

w Strzyżowie do 10 kwietnia br.

Szczegółowe informacje na stronie www.mgppstrzyzow.blizej.info lub w se-
kretariacie MGPP w Strzyżowie, tel. 17 2761 536.

Dyrektor MGPP w Strzyżowie

Jan Półzięć

Odnawialne źródła energii
Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) jest w naszym środowi-
sku coraz większe.

Odnawialne źródła energii – wielka niewiadoma
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Około 120 uczestników wzięło udział
w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych Tropem Wilczym, zorganizowa-
nym w dniu 1 marca w Strzyżowie.

Strzyżów był jednym z 81 miast, które
w tym dniu postanowiły uczcić w nietypo-
wy sposób pamięć walczących o wolną

i niepodległą Polskę, włączając się w tę
ogólnopolską akcję, organizowaną przez
Fundację Wolność i Demokracja już po
raz trzeci.

Uczestnicy biegu, wśród których było
wielu mieszkańców gminy i  miasta
Strzyżów, ale także powiatu (gmina Nie-

Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych
bylec, Frysztak), województwa (okolice
Dębicy, Krosna, Brzozowa, Jasła), a na-
wet Lublina, już od godziny 10.30 zgła-
szali się do biura zawodów, by odebrać
numery oraz pakiety startowe. Były
w nich m.in. koszulki z wizerunkami bo-
haterów (Inka, Olech, Łupaszko, Lalek),
które niektórzy z biegnących zdecydo-
wali się założyć na czas biegu, by rów-

nież w ten sposób oddać hołd Żołnie-
rzom Niezłomnym.

Równo o godz. 12.00 ze strzyżow-
skiego rynku wyruszyli biegacze, by po-
konać 1963 metry, biegnąc strzyżowski-
mi ulicami, następnie jedną z najwięk-
szych atrakcji nie tylko Ziemi Strzyżow-

skiej, ale także kraju – podziemnym tu-
nelem schronowym z okresu II wojny
światowej, u wylotu którego zlokalizo-
wana była meta. Pamiątkowe puchary
zwycięzcom wręczył Burmistrz Strzyżo-
wa Mariusz Kawa.

Najszybszą wśród kobiet okazała się
Kamila Zatorska, drugie miejsce zajęła
Strzyżowianka – Aleksandra Stodolak.

Uczestnicy biegu wyruszyli ze strzyżowskiego Rynku

W biegu uczestniczyły całe rodziny

Wśród zwycięzców w kategorii kobiet na drugim miej-
scu uplasowała się Strzyżowianka Aleksandra Sto-
dolak (pierwsza od lewej)

Jedną z atrakcji był pokaz musztry w wykonaniu strzyżowskich Strzelców
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Pamiątkowe zdjęcia na mecie biegu
przy tunelu schronowym

W części instalacyjnej tunelu zorganizowana została przez Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej wysta-
wa poświęcona Żołnierzom Wyklętym

Trzecie miejsce należało do
Anny Ozgi. Wśród mężczyzn
najszybciej trasę pokonał Ra-
dosław Guzik, drugi był
Konrad Dziedzic a zwyciężył
Stanisław Jaźwiecki. Każdy
z uczestników otrzymał na
mecie pamiątkowy medal
z rąk członkiń Związku Strze-
leckiego Strzelec, który rów-
nież przygotował pokaz musz-
try.

W części instalacyjnej tu-
nelu zorganizowana została
wystawa poświęcona Żołnie-
rzom Wyklętym, którą mogli
obejrzeć uczestnicy biegu,
a w Domu Kultury „Sokół” od-
była się projekcja filmu „Ge-
nerał Nil”. O godz. 16.00 od-
było się także spotkanie z okazji Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w auli Liceum Ogólnokształcącego
w Strzyżowie, zorganizowane przez Na-
rodowy Strzyżów, IPN w Rzeszowie, LO
w Strzyżowie oraz Starostwo Powiatowe.

Organizatorami lokalnymi imprezy
byli: Gmina Strzyżów, Centrum Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji, Team Biegowy Strzy-
żów, Strzyżowskie Towarzystwo Rozwoju
Sportu, Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej, Dom Kultury „Sokół”, Bi-
blioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzy-
żowie.

A. Kozioł

Fot. K. Szaro, M. Marczak
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Spotkanie z Urszulą Rędziniak było odzwierciedle-
niem jej osobowości – z dozą humoru i ciepła

Do podniesienia walorów spotkania
przyczynili się soliści: Beata Oliwa, Anna
Rokosz-Zimny, Magdalena Miązek, Jadwi-
ga i Dariusz Pawlikowie, którym akompa-
niował zespół Acoustic Trio w składzie: Da-
riusz Szlachta, Bogdan Zimny i Grzegorz
Drogoń.

Podczas spotkania nie zabrakło również
wierszy autorki w interpretacji zaproszonych
gości.

Na zakończenie została zaprezentowa-
na strona internetowa www.szeptane-bu-
ty.pl z twórczością poetki, przygotowana
przez jej najbliższych.

Zachęcamy do odwiedzania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-

rzy zechcieli spędzić ten marcowy wieczór
w miłej i przyjemnej atmosferze.

Szczególne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do organizacji tego
spotkania.

BPGiM w Strzyżowie

W wieczorku udział wzięło liczne grono sympatyków pani Urszuli i jej wierszy

Fot. P. Lasota (2)

W dniu 6 marca 2015 r. w Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przy-
bosia w Strzyżowie odbyło się spotka-
nie autorskie z Urszulą Rędziniak.
Poświęcone było wydanemu w ostat-
nim czasie tomikowi wierszy pt. „Jej
imię... Kobieta”. Wśród gości uczest-
niczących znalazło się wiele znanych
osób na czele z burmistrzem Mariu-
szem Kawą, rodzina oraz liczne gro-
no przyjaciół i znajomych autorki.
Pełna sala zebranych gości świadczy
o tym, jak dużą sympatią cieszy się
pani Urszula i jej wiersze.

„Jej imię... Kobieta” – wieczór autorski Urszuli Rędziniak
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Na Forum gościli posłowie Jan Bury
i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda
podkarpacki Grażyna Borek, podkarpac-
ki wicekurator oświaty Alina Pieniążek. Za
trud codziennych obowiązków i ważną rolę
w środowisku wiejskim, podziękował ko-
bietom prezes Podkarpackiej Izby Rolni-
czej Stanisław Bartman. Wykład na temat
kobiet i ich roli w życiu publicznym wygło-
siła wicekurator Alina Pieniążek. W Fo-
rum uczestniczyły również przedstawiciel-
ki gminy Strzyżów, które za działalność na

24 marca br. hol naszej instytucji zapełniły piękne, kolorowe pisanki, palmy,
baranki, stroiki wielkanocne, misterne serwety oraz pomysłowe, wykonane
z niezwykłą starannością, kartki i inne wspaniałe ozdoby na Święta Wielkanoc-
ne. Nie zabrakło także eleganckiej i gustownej biżuterii. Niezwykle barwne sto-
iska, które przyciągały wzrok odwiedzających pomysłowością, ciekawymi tech-
nikami oraz różnorodnością materiałów, wykonane zostały przez podopiecz-
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżo-
wie, Szkoły Podstawowej w Gliniku Zaborowskim, a także Marię Niemiec, Kry-
stynę Grodzką, Elżbietę Kidacką, Alicję Zdradę, Annę Grabiec, Stanisławę
Marecką, Małgorzatę Zimną, Ewę Tarańską, Jadwigę Żarek, Iwonę Pilch, Te-
resę Janowską, Klaudię Dudę, Andżelikę Szarek, Elżbietę Wiktor, Genowefę
Wronę, Monikę Korab, Monikę Czaplicką, Grażynę Stefanik, Helenę Dubiel,
Stefanię Dulembę, Dorotę Rzeźnikiewicz-Stawarz oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Dobrzechowie i Oparówce.

Podczas kiermaszu zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejsze stoisko. Jury
konkursowe stanowili goście zwiedzający naszą świąteczną ekspozycję. Nagroda głów-
na za najpiękniejsze stoisko powędrowała do Alicji Zdrady, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie oraz Grażyny Stefanik z Rzeszowa.

(Fotorelacja na okładce)

Kiermasz Wielkanocny 2015
Już po raz kolejny strzyżowski Dom Kultury „Sokół” stał się miejscem spotkań artystów rękodzielników, których orygi-
nalne, niezwykle piękne i niepowtarzalne prace zdobią nasze domy podczas Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodze-
nia. Ci wspaniali ludzie, obdarzeni pasją, miłością i pracowitością, co roku prezentują wspaniałe, barwne, niecodzienne
pomysły na ozdoby świąteczne, które cieszą oczy i dodają blasku każdym świętom.

Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych życzymy, by stały się one dla Was źródłem radości i nadziei.
Niech upłyną w miłej, serdecznej, rodzinnej atmosferze w gronie
najbliższych osób. Wesołych Świąt!

Dom Kultury „Sokół”

XI Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich – wśród odznaczonych Jadwiga Skowron i Maria Piskadło

Fot. W. Bura

XI Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich
Jedenasta edycja Podkarpackiego
Forum Kobiet Wiejskich odbyła się
13 marca br. w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie. Organizatorzy
to Podkarpacka Izba Rolnicza, Wo-
jewódzka Rada Kół Gospodyń Wiej-
skich, Wojewódzki Związek Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych.

rzecz środowiska wiejskiego otrzymały or-
dery św. Izydora Oracza: Jadwiga Skow-
ron, Maria Piskadło, Halina Turoń i Zofia
Oliwa. Ordery te przyznała Podkarpacka
Izba Rolnicza.

Całość spotkania uświetniły występy dzie-
cięcego zespołu tanecznego „Pyza” i kapela
młodzieżowa „Hop Siup” z Ośrodka Kultu-
ry w Albigowej.

Maria Piskadło – DK

Prace Kazimiery Kidackiej

Fot. A. Słowik



12 Waga i Miecz    kwiecień 2015

Gwiazdami tegorocznego koncertu, któ-
ry odbył się 14 marca, byli amerykański trę-
bacz Charli Green oraz gitarzysta, kompo-
zytor i aranżer Krzysztof „Puma” Piasecki.
Muzykom towarzyszył zespół 4SET, czyli Ja-
cek Prokopowicz – instrumenty klawiszowe,
Łukasz Gorczyca – gitara basowa i Adam
Grzelak – perkusja. Zarówno Charli Gre-
en, jak i Krzysztof „Puma” Piasecki, to nie-
zwykle uznani i utytułowani muzycy.

Charli Green, pochodzący z Memphis,
współpracował z wieloma muzykami jazzo-
wymi światowego formatu, między innymi

Dexterem Gordonem,
Benem Websterem czy
Artem Taylorem. Obec-
nie kieruje swoim wła-
snym big bandem. Jest też
cenionym kompozyto-
rem i aranżerem.

Krzysztof „Puma”
Piasecki to bardzo cenio-
ny gitarzysta, pedagog,
aranżer i kompozytor, po-
siadający ogromny doro-
bek artystyczny. Współ-
pracował z całą plejadą
gwiazd polskiego jazzu.
Nagrał sześć płyt, grał
z czołowymi zespołami
i orkiestrami, m.in.: He-
avy Metal Sextet, Walk
Away, Big Bandem Wie-
sława Piregorólki, czy Or-
kiestrą Alex Band Alek-
sandra Maliszewskiego.

W roku 1997 zdobył tytuł Najlepszego Gi-
tarzysty Roku według cenionego czasopisma
„Gitara i bas”. Określany jest jako naj-
wszechstronniejszy gitarzysta w Polsce. Ową
wszechstronność muzyka bez trudu można
było potwierdzić podczas sobotniego kon-
certu w Strzyżowie.

Obok utworów oscylujących wokół ma-
instreamu jazzu usłyszeliśmy też sporo blu-
esa, swingu, muzyki fusion a momentami
nawet rocka.

Ta gatunkowa mieszanka najwyraźniej
przypadła do gustu publiczności, która zgo-

Wiosenne Spotkania Jazzowe
Koncerty pod tym hasłem, to jedne z ważniejszych imprez organizowanych na
naszej scenie muzycznej.

Pamiątkowe zdjęcia po koncercie – Charli Green
z Kingą Czarnik i Jankiem Czarnikiem

Koncert Charli Greena i Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego z zespołem 4SET

Fot. A. Korabiowska (3)

towała zespołowi ciepłe przyjęcie, egzekwu-
jąc brawami podwójny bis.

Cieszy fakt, że nasze długoletnie stara-
nia w zakresie popularyzacji jazzu przynoszą
tak dobre wyniki. Rośnie zainteresowanie
koncertami, gościmy na naszej scenie coraz
znamienitszych muzyków.

Dla wielu artystów jazzowych planują-
cych trasy koncertowe Strzyżów jest miastem,
gdzie po prostu „należy zagrać”. Wszyscy
podkreślają znakomitą atmosferę podczas
koncertów i ciepłe przyjęcie.

W organizacji „Kameralnej sceny mu-
zycznej” współpracują z nami: firma Browa-
mator Przemka Czarnika, Jazz Club Combo
Bogdana Zimnego, MIDAS Hotelik Macie-
ja Maca oraz Restauracja Mohito Elżbiety
i Roberta Bożków.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Dariusz Szlachta – gł. inst. DK

Artyści występujący na naszych koncertach cenią sobie znakomitą atmosferę i ciepłe przyjęcie
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Dotychczas do udziału w naszych impre-
zach zapraszane były najbardziej znane pol-
skie grupy kabaretowe, jak np. Formacja
Chatelet, Łowcy. B, Kabaret Skeczów Mę-
czących, Nowaki. Tym razem, aby nieco uroz-
maicić naszą ofertę, do udziału w koncercie
z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy jedną
z ikon polskiej sceny muzycznej – Halinę Ku-
nicką.

„Od nocy do nocy”, „To były piękne dni”,
„Świat nie jest taki zły” i wiele innych szla-
gierów mogli posłuchać widzowie zgroma-
dzeni w wypełnionej po brzegi sali widowi-
skowej strzyżowskiego „Sokoła” w ponie-
działkowy wieczór (9.03). Między piosenka-
mi lub wiązankami utworów artystka zaba-
wiała publiczność anegdotami oraz historia-
mi powstawania swoich piosenek. Widow-
nia z zainteresowaniem słuchała tych opo-
wieści włączając się również w wykonanie
bardziej znanych utworów. Blisko dwugo-
dzinny recital Haliny Kunickiej zakończył się
owacjami na stojąco. Nie obyło się bez bisów

i gromkiego „Sto lat!” z okazji niedawnych
urodzin artystki.

Wyjątkowo miłym akcentem wieczoru było
niezwykle żywiołowe wykonanie przez... zgro-
madzoną publiczność! – na prośbę pani Ha-
liny – „Orkiestr dętych” – jednego z jej naj-
większych przebojów. Mimo upływu lat ar-
tystka nadal podczas swoich koncertów za-
chwyca doskonałą formą i charyzmą sce-
niczną, prezentując niezwykle różnorodny
repertuar. Recital ten z pewnością na długo
pozostanie w pamięci słuchaczy, pozostawia-
jąc bardzo miłe wspomnienia. Po koncercie
do garderoby artystki ustawiła się długa ko-
lejka po autografy, zwłaszcza, że tego wieczo-
ru można było nabyć ostatnio wydaną publi-
kację z biografią Haliny Kunickiej pt. „Świat
nie jest taki zły”. W ogonku po podpis pio-
senkarki można było usłyszeć wiele osobistych
wspomnień od zagorzałych fanów, były wspól-
ne zdjęcia i mnóstwo wzruszeń.

Do udziału w naszym muzycznym przed-
sięwzięciu włączyły się również lokalne fir-

„Świat nie jest taki zły”
Rokrocznie na początku marca strzyżowski „Sokół”, z myślą o wszystkich Pa-
niach pragnących obchodzić swoje święto w „kulturalnym” towarzystwie, or-
ganizuje szereg imprez, dzięki którym Panie mogą miło, a czasem również
wesoło uczcić swoje święto.

Halina Kunicka zachwyciła strzyżowską publiczność
charyzmą sceniczną

Fot. A. Słowik

my, które na swój sposób zechciały umilić
przybyłym na koncert Paniom ich doroczne
święto. Restauracja „Bella Rosa” obdaro-
wała każdą z Pań tradycyjnym goździkiem,
ponadto ze szklanej kuli wylosować można
było kolację w Restauracji – Pub MOHITO
lub Jazz Club COMBO, bony rabatowe na
zakupy w drogerii Anny Prokulewicz, rabaty
na usługi kosmetyczne w salonie piękności
Anny Maciaszkiewicz oraz fryzjerskie w sa-
lonie Katarzyny Baran, a także atrakcyjne
vouchery na kosmetyczne sesje pielęgnacyj-
ne od firmy Mary Kay Polska.

Anna Słowik – DK

Ogółem przez dwa dni (13-14 marca br.)
zaprezentowało się 54 solistów, w trzech ka-
tegoriach wiekowych: 6-9, 10-12 i 13-17 lat.
W najmłodszej kategorii naszą reprezen-
tantką była 9-latka Kaja Jacek, a w średniej –
jej o rok starsza koleżanka Ola Wałach.

Wśród ubiegających się o najwyższe na-
grody i wyróżnienia, byli soliści z Dębicy, Ja-
rosławia, Przemyśla, Rzeszowa, Przeworska,
Jasła i ościennych miejscowości.

W niedzielę (15 marca br.), odbyły się
warsztaty wokalne, prowadzone przez pa-
nie jurorki: Annę Czenczek (Centrum Sztu-
ki Wokalnej) z Rzeszowa i Lucynę Rudawską
(dyr. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Gospel) z Przemyśla. W Jury zasiadali rów-
nież: Piotr Polański (muzyk) z Jarosławia
oraz Piotr Tabaczek (muzyk PSM I stopnia)
z Lubaczowa.

W koncercie galowym, obok innych lau-
reatów, zaśpiewała Kaja Jacek jako zdobyw-
czyni III nagrody.

Aleksandra Wałach podczas XXV Festiwalu Piosenki
„Śpiewaj razem z nami” w Przemyślu

Fot. B. Szlachta (2)

Występ Kai Jacek

Pod tym hasłem, już po raz 25., Centrum Kulturalne w Przemyślu zapro-
siło solistów i zespoły wokalne do udziału w tegorocznej, jubileuszowej
edycji Festiwalu Piosenki.

„Śpiewaj razem z nami”
Dziękujemy Kai i Oli za wspaniałą i godną

rywalizację, i gratulując osiągnięć, życzymy
kolejnych sukcesów i wielu udanych prezen-
tacji na przyszłość!

Barbara Szlachta – instruktor DK
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Artysta przyszedł na świat 4 październi-
ka 1949 roku w Dynowie – tu też mieszka
i tworzy. Jego życiową pasją jest rzeźba, któ-
rej oddał się bezgranicznie. Od najmłod-
szych lat uwidaczniał swoje zdolności arty-
styczne, które następnie rozwinął w słynnej
Szkole Kenara, pod okiem wybitnego rzeź-
biarza i pedagoga Antoniego Rząsy. Pierw-
sze rzeźby jakie wykonał Bogusław Kędzier-
ski, powstały w drugiej i trzeciej klasie szkoły
podstawowej. Wykonywał je scyzorykiem.
Chciał rozwijać swoje zamiłowanie, lecz
z woli ojca ukończył w 1968 roku ZSZ
w Dynowie. W trakcie nauki coraz bardziej
odczuwał powołanie do tworzenia. Gdy
miał osiemnaście lat, postanowił napisać list
z zapytaniem o możliwość podjęcia nauki
w Szkole Plastycznej im. Antoniego Kena-
ra w Zakopanem. Halina Kenarowa w od-
powiedzi napisała, że w zasadzie w tym wie-
ku nie przyjmują już uczniów do szkoły, ale
przed podjęciem ostatecznej decyzji, chcie-
liby jeszcze zobaczyć kilka jego rzeźb. Arty-
sta wspomina: Wysłałem wtedy osiem rzeźb
w paczce i pani Kenarowa po ich otrzymaniu
napisała mi, żebym się zgłosił na egzamin.

Dynowski artysta to tytan pracy, rzeźbi
w drewnie, kamieniu, betonie. Bierze czyn-
ny udział w wystawach i konkursach oraz
plenerach rzeźbiarskich. Porusza tematy
o charakterze sakralnym i świeckim. Jego
prace rzeźbiarskie można spotkać w licznych
kościołach w Polsce oraz za granicą, jak rów-
nież w zbiorach prywatnych i muzealnych.
Kilka rzeźb znajduje się w Watykanie, zawie-

Wernisaż wystawy rzeźby i płaskorzeźby
Bogusława Kędzierskiego z Dynowa

13 marca br. w strzyżowskim Domu Kultury „Sokół” odbył się wernisaż wystawy rzeźby i płaskorzeźby wspaniałego
człowieka i wybitnego artysty Bogusława Franciszka Kędzierskiego.

Uczestnicy wernisażu wystawy prac Bogusława Kędzierskiego

Bogusław Kędzierski podczas wernisażu wystawy
swoich prac

Fot. A. Słowik (2)

zione jako dary dla Ojca Św. Jana Pawła II,
zaś najwięcej jego rzeźb obejrzeć można
w prywatnej galerii PNIAK w Dynowie.

W naszej instytucji wystawa dynowskie-
go artysty gości od 27 lutego do 6 kwietnia
2015 r. i prezentuje niezwykły kunszt oraz
znakomity warsztat pana Bogusława. Wy-
stawa znacząco wpisała się w czas Wielkie-
go Postu, bowiem prezentowana m.in.
Droga Krzyżowa w wymowny sposób
przedstawia mękę i śmierć Chrystusa. Do-
pełnieniem ekspozycji stało się piątkowe
spotkanie z artystą, które dało możliwość
zaproszonym gościom poznać tak wybit-
nego, obdarzonego ogromną pasją i talen-
tem człowieka. Niektóre z nich tchną maje-
statem, opowiadają historię Człowieka, jego
ból i cierpienie, a jednocześnie mówią
o pięknie człowieczeństwa, poświęceniu
w imię miłości.

W ten wyjątkowy wieczór nie mogło za-
braknąć muzycznego wprowadzenia. A to
za sprawą solistek Studia Piosenki DK
– Beaty Oliwy i Magdaleny Miązek. Fre-
kwencja na spotkaniu była imponująca, hol
„Sokoła” pękał w szwach!

Na spotkanie z artystą przyjechali człon-
kowie rodziny pana Bogusława, przyjacie-
le, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń
i organizacji gminy Strzyżów. Nie mogło też
zabraknąć rodzimych artystów z Klubu Pla-
styka. Co bardzo cieszy, licznie reprezento-
wana była strzyżowska młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego, Miejskiego Zespołu
Szkół i Młodzieżowego Koła Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej oraz stali bywalcy – wy-
chowankowie SOSW w Strzyżowie. Werni-
saż pozwolił nieco bliżej poznać pana Bo-
gusława nie tylko jako artystę, ale i wyjąt-
kowego, bardzo skromnego, pracowitego

człowieka, ojca czwórki dzieci, które rów-
nież związały się ze sztuką.

A o tym, jak bardzo cenią i szanują artystę
mieszkańcy Dynowa, świadczyć może fakt, że
na spotkaniu gościliśmy liczną delegację władz
samorządowych Dynowa – burmistrza Zyg-
munta Franczaka, przewodniczącą Rady
Miejskiej Ewę Hadam, przewodniczącego Ko-
misji Kultury i Oświaty RM Romana Mrycz-
ko, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dynowie – Anetę Pepaś, prezesa TG
„Sokół” Krystynę Dżuła oraz aktorki dynow-
skiego teatru Grażynę Malawską i Jolantę
Kozubal-Głuchowską.

Niezwykle ciepło o artyście wypowiadali
się także jego przyjaciele Antoni i Maria
Iwańscy oraz Małgorzata i Paweł Chrza-
nowscy. O swoim ojcu, życiowym przewod-
niku, mówiła najmłodsza córka – Róża Kę-
dzierska. Wspominała jak razem z rodzeń-
stwem dorastali, mając niepowtarzalną oka-
zję obserwować ojca podczas pracy twór-
czej, co z pewnością miało duży wpływ na
ich życie. „Najważniejszymi wartościami,
jakie wpoił nam tata, są pracowitość i dąże-
nie do realizacji zamierzonych celów”.

Bardzo ciekawy wątek, dotyczący twór-
czości Władysława Hasiora (także absol-
wenta zakopiańskiej „Kenarówki”), poja-
wił się podczas pytań do artysty, a skiero-
wany od Anny Misiury – nauczycielki sztuki
w MZS w Strzyżowie.

Iście rodzinna atmosfera, niezwykle ser-
deczny klimat, nie dziwi zatem fakt, że bohater
wieczoru był wręcz oblegany, a rozmowom
i wspólnym zdjęciom nie było końca.

Zapraszamy na kolejne spotkania z wy-
jątkowymi artystami i ich dziełami.

Anna Furtek – instruktor DK
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W dniu 13 marca br. odbył się w klubie „Pod Palmą” w Rzeszowie
koncert i uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Polskiego Radia
Rzeszów na najlepszy album podkarpackiego wykonawcy Verbel 2014.

Do konkursu tego po raz pierwszy nominowany został zespół ze
Strzyżowa z wydaną końcem 2014 roku płytą „Chwila”.

Decyzją słuchaczy, którzy głosowali poprzez SMS-y, liczbą 959 gło-
sów, „Chwila” zespołu Steel Velvet zajęła bardzo wysokie drugie miej-
sce.

Największą liczbę głosów (1153) zdobył ustrzycki zespół KSU za pły-
tę „Dwa Narody”, która uznana została także przez jury najlepszą płytą
podkarpackiego wykonawcy, wydaną w ubiegłym roku.

Poza wymienionymi zespołami, na koncercie zagrała również grupa
Rockaway.

A. Kozioł

Drugie miejsce dla zespołu Steel Velvet
w konkursie Radia Rzeszów

Fot. www.radio.rzeszow.pl

Celem przedsięwzięcia było przekazanie
młodzieży pozytywnych wzorców oraz moty-
wacji do podejmowania zwiększonej aktyw-
ności w samorządach szkolnych i organiza-
cjach pozarządowych. Zebranych na spotka-
niu uczniów szkół gimnazjalnych z terenu
gminy Strzyżów oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-

Fot. K. Szaro (2)

Łukasz Kosiedowski mówił m.in. o pracy Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich

W spotkaniu wzięła udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami

Spotkanie z pracownikiem Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 19 marca br. (czwartek) o godz. 14.00 w Galerii Miejskiej w Strzyżo-
wie Urząd Miejski w Strzyżowie wraz z Ambasadorem Rzecznika Praw Obywa-
telskich zorganizował spotkanie dla młodzieży z Łukaszem Kosiedowskim p.o.
Naczelnika Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia w Zespole
Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Tematem spotkania była „Aktywność lokalna młodzieży – działalność
społeczna i samorządowa”.

żowie wraz z opiekunami przywitała zastęp-
ca Burmistrza Strzyżowa Dagmara Preisner.

Sposoby aktywizacji i formy udziału mło-
dych ludzi w samorządzie szkolnym oraz życiu
lokalnych społeczności omówił obszernie
Dawid Szczepankiewicz – Ambasador Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, moderator spo-
tkania. Łukasz Kosiedowski – p.o. Naczelni-

ka Wydziału Prawa Administracyjnego
i Ochrony Zdrowia w Zespole Prawa Admi-
nistracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, przybliżył zebra-
nym działalność Biura RPO, mówił także
m.in. o tym, kto i w jakiej formie może złożyć
wniosek do Rzecznika i procedurze dalsze-
go z nim postępowania.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której
młodzi ludzie m.in. prezentowali swoje poglą-
dy na omówione podczas spotkania tematy.

A. Kozioł
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Taką ofertę strzyżowskie muzeum od
początku br. zaczyna wprowadzać w życie.
Jedną z naszych propozycji są Spotkania
Muzealne, adresowane do wszystkich miesz-
kańców. Mają one na celu przybliżyć im za-
gadnienia z zakresu historii, etnografii, ar-
cheologii oraz sztuki i rozbudzić ich cieka-
wość. Na spotkania będą zapraszani goście,
specjaliści, wykładowcy. W ramach spotkań
będą się również odbywać promocje książek
naukowych.

Spotkanie z kpt.
Władysławem Kmieciem

Spotkanie Muzealne odbyło się w dniu
27 lutego 2015 roku w filii muzeum – Galerii
Miejskiej przy ulicy Rynek 15. Naszym go-
ściem był kapitan Władysław Kmieć – żoł-
nierz Armii Krajowej, Sybirak, wieloletni
nauczyciel, a także aktywny działacz „Soli-
darności” w Strzyżowie. Zanim pan Włady-
sław podzielił się z nami swoimi wspomnie-
niami, referat pt. „Tragiczny rok 1944. Aresz-
towania w Podobwodzie AK Sędziszów”

wygłosił Szymon Pacyna, historyk i dokto-
rant Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następ-
nie głos zabrał główny bohater naszego spo-
tkania, który opowiedział zebranym swoje
wojenne losy oraz przeżycia z pobytu w sy-
beryjskich łagrach. Mimo że spotkanie moc-
no przeciągnęło się w czasie, pan kapitan

przedstawił nam tylko część swej bogatej
w doświadczenia historii, zwłaszcza że jego
życiorysem można by obdzielić kilka osób.

Władysław Kmieć urodził się w 1923
roku w Kawęczynie koło Sędziszowa Mało-
polskiego. Jako młody chłopak z nastawie-
niem patriotycznym wstąpił do Związku
Walki Zbrojnej, a później do AK. Jego wal-
kę o wolność kraju przerwało aresztowanie
przez NKWD w 1944 roku i wywózka na Sy-
berię. Mimo że od tych wydarzeń minęło już
kilkadziesiąt lat, pan Władysław dobrze pa-
mięta prawie dwutygodniową podróż pocią-
giem w ciasnocie, brudzie i głodzie... i widok
skutego lodem jeziora Ilmeń, które zoba-
czył po wyjściu z wagonów. Tam kazano więź-
niom ustawić się w szeregach i usiąść na lo-
dzie. Po przybyciu wszystkich transportów,
nakazano im wstać i iść pieszo do oddalonej
o kilkanaście kilometrów wsi Jogła (Jegolsk).
Jak mówił pan Władysław, wielu już z tego
lodu nie wstało... Po dotarciu na miejsce
zaczęły się trudy pobytu na Syberii – zimno,
głód, praca ponad siły, codzienna walka
o przetrwanie... Ludzie umierali z wycień-
czenia. Pan Władysław miał szczęście, prze-
żył i w 1947 roku wrócił do kraju. Wycień-

czony, wyniszczony, z gruźlicą płuc. Po ja-
kimś czasie, kiedy nabrał sił, postanowił zo-
stać nauczycielem. W 1948 roku podjął pra-
cę w Szkole Podstawowej w Dobrzechowie,
później pracował także w Żyznowie, Świlczy,
a po ukończeniu studiów matematycznych
uczył w Strzyżowie – w Szkole Podstawowej,

Technikum Ekonomicznym i Liceum Ogól-
nokształcącym – aż do przejścia na emerytu-
rę w 1982 roku.

Władysław Kmieć był też jednym z inspi-
ratorów i organizatorów „Solidarności”
w Strzyżowie (był internowany i osadzony
w więzieniu w Załężu w 1981 roku), organi-
zatorem Związku Sybiraków, a także, wraz
z innym Sybirakiem, Czesławem Matłoszem,
inicjatorem i fundatorem Krzyża Katyńskie-
go i pomnika Pamięci Ofiar Stalinizmu
w Strzyżowie. Za swoją działalność dla do-
bra kraju i lokalnej społeczności był wielo-
krotnie odznaczany i nagradzany, m.in.:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Zesłańców Sybiru czy Orderem Weteranów
Walk 1939-1989 o Polskę Wolną i Sprawie-
dliwą.

Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem
słuchali bogatej w doświadczenia, często dra-
matyczne, historii pana Władysława, który
mógł ją opowiedzieć dopiero po przemia-
nach ustrojowych w 1989 roku. Opowieści
naszego gościa były niezwykle interesującą,
żywą lekcją historii i patriotyzmu. Warto więc
organizować takie spotkania z ludźmi, któ-
rzy żyją pośród nas, a mają nam coś ważne-
go do powiedzenia, bo kiedy oni odejdą,
odejdą też cenne wspomnienia naocznych
świadków historii minionych lat.

„Ochrą i węglem
– paleolityczna sztuka

jaskiniowa Europy”
Jako ofertę dla dzieci i młodzieży strzy-

żowskie muzeum zaproponowało warsztaty
archeologiczne pt. „Ochrą i węglem – pale-
olityczna sztuka jaskiniowa Europy”. Zosta-
ły one przeprowadzone 15 marca przez gru-
pę pracowników z Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej. Jedna z sal Galerii Miej-
skiej została przystosowana do zajęć, jakie
miały być prowadzone. Na ścianach zawisły
papierowe plansze, które miały być miejscem
pracy osób biorących udział w warsztatach.

W zajęciach wzięło udział ponad 60 osób.
Były to dzieci i młodzież z ostatnich klas szkoły
podstawowej, gimnazjum, a także grupa
przedszkolaków wraz z rodzicami. Warszta-
ty prowadzone były w dwóch grupach:
o godz. 14 i godz. 16, rozpoczynając się pół-
godzinnym wykładem, podczas którego
można się było dowiedzieć jak wyglądało śro-

Co nowego w strzyżowskim muzeum?
(ostatni miesiąc w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej)

Działalność Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej, według statutu instytucji, to nie tylko wystawy, ekspozycje
i oprowadzanie wycieczek, ale przede wszystkim opracowanie naukowe zbiorów, inwentaryzacja, a także działalność
edukacyjna: seminaria, spotkania, konferencje, warsztaty.

Pamiątkowe zdjęcie z I Spotkania Muzealnego. Pośrodku stoją: kpt. Władysław Kmieć, Robert Pieczonka, dr
Jacek Magdoń oraz grupa strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2051 w Sędziszowie Małopolskim
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dowisko przyrodnicze w okresie ostatniego
zlodowacenia plejstoceńskiego w Europie,
jak wyglądały domostwa ludzi epoki lodow-
cowej, czym się oni zajmowali, jak wyglądała
ich kultura niematerialna, za pomocą czego
tworzono dzieła sztuki, w jaki sposób bada-
no i systematyzowano sztukę prahistoryczną
w XIX i XX wieku. Uczestnicy mieli za zada-
nie wczuć się w prehistorycznego przodka
i rysunkami, malowidłami ozdobić ściany ja-
skini – strzyżowskiej galerii. Używali do tego
ochry, węgla, farb i pasteli. Malowano, ryso-
wano, szkicowano. Prace zostały podpisane
parafkami i inicjałami, a wykonawcy upa-
miętnili swój pobyt w galerii oraz swoje dzie-
ła poprzez wspólne zdjęcia.

Muzeum w sieci

Ważnym wydarzeniem w życiu strzyżow-
skiego muzeum było umieszczenie go w ba-
zie Wirtualnych Muzeów Podkarpacia.
W ostatnim czasie odbyło się podsumowa-
nie wielomiesięcznej pracy nad digitalizacją
zbiorów. 2 marca br., w Galerii Miejskiej
– fili muzeum, miało miejsce oficjalne uru-
chomienie portalu Wirtualne Muzea Pod-
karpacia i prezentacji naszego muzeum
w wirtualnej odsłonie, w którym wzięli udział
dyrektor i pracownicy Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie, dyrektor i pracownicy Muzeum
Samorządowego w Strzyżowie oraz młodzież
strzyżowskiego Liceum Ogólnokształcącego
wraz z nauczycielami historii. W trakcie spo-
tkania pracownicy Muzeum Okręgowego
przedstawili cel powstania portalu, wyniki
pracy, jaka została wykonana, a także zapre-
zentowali kilka ciekawostek dotyczących opra-
cowanych eksponatów i wykorzystanej przy
digitalizacji zbiorów technologii.

Należy tu wyjaśnić, czym jest portal Wir-
tualne Muzea Podkarpacia. Idea projektu
powstała w 2010 roku z inicjatywy Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, a była możliwa
dzięki dotacjom z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Województwa Pod-
karpackiego, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. Głównym jego
zadaniem jest wirtualne udostępnienie czę-
ści eksponatów, zaprezentowanie oferty

danej placówki muzealnej oraz zachęcenie
do jej fizycznego odwiedzenia. W dzisiejszych
czasach Internet, to jedna z najważniejszych
i stale rozwijających się form komunikacji
między ludźmi oraz wyszukiwania różnorod-
nych informacji. Bez korzystania z jego za-
sobów wielu z nas nie wyobraża sobie życia.
Stąd też pomysł udostępnienia zasobów
muzealnych szerszemu gronu ludzi za po-
średnictwem sieci. Należy podkreślić, że ce-
lem głównym projektu jest zdigitalizowanie
i prezentacja zasobów, wielu podkarpackich

muzeów dla celów edukacyjnych, dokumen-
tacyjnych i konserwatorskich. Na portalu
możemy zobaczyć eksponaty udostępnione
zwiedzającym na wystawach, ale także te, któ-
rych na co dzień nie ma na ekspozycji, są
więc niedostępne podczas tradycyjnego zwie-
dzania. Każdy obiekt cyfrowy 3D posiada
opis, który zawiera m.in. nazwę, kategorię,
datowanie i miejsce pochodzenia, a także
słowa kluczowe, pomocne przy wyszukaniu
zabytków w bazie portalu. Ciekawe są rów-
nież animacje prezentujące niektóre ekspo-
naty, a także sposoby ich wykorzystania
w przeszłości. Obecnie w bazie WMP znaj-
duje się 13 muzeów. Ostatnim, które dołą-
czyło, jest Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej.

Udostępniliśmy do opracowania na po-
trzeby portalu zabytki archeologiczne, nu-
mizmatykę, obrazy oraz stare dokumenty.
Były to między innymi: plan budowy jatek
miejskich i lodowni w Strzyżowie z 1911 roku,
regulamin targowy z 1904 roku, banknoty
rosyjskie z 1928 i 1938 roku, zwój tory
z XVIII wieku, monety z XVI i XVII wieku,
krzemienne narzędzia, drewniana fajka
z XVIII-XIX wieku, naczynia gliniane – XV-
wieczny garnek oraz czerpak z epoki brązu,
a także obrazy m.in.: Józefa Krumholza,
Adama Barana, Antoniego Pawła Gwiszcza
czy Józefa Franczaka. Ich opisanie było za-
daniem pracowników Muzeum Samorządo-
wego. Digitalizacja zbiorów została przepro-
wadzona głównie w nowo powstałym labo-
ratorium 2D/3D znajdującym w się w Mu-
zeum Okręgowym w Rzeszowie przez jego
pracowników, ale także na miejscu, w pra-
cowni naszego muzeum. Przy opracowaniu
cyfrowym eksponatów muzealnych wykorzy-
stano najnowsze technologie, m.in. skano-
wania laserowego i optycznego oraz rekon-
strukcje, dzięki którym mamy możliwość
obejrzenia eksponatu nie tylko z przodu czy
z tyłu, ale z każdej strony, w dodatku istnieje
możliwość bardzo dużego zbliżenia – może-
my zobaczyć np. strukturę farby na obrazie
lub ściany i wnętrze glinianego naczynia.

W tym miejscu chcemy zachęcić do obej-
rzenia efektów naszej wspólnej pracy pod-
czas wirtualnego spaceru po strzyżowskim
muzeum pod adresem www.wmp.podkar-
packie.pl. Od końca marca dostępna jest
również oficjalna strona muzeum www.mu-
zeum-strzyzow.pl. Zapraszamy wszystkich
czytelników do śledzenia dostępnych infor-
macji o muzeum w sieci, oglądania ekspo-
natów w wersji 3D oraz odwiedzenia go
w głównej siedzibie w Strzyżowie przy ul.
Łukasiewicza 10, a dostępne jest ono dla
zwiedzających przez sześć dni w tygodniu, tj.
od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10.00
do 16.00.

Małgorzata Jachym – pracownik MSZS

Zdjęcie wykonane podczas warsztatów „Ochrą i węglem – paleolityczna sztuka jaskiniowa Europy”, przedsta-
wia fragment jaskini w strzyżowskiej Galerii Miejskiej

Oficjalna prezentacja strzyżowskiego muzeum na portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia

Fot. Arch. MSZS (3)
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Naszą przygodę z akcją „Drugie życie” rozpoczęliśmy szkoleniem, które odbyło się w Hotelu Prezydenckim
w Rzeszowie

Podczas koncertu Haliny Kunickiej w Domu Kultu-
ry „Sokół” w Strzyżowie rozdawaliśmy oświadczenia
woli oraz poruszaliśmy temat transplantacji

Mimo, że w naszym kraju obowiązuje
zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą
każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego
Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym
dawcą narządów, transplantolodzy często
spotykają się z negatywnym nastawieniem
rodzin zmarłych do pobierania narządów.
Ważne jest zatem, aby rozpowszechniać wie-
dzę o przeszczepach organów. Powyższe cele
były powodem, dla których grupa uczniów
z klasy 1C strzyżowskiego liceum podjęła de-
cyzję o udziale w projekcie „Drugie życie”,

wykorzystując fakt, iż ów projekt objął w tym
roku także szkoły ponadgimnazjalne woje-
wództwa podkarpackiego.

Jest to akcja, która ma na celu propago-
wanie oświadczeń woli, jako symboli goto-
wości do oddania narządów po śmierci, za-
chęcanie do rozmów na ten temat oraz oba-
lanie negatywnych teorii i złych emocji towa-
rzyszących transplantacji. Grupa młodych
ludzi, która przyjęła nazwę „Transplanter-
si”, będzie chciała dotrzeć do wszystkich, a w
szczególności do młodzieży, bo jak wiado-
mo: „czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”. Do tej pory młodzież

Od kilku lat firma Fresenius Medical Care wraz z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej i kilkoma innymi instytucjami
prowadzi kampanię społeczną „Drugie życie”, promującą transplantację i oświadczenia woli. Z wielu przyczyn, m.in.
wciąż obecnych w przestrzeni społecznej przekłamań i stereotypów, w Polsce dysponujemy małą liczbą organów do
przeszczepów, co z kolei jest główną przyczyną ograniczającą liczbę transplantacji, będących dla wielu chorych jedy-
nym ratunkiem.

Młodzież strzyżowskiego liceum rozpoczęła akcję
promującą transplantację i oświadczenia woli

Zaszczepić w sercach
Strzyżowiaków chęć pomocy

uczestniczyła w szkoleniu, które odbyło się
w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, wy-
słuchując kilku wykładów, m.in. eksperta
medycznego kampanii dra Wacława Bent-
kowskiego oraz propagatora transplantacji
na Podkarpaciu dra Stanisława Mazura, wła-
ściciela Centrum Medycznego „Medyk”.
Jednak, jak mówiła młodzież: „Dla nas naj-
lepszym doświadczeniem spotkania była oso-
bista rozmowa z Katarzyną Ditrejnowską
– młodą dziewczyną, która 7 lat temu prze-
szła przeszczep nerki. Opowiedziała nam

o swoim życiu przed operacją i po niej. Ka-
sia jest doskonałym przykładem osoby, dla
której przeszczep stał się przepustką do nor-
malnego życia. Uświadomiła nam również,
że każdy z nas może kiedyś okazać się biorcą,
dlatego ważne jest podpisywanie oświadczeń
woli oraz informowanie bliskich o decyzji
zostania dawcą”.

Mimo że kampania na terenie Podkar-
pacia zaczęła się stosunkowo niedawno, to
nasze działania, którym wsparcia udzielił
Ksiądz Dziekan Jan Wolak, już zaczynają
nabierać rumieńców. W naszym mieście roz-
poczęliśmy propagowanie transplantacji

podczas koncertu Haliny Kunickiej w Domu
Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Rozdawali-
śmy w tym dniu oświadczenia woli oraz po-
ruszaliśmy temat transplantacji. Zaintere-
sowaliśmy duże grono osób naszą akcją.
Wielu z nich odebrało od nas oświadczenia
oraz zobowiązało się do poruszenia tego
tematu w rozmowach z rodziną czy znajo-
mymi. Cieszymy się, że ludzie pozytywnie
podchodzą do naszej akcji, nie bagatelizując
problemu oraz wykazują chęć pomocy innym.
Mamy nadzieję, że nasza działalność nie za-
kończy się na kilku wydarzeniach czy setkach
rozdanych oświadczeń, lecz zostawi w sercu
każdego odrobinę świadomości oraz chęci
pomocy innym. Ze swojej strony możemy
zapewnić, że będziemy starać się dotrzeć do
jak największej liczby osób oraz zaszczepić
w sercach wielu Strzyżowiaków chęć pomocy.

Transplantersi – LO Strzyżów
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Warsztaty z Polskim Radiem Rzeszów
w MZS w Strzyżowie

Pewnego dnia coś zrobisz, coś zobaczysz albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się znikąd. I poczu-
jesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w piersi. Kiedy tak się stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz umysł
i podążaj za tym pomysłem. Podtrzymuj płomień. A wtedy na pewno znajdziesz swój ogień...

Beth Hoffman – Lato w Savannah

Pani Bernadeta Szczypta na początek przedstawiła się i wyjaśniła, jaka jest obecnie jej rola w Polskim Radio
Rzeszów

Jeszcze nie tak dawno, bo 13 lutego br.,
cieszyliśmy się z wizyty w Polskim Radio Rze-
szów. Wtedy właśnie poznaliśmy panią Ber-
nadetę Szczyptę – dziennikarkę radiową.
Mieliśmy wtedy okazję zapoznać się z pracą
dziennikarza radiowego, obejrzeć studia na-
grań, jak również uczestniczyć w audycji na
żywo. Wówczas też, my – redaktorzy szkol-
nej telewizji Fun.Tv, mieliśmy okazję zapro-
sić panią dziennikarz do naszej szkoły – Miej-
skiego Zespołu Szkół w Strzyżowie.

Właśnie podczas tego spotkania pani Ber-
nadeta zaproponowała nam przeprowadze-
nie warsztatów u nas w szkole. Bardzo ucie-
szyliśmy się na samą myśl ponownego spo-
tkania tej jakże miłej, charyzmatycznej, weso-
łej i tryskającej energią kobiety. Radość była
ogromna. O pomoc w zorganizowaniu warsz-
tatów poprosiliśmy opiekunkę szkolnej tele-
wizji Agnieszkę Witek, która zgodziła się za-
planować spotkanie i zajęła się szczegółami.
Po uzyskaniu zgody dyrektora Miejskiego Ze-
społu Szkół w Strzyżowie, mgr inż. Janusza
Włodyki, ustaleniu terminu (uzgodniliśmy, że
będzie to 6 marca 2015 r.), zabraliśmy się za
wybór miejsca i dopracowanie szczegółów.

Wszyscy zastanawialiśmy się nad tym, jak
będą wyglądać warsztaty z panią dziennikarz
i byliśmy ogromnie ciekawi. Nigdy wcześniej
nie uczestniczyliśmy w takich zajęciach, więc
mieliśmy tremę. Zdecydowaliśmy, że wybie-
rzemy spośród nas 30 osób chętnych do
udziału w warsztatach. Tylko tyle, gdyż warsz-
taty nie powinny odbywać się w dużych gru-
pach. Wybraliśmy uczniów klas I i III gim-
nazjum. Uczniów klas pierwszych, aby zachę-
cić ich do udziału w kolejnych warsztatach;
z trzecich, aby pokazać z jednej strony zawód
dziennikarza, a z drugiej miała to być swoje-
go rodzaju niespodzianka – w końcu ostatni
rok pozostają w murach naszej szkoły. Na
miejsce warsztatów wybraliśmy średnią salę
gimnastyczną, ze względu na fakt, że jest tam
sporo miejsca i nie musieliśmy się martwić,
że podczas zajęć będziemy na siebie wpadać.

Dyskutowaliśmy o pracy
dziennikarza, predyspozycjach,

emisji głosu

Wreszcie nadszedł oczekiwany przez nas
dzień. Już od rana krzątaliśmy się w szkole.
Przygotowaliśmy salę, stoliki oraz miejsce,

w którym mieliśmy przyjąć naszego gościa.
Dzięki burmistrzowi Mariuszowi Kawie, mie-
liśmy również małą niespodziankę dla pani
dziennikarz. W końcu długo oczekiwany gość
pojawił się w drzwiach szkoły.

Warsztaty rozpoczęliśmy o godzinie 10.00
rozgrzewką, tzw. „Berkiem”. Zabawa spra-
wiła, że nieco rozluźniliśmy się i nieco gęsta
atmosfera „zelżała”. Pani Bernadeta na po-
czątek przedstawiła się i wyjaśniła, jaka jest
obecnie jej rola w Polskim Radio Rzeszów,

i jakim działem się zajmuje. Okazało się, że
w przeszłości były to relacje z wypadków,
a obecnie publicystyka. Dowiedzieliśmy się
też, że dziennikarze zmieniają co jakiś czas
działy, którymi się zajmują. Uznaliśmy to za
bardzo ciekawy element tej pracy. Dyskuto-
waliśmy o pracy dziennikarza, predyspozy-
cjach, emisji głosu, stresie i innych mniej
i bardziej radosnych „stronach medalu”.

Potem zostaliśmy zaproszeni do wspól-
nej zabawy. Coś na zasadzie „gimnastyki dla
buzi i języka”. Oczywiście nam tak się wyda-
wało, a były to ćwiczenia emisji głosu oraz
dykcji. Dowiedzieliśmy się, jak należy siedzieć
na krześle, aby nie blokować przepony, jak
oddychać, czego unikać siedząc, a co robić,
żeby nawet mino zmęczenia móc dalej roz-
mawiać czy pracować w pozycji siedzącej.

Nie sposób wymienić wszystkich atrak-
cji, jakie mieliśmy tego dnia podczas warsz-
tatów. Spośród nich na pewno należy wspo-
mnieć o redagowaniu wiadomości radio-
wych. Zadanie polegało na stworzeniu spój-
nego tekstu do wyemitowania na antenie
na podstawie materiału bazowego. Oczywi-
ście na początku nie bardzo wiedzieliśmy
jak się do tego zabrać, ale po przeczytaniu
„Dekalogu” – 10 zasad przekazywania in-
formacji, wiedzieliśmy już więcej. Dowie-

dzieliśmy się m.in., że każda informacja
musi być rzetelna, jasna i przyciągająca uwa-
gę, że zdania powinny być proste, zwłaszcza
zdanie wprowadzające. Z dekalogu wyczy-
taliśmy również, że nie należy używać dni
tygodnia ani miesiąca, a słów „pan” i „pani”
w ogóle się nie używa, z wyjątkiem słowa
„pani premier”.

Czytając wierszyki na głos,
szumieliśmy, chrzęściliśmy

i syczeliśmy

Po wszystkich wskazówkach udzielonych
nam przez panią dziennikarz, przystąpiliśmy
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Wykonywaliśmy wiele
ciekawych zadań, m.in.
ćwiczyliśmy dykcję, reda-
gowaliśmy krótki tekst
radiowy

Fot. Archiwum MZS (4)

do redagowania tek-
stu. Wybraliśmy za-
bawny temat „Niele-
galna uprawa kono-
pi” – zawsze lepiej
pracuje się z odro-
biną humoru w tle.
Po kilku minutach
każda grupa przed-
stawiła rezultaty
swoich działań. Pani
dziennikarz chwaliła
każdego, nikogo nie
wyróżniając, aby każ-
da kolejna grupa nie
miała możliwości poprawić swojego tekstu
lub zmienić na „podobny”. Okazało się, że
zadanie nas nie przerosło. Praca w grupie
okazała się ciekawa i przyniosła efekty.

Po tych zmaganiach otrzymaliśmy kar-
teczki z wierszykami. Na pierwszy rzut oka
wydawały się one łatwe, ale gdy zaczęliśmy
je czytać, okazało się, że to prawdziwe
„łamacze języka”, mające na celu poprawę
wymowy. Czytając wierszyki na głos szu-
mieliśmy, chrzęściliśmy i syczeliśmy, pró-
bując zmierzyć się z trudnymi głoskami na
zasadzie: „Chrząszcz brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego
słynie”. To oczywiście próbka, bo teksty były
o wiele trudniejsze. Mieliśmy przy tym do-
skonałą zabawę, mimo że na początku
odrobinę wstydziliśmy się. Kolejną zabawą
były „Tratwy”. To na jej podstawie pozna-
liśmy w praktyce pracę dziennikarza i na
zasadzie przenośni odkryliśmy, że zwłasz-
cza w tej pracy zespół musi współpraco-
wać, pomagać sobie nawzajem, wspierać,
przejmować w razie potrzeby role. Na wła-

snej skórze odczuliśmy, że na sukces ze-
społu składa się ciężka praca poszczegól-
nych jednostek, a ta zabawa nam to uświa-
domiła.

Warto znaleźć kogoś,
na kim

można się wzorować

Warsztaty zakończyliśmy około godziny
11.30. Na koniec podziękowaliśmy pani
dziennikarz i zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cie. Mieliśmy okazję przybliżyć naszą szko-
łę, instytucje w niej działające, organizacje
uczniowskie, przedsięwzięcia. Opowiedzie-
liśmy również o naszym mieście. Okazało
się, że pani dziennikarz jest dość częstym
gościem w Strzyżowie. Nie są jej obce Mu-
zeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej,
okolica, organizacje działające na terenie
miasta i gminy, jak również szkolnictwo.
Swoim profesjonalizmem, wiedzą, otwar-
tością i szczerością wzbudziła w nas wielką
sympatię.

Wiemy, że nie jest to nasze ostatnie
spotkanie. Pani Bernadeta obiecała nam ko-
lejne warsztaty, tym razem z dramy oraz jak
radzić sobie ze stresem, na które z niecier-
pliwością czekamy.

Bardzo serdecznie dziękujemy za moż-
liwość uczestnictwa w zajęciach, zwłaszcza,
iż pani Bernadeta zrobiła to nieodpłatnie.
Dziękujemy za wspaniałe przeżycia, dobrą
zabawę połączoną z profesjonalizmem.
Dziękujemy, że mamy możliwość poznania
takich ludzi, jak pani Bernadeta.

W świecie coraz częściej pozbawionym
wartości, warto znaleźć kogoś, na kim moż-
na się wzorować.

Redakcja Fun.Tv,
uczniowie MZS w Strzyżowie

Dziękujemy pani Bernadecie za wspaniałe przeżycia i dobrą zabawę podczas warsztatów
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W akcji wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimna-
zjum wraz z nauczycielami oraz rodzicami. Zadanie polegało na wła-
snoręcznym wykonaniu ozdób świątecznych, związanych ze Świętami
Wielkanocnymi. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wykazali się jak zwy-
kle ogromnym sercem i dużym zaangażowaniem. W ramach akcji
udało nam się zebrać piękne „małe dzieła”: zajączki, pisanki, wianusz-
ki, ale również maskotki oraz artykuły higieniczne. Wszystkie zebrane,
ręcznie wykonane rzeczy, trafiły na kiermasz zorganizowany przez
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, który odbył się
w dniach 21-22.03.2015 r. oraz zostały przeznaczone na rzecz dzieci.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli
wziąć udział w naszej akcji. Uczniom, rodzicom, nauczycielom i in-
nym osobom, które przekazały wielkanocne dzieła. Szczególnie cie-
płe podziękowania kierujemy w stronę jednego z rodziców, Kata-
rzyny Nowak-Sucheckiej, która przekazała na kiermasz zrobione
przez siebie wianuszki. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy Państwa
do brania udziału w naszych akcjach. Pamiętajcie: dobro powraca.

Z życzeniami zdrowych, wesołych i rodzinnych Świąt Wielka-
nocnych

wolontariusze MZS w Strzyżowie

Finał akcji „Zajączek”
w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie

W piątek 20.03.2015 r. w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie zakończyła się akcja „Zajączek”. Akcja rozpoczęła się
z inicjatywy Agnieszki Witek, opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu w MZS w Strzyżowie oraz wolontariuszy
– uczniów gimnazjum. Celem akcji była pomoc podopiecznym Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Fot. A. Witek

Wianuszki przekazane przez Katarzynę Nowak-Suchecką

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach

Najazd gimnazjalistów!
Stylizacja włosów, zdobienie owoców, konkurs językowy, cho-
dzące roboty. To tylko niektóre z atrakcji, jakie mogli zoba-
czyć uczniowie z gimnazjum podczas dni otwartych w Ze-
spole Szkół Technicznych w Strzyżowie. Odbyły się one
w dniach 4-5 marca 2015 roku. Wzięła w nich udział mło-
dzież z gimnazjów w: Stępinie, Grodzisku, Wysokiej Strzyżow-
skiej, Dobrzechowie, Wiśniowej, Żarnowej oraz Strzyżowie.

Organizatorzy, jak co roku, zapewnili zwiedzającym wiele atrak-
cji. W pracowni fryzjerskiej gimnazjaliści mieli możliwość poddania

się zabiegom upiększającym. Zobaczyli jak wygląda profesjonalny
sprzęt, na którym starsi koledzy i koleżanki przygotowują się do
zawodu. Obejrzeli pokazy fryzjerskie z nowoczesnych technik mo-
delowania włosów.

Wzięli udział w wielkiej grze języków obcych. Uczestnicy po spraw-
dzeniu swojej wiedzy, mogli zobaczyć jakich odpowiedzi udzielili inni.
Niektóre były bardzo zaskakujące i zabawne.

Odbyły się także pokazy Carvingu, czyli zdobienia owoców i wa-
rzyw. Za pomocą specjalnego dłutka kuchennego powycinane zo-
stały różne wzory. Można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki.

Fani robotów mogli zobaczyć, jakie mechanizmy wprawiają ich
w ruch oraz do czego służą.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów gimnazjaliści mogli
poznać i dowiedzieć się jak wygląda nauka oraz zajęcia w szkole.

Następne dni otwarte w naszej szkole odbędą się w maju. Będą
one wypełnione nowymi atrakcjami, na które Zespół Szkół Tech-
nicznych serdecznie zaprasza gimnazjalistów.

Kinga Reguła
Fot. Archiwum ZST (2)
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Dzięki nowoczesnej pracowni, uczniowie z technikum fryzjerskiego uczą się profesjonalnego zawodu

Przyszłość uczniów jest najważniejsza
Każda szkoła chce zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki do nauki, a przede wszystkim wykształcenie. Wiele
z nich w swojej ofercie ma tylko licea ogólnokształcące. Jednak są i takie, jak Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
które oprócz samej matury, oferują także uzyskanie zawodu. Dzięki niemu młody człowiek zaraz po skończeniu szkoły
może iść do pracy. Aby nauka była efektywna, potrzeba do tego nie tylko wykształconej kadry pedagogicznej, ale również
warunków. W związku z tym Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie utworzył dla swoich uczniów nowoczesną pracow-
nię fryzjerską. Ma ona za zadanie kształcić przyszłych fryzjerów z technikum na bardzo wysokim poziomie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około
65 tys. zł. Na remont przeznaczono 15 tys. zł,
a na wyposażenie 47 tys. zł. Sprzęt, narzędzia,
aparaty, przybory oraz kosmetyki pochodzą
od bardzo znanych firm, takich jak: Jaguar,
Baybyliss Fox, Keratin, Schwarzkopf. Są to
marki wykorzystywane przez fryzjerów na ca-
łym świecie.

W pracowni uczniowie technikum o kie-
runku fryzjer, korzystają z 5 stanowisk fry-
zjerskich. Każde z nich wyposażone jest
w lustro i wózek fryzjerski. Wewnątrz znaj-
dują się sprzęty, przybory i urządzenia po-
trzebne do wykonania danego zabiegu fry-
zjerskiego. Młodzież ma do dyspozycji także
dwuosobową myjnię do mycia głowy, bieli-
znę fryzjerską, stojący aparat do suszenia
oraz nawilżacz ozonowy. Wykonuje także
zabiegi na profesjonalnych kosmetykach do

włosów, preparatach do koloryzacji, rozjaśniania, trwałej ondula-
cji, a także pielęgnacji włosów. Uczy się zawodu zgodnie z nową
podstawą programową, zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz ergonomią.

Aby uczniowie równomiernie zdobywali wiedzę, w swojej pracy
wykorzystują główki treningowe z naturalnymi włosami. Podczas
zajęć praktycznych, tak jak w salonach, wszyscy ubrani są w jedna-
kowe fartuszki fryzjerskie. Nie tylko chronią ubrania przez zabru-
dzeniem, ale również wyglądają bardzo estetyczne. Dzięki temu, że
młodzi ludzie mają cały sprzęt zapewniony przez szkołę, chętnie
uczęszczają na lekcje i przygotowują się do zawodu.

Kinga Reguła

W pracowni znajduje się pięć stanowisk fryzjerskich

Uczniowie mają do dyspozycji także dwuosobową myjnię

Fot. Archiwum ZST (2)
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O prestiżu szkoły decydują sukcesy jej
uczniów. To stara prawda i nikt nie jest
w stanie jej zanegować. Ale co to za sukces,
o którym nie jest głośno? Dlatego też spie-
szymy poinformować o sukcesach Zespołu
Szkół Technicznych w Strzyżowie. Mają one
wymiar zarówno indywidualny, jak i zbioro-
wy. Zacznijmy od tej drugiej kategorii.

W rankingu Techników 2015, opubliko-
wanym przez Miesięcznik „Perspektywy”,
Technikum w Zespole Szkół Technicznych
w Strzyżowie zajęło 31 miejsce w wojewódz-
twie podkarpackim. Natomiast w Rankingu
Egzaminów Zawodowych, nasz Technik
Ekonomista zajął 7 miejsce w kraju. W ran-
kingu brane były pod uwagę między innymi
takie kryteria, jak poziom zdawalności egza-
minu maturalnego i zawodowego oraz
udział uczniów w olimpiadach.

A teraz o sukcesach
w wymiarze bardziej

indywidualnym, ale ciągle
z wiodącym wątkiem

ekonomicznym

W dniu 20 lutego 2015 r., w siedzibie Wy-
ższej Szkoły Prawa i Administracji w Rze-
szowie, odbył się finał II Podkarpackiego
Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Sta-
tystyki”. Uczestniczyło w nim 10 zespołów
uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego, które osią-
gnęły najlepsze wyniki w I etapie. Wśród lau-
reatów Konkursu znalazł się zespół z klasy
3 TE w składzie: Ewa Bester, Patrycja Czech
i Agnieszka Łukasik, który zajął 3 miejsce,
natomiast zespół z klasy 4 THE w składzie:
Kamila Depa, Klaudia Gawron i Iwona Pię-

koś zakończył rywalizację na 5 miejscu. Lau-
reaci i finaliści otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy.

W dniach 5-6 marca 2015
roku odbył się finał XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
z Zakresu Rachunkowości, or-
ganizowanego pod patrona-
tem Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Oddział
Podkarpacki oraz Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.
W konkursie wzięła udział
Ewelina Dziadosz – uczennica
klasy 4THE, która otrzymała
wyróżnienie zajmując 7 miejsce
w kraju.

Konkurs jest trzystopnio-
wy: I etap – edukacyjny, II etap
– kwalifikacyjny i III etap –

ogólnopolski. W tegorocznej edycji konkur-
su wzięło udział około 9000 uczestników
z prawie 300 szkół ekonomicznych z całej
Polski.

Finałowe zmagania składały się z dwóch
części. W części pierwszej uczniowie od-
powiadali na pytania testowe, część druga
finału to projekt wykonywany za pomocą
oprogramowania finansowo-księgowego.
Głównym celem Konkursu jest pobudze-
nie i rozwijanie wśród uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych zainteresowań proble-
matyką współczesnej rachunkowości, jak
również popularyzacja zawodów związa-
nych z tą dziedziną wiedzy. Udział w kon-
kursie to nie tylko emocje, ale przede
wszystkim ogromna satysfakcja, będąca po-
twierdzeniem własnych umiejętności i wie-

dzy z rachunkowości. Uczest-
nictwo w konkursie jest dla
uczniów świetną okazją do zwe-
ryfikowania wyboru ścieżki za-
wodowej. Jeśli młodzi ludzie
myślą o zawodzie księgowego,
muszą stawiać na kształcenie
umiejętności praktycznych.

Z kolei 12 marca 2015 r.
w Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku odbył się finał XIII
edycji Podkarpackiego Konkur-
su Ekonomicznego „Młody
Ekonomista 2015” pod hasłem
„Finanse przedsiębiorstwa”.
Konkurs jest dwustopniowy:
1 etap – szkolny, 2 etap – woje-
wódzki. Naszą szkołę reprezen-
towali uczniowie klasy 4 THE:
Ewelina Dziadosz, Bartłomiej
Moskal i Szymon Kulawiak.
Wszyscy, po wstępnych elimina-
cjach w formie testu składają-
cego się z 30 pytań, zakwalifi-
kowali się do ścisłego finału
konkursu. Finaliści musieli wy-
konać zadanie konkursowe
w oparciu o program finanso-
wo-księgowy INSERT GT.

A oto wynik konkursowych
zmagań:
– Ewelina Dziadosz uzyskała
tytuł laureata zajmując 2 miejsce,
– Szymon Kulawiak uzyskał
tytuł laureata zajmując 4 miejsce,
– Bartłomiej Moskal uzyskał
tytuł finalisty oraz wyróżnienie
zajmując 8 miejsce.

ZST w Strzyżowie
– silny ekonomią... i nie tylko!

Lp.                             Nazwa szkoły Miejscowość Liczba przyst. Sukces w % Znak jakości

1 Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych Syców 2 7 100 SREBRNA SZKOŁA
2 Technikum nr 2 w ZS nr 2 Rzeszów 2 7 100 BRĄZOWA SZKOŁA
3 Technikum w ZSZ im. gen. Stanisława Maczka Koronowo 2 3 100
4 Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika Olesno 2 0 100 ZŁOTA SZKOŁA
5 Technikum nr 1 w ZSP im. Stanisława Staszica Nowogard 1 9 100
6 Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich Krapkowice 1 7 100 BRĄZOWA SZKOŁA
7 Technikum w ZS Technicznych Strzyżów 1 7 100
8 Technikum w ZS Mogilno 1 7 100 ZŁOTA SZKOŁA
9 Technikum w ZS Zawodowych i Ogólnokształcących Żukowo 1 6 100 BRĄZOWA SZKOŁA
1 0 Technikum w ZS im. Ireny Kosmowskiej Susz 1 5 100

Ewa Bester, Patrycja Czech i Agnieszka Łukasik podczas konkursu

Ewelina Dziadosz

Ranking Egzaminów Zawodowych miesięcznika „Perspektywy”
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Jak widać, w Zespole Szkół Technicznych
w Strzyżowie zapanowała prawdziwa „eko-
nomiczna wiosna”. Ale przecież nie samą
ekonomią ZST stoi, więc warto pochwalić
się także sukcesem z innej działki.

W dniu 20.02.2015 odbyły się w Krośnie
zawody rejonowe w piłce siatkowej chłop-
ców. W sportowej rywalizacji udział wzięła
drużyna naszej szkoły. W jej wyniku ucznio-
wie ZST zajęli I miejsce, pokonując zespół
z Trzcinicy 2:0, Krosna 2:0 i Dukli również
2:0, awansując tym samym do półfinału wo-
jewódzkiego.

Należy się spodziewać, że przedstawio-
ne wyżej sukcesy zmotywują do dalszej
efektywnej pracy obecnych uczniów ZST,
a tegorocznych uczniów klas trzecich gim-
nazjum, zachęcą do kontynuowania przy-
gody z edukacją właśnie w naszej szkole.

Dodatkowym czynnikiem motywującym
niech będzie ostatnia informacja, którą
również jak najbardziej należy rozpatrywać
w kategorii sukcesu.

Otóż 6.03.2015 r. dyrektor ZST w Strzy-
żowie podpisał umowę z firmą Microsoft.
Umowa stwarza niesamowite możliwości
dla szkoły oraz – co jest szczególnie ważne
– także dla naszych uczniów, również tych
przyszłych. Pozwala ona na dostęp do bar-
dzo obszernej biblioteki oprogramowania
firmy Microsoft, zawierającej praktycznie
wszystkie wersje systemów operacyjnych
Microsoft’u, oprogramowanie serwerów,
kompilatory języków programowania, bi-
blioteki programistyczne i wiele innych
komponentów czy programów Microsoft’u
(z wyjątkiem pakietu MS Office). Więk-
szość oprogramowania (głównie systemy
operacyjne) są dostępne w różnych wer-
sjach językowych.

Teraz korzyści: każdy uczeń technikum
informatycznego (a być może i innych pro-
fili) będzie mógł legalnie i za darmo pobrać
i zainstalować jedną kopię każdego produk-
tu wchodzącego w skład umowy podpisa-
nej z firmą Microsoft na swoim prywatnym
komputerze osobistym.

I tym optymistycznym akcentem zamy-
kamy na razie listę wiosennych sukcesów
ZST w Strzyżowie. Co do tego, że będą na-
stępne, nie ma najmniejszej wątpliwości.
I radością z tych kolejnych także będziemy
chcieli się podzielić.

Grzegorz Włodyka
(na podstawie www.zs-strzyzow.itl.pl/)

Maria Paściak,
uczennica II klasy o kierunku kucharz w Ze-
spole Szkół Technicznych w Strzyżowie,
poleca:

Mazurek czekoladowy
w polewie marcepanowej

Składniki: 25 dag mąki, 10 dag cukru pu-
dru, 5 dag kakao, łyżeczka proszku do piecze-
nia, 2 jajka, 15 dag masła, łyżeczka esencji mig-
dałowej, 15 dag posiekanych migdałów, sól.

Na polewę: 15 dag mielonych migdałów,
4 białka, 20 dag cukru, łyżeczka esencji mig-
dałowej, gotowa polewa czekoladowa.

Ewelina Dziadosz, Szymon Kulawiak i Bartłomiej
Moskal

Zwycięska drużyna ZST wraz z trenerem mgr Grzegorzem Tokarskim

Świąteczne
przepisy

uczniów Zespołu
Szkół Technicznych

w Strzyżowie



25Waga i Miecz    kwiecień 2015

Sposób wykonania: masło posiekać
z mąką, dodać jajko, cukier, szczyptę soli,
esencję migdałową, proszek do pieczenia,
migdały, kakao. Zagnieść ciasto, włożyć na
30 min. do lodówki. Białko ubić, wsypać cu-
kier, ubijać, aż piana będzie lśniąca, dodać
esencję migdałową, szczyptę soli i mielone
migdały. Ciasto rozwałkować, ułożyć na bla-
sze, nakłuć widelcem. Piec 20 min. w 180oC.
Ciasto wyjąć, rozprowadzić na nim polewę
marcepanową i ponownie wstawić do pie-
karnika. Piec kolejne 20-25 min. Upieczone
ciasto udekorować polewą czekoladową.

Marek Urbański,
uczeń II klasy o kierunku kucharz w Zespo-
le Szkół Technicznych w Strzyżowie, poleca
na wielkanocne śniadanie:

Jajka faszerowane pastą
łososiową

Składniki: 6 jajek, 25 dag wędzonego łoso-
sia, mała cebula, sok z 1/2 cytryny, 2 łyżki ma-
jonezu, 2 łyżeczki twarożku śmietankowego, sól,
pieprz, 1/3 główki sałaty.

Sposób wykonania: jajka ugotować na
twardo, ostudzić w zimnej wodzie, obrać ze
skorupek. Przekroić na pół, wydrążyć żółtka
i przełożyć je do osobnej miseczki. Cebulę
obrać, drobno posiekać. Łososia zemleć.
Żółtka rozgnieść widelcem, dodać cebulę,
łososia, twarożek, wszystko dokładnie połą-
czyć. Dołożyć majonez, całość doprawić do
smaku sokiem z cytryny, solą, pieprzem,
dokładnie wymieszać. Przygotowaną pastą
napełniać połówki jajek.

Podawać na półmisku udekorowanym
liśćmi sałaty.

Monika Armata,
uczennica I klasy o kierunku kucharz w Ze-
spole Szkół Technicznych w Strzyżowie, po-
leca na świąteczny obiad:

Piersi kurczaka pieczone
w miodzie

Składniki: 4 piersi kurczaka, mielona pa-
pryka, kawałek imbiru, 2 ząbki czosnku, sok
z 1/2 cytryny, łyżka słodkiego sosu chili, łyżka
sosu sojowego, 2 łyżki miodu, 1/3 szklanki ole-
ju, 1/2 szklanki białego wina, sól, pieprz, sała-
ta, cytryna.

Sposób wykonania: imbir obrać, zetrzeć
na tarce na drobnych oczkach. Czosnek
obrać, przecisnąć przez praskę. Piersi kur-
czaka umyć, osuszyć, przekroić na 2 części,
natrzeć solą, pieprzem i papryką. Połączyć
imbir, czosnek, sok z cytryny, sosy chili i so-
jowy, miód oraz olej. Kurczaka dokładnie
posmarować marynatą, przykryć, odstawić
na noc do lodówki. Mięso wyjąć, przełożyć
do brytfanny, polać winem. Piec 45-50 min.
w piekarniku rozgrzanym do temperatury
200oC. Podczas pieczenia polewać wytwarza-
jącym się sosem.

Albert Boruta,
uczeń I klasy o kierunku kucharz w Zespole
Szkół Technicznych w Strzyżowie, poleca na
świąteczny stół:

Roladki wołowe
z serem i szynką

Składniki: 1/2 kg wołowiny (ligawa, rost-
bef), 5 plastrów wędzonego boczku, 5 plastrów
żółtego sera, 5 plastrów szynki, 20 dag słoniny,
musztarda, kostka rosołowa wołowa, 4 łyżki mąki
ziemniaczanej, sól, pieprz kolorowy, oliwa.

Sposób wykonania: wołowinę umyć pod
bieżącą wodą, osuszyć, pokroić w poprzek
włókien na pięć kotletów. Każdy rozbić, po-
solić, oprószyć świeżo zmielonym pieprzem,
odstawić na 20 min. Słoninę pokroić w słup-
ki. Każdy kotlet posmarować z jednej strony
musztardą, położyć po plasterku sera i szynki
oraz słoninę. Kotlety ciasno zwinąć w rulon.
Każdą roladkę dodatkowo zawinąć w pla-
sterek boczku, spiąć wykałaczką, oprószyć
mąką. W rondlu na rozgrzanym oleju ob-
smażyć roladki z każdej strony na rumiano.
Podlać wodą, dodać kostkę rosołową i dusić
pod przykryciem na małym ogniu ok. godzi-
ny, aż mięso zmięknie. Przed podaniem wy-
jąć wykałaczki. Z wywaru, w którym się dusi-
ły, sporządzić sos. Podawać z warzywami
ugotowanymi na parze.

�
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Weź połowicę, zwiedź okolicę!
Wyprawy w mniej znane rejony Pogórza i Beskidu z członkami Młodzieżowego
Koła Miłośników Ziemi Strzyżowskiej – cz. III

Młodzież z Młodzieżowego Koła Miło-
śników Ziemi Strzyżowskiej chciałaby – sko-
ro nadeszła już wiosna – znów zachęcić czy-
telników „Wagi i Miecza” do czynnego wy-
poczynku. Przypominamy, że przetestowali-
śmy „na własnej skórze” kilka tras wyciecz-
kowych, położonych blisko naszego miasta.
Stało się to dzięki projektowi, sfinansowa-
nemu częściowo przez Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Strzyżowie, pod hasłem:
„Trzeźwy weekend z MKMZS!”. Motto na
wiosnę od Młodzieżowego Koła Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej:

Rzuć w kąt używki (to zwyczaj brzydki!)
Znów ruszaj z nami, pomysł ci damy
Jak spędzić weekend z Miłośnikami!

Przyroda króluje
tam niepodzielnie

Wczesnym popołudniem, po dobrym
obiedzie, opuściliśmy Biecz (patrz: „Waga
i Miecz” numer 11, listopad 2014 r.). Droga
krajowa nr 28 (nb. ma ona charakter drogi
górskiej z dużą liczbą zakrętów, co wiąże się
z mniejszym bezpieczeństwem i komfortem
jazdy, ale za to odznacza się niezapomnia-
nymi walorami turystycznymi, odnotowany-
mi nawet w Wikipedii) wiodła nas przez oko-
ło 15 kilometrów (17 minut jazdy) do Gor-
lic. Same Gorlice też są „do wzięcia na ząb”
przez turystę, ale niestety, czas nas gonił, bo
mieliśmy w perspektywie wypoczynek w Ry-
manowie-Zdroju, a i po drodze czekały

atrakcje. Gdy skręci się, tak jak my, w drogę
wojewódzką 993 (Gorlice – Dukla), po oko-
ło 35 minutach docieramy do miejscowości
o wdzięcznej nazwie Pielgrzymka. Stoi tu
cerkiew, która jest widomym świadectwem
wielokulturowości naszego regionu, ponie-
waż wciąż jest świątynią prawosławnych wier-
nych i należy do dekanatu Sanok diecezji
przemysko-nowosądeckiej Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zbu-
dowana w XVIII wieku zachwyca charakte-
rystyczną bryłą z baniastymi hełmami wieży-
czek i ikonostasem, zawierającym ikony pi-
sane nawet w XVI wieku. Chyba w żadnej
dzielnicy Polski nie można zobaczyć tylu tak
różnorodnych zabytków (polskich, żydow-
skich, łemkowskich, ruskich, austriackich) co
u nas, w niewielkiej przecież odległości od
Strzyżowa...

Z Pielgrzymki jedziemy około 20 minut
do Dukli, o której napiszemy obszernie
w następnym odcinku (bo warto!), a potem
już przez kolejne 20 minut, zaiste w prze-
pięknych okolicznościach przyrody Beskidu
Niskiego, zmierzamy (przez Jaśliska – to mia-
steczko, to osobny temat; każdy, kto zachwy-
cił się filmem „Wino truskawkowe”, wie
o czym mowa) do Rymanowa. Krajobrazy
są przecudowne – lasy i charakterystyczne
beskidzkie łąki górskie, a droga wiedzie ser-
pentynami przypominającymi Małą Pętlę
Bieszczadzką. Nie sposób nie zatrzymać się
w magicznym miejscu, jakim jest Królik Wo-
łoski. Dawniej była to wieś łemkowska, zo-
stała wysiedlona w 1947 r. w czasie Akcji
„Wisła” i od tego czasu pozostaje nieza-
mieszkana. Miejsce tonie w bujnej zieleni,

przyroda wzięła w posiadanie ekumenę
i króluje niepodzielnie; trzeba uważać, żeby
nie przegapić zjazdu do ruin cerkwi. Można
orientować się na jej przerdzewiały blaszany
dach, który dzieci określiły jako „schlapany
krwią” i coś w tym jest – naprawdę niesamo-
wite ruiny budzą takie martyrologiczne sko-
jarzenia, zwłaszcza w kontekście ofiar wysie-
dleń...

Oddajmy głos członkowi Młodzieżowe-
go Koła Miłośników Ziemi Strzyżowskiej,
Przemkowi Ruszale z obecnej III c Gimna-
zjum nr 1 w Strzyżowie, który wystosował do
Państwa poruszający apel:

Drodzy Czytelnicy! Z pewnością słyszeliście
nieraz o Rymanowie i Rymanowie-Zdroju.
Kojarzymy je głównie z wodą Celestynką, pijal-
nią wód oraz z kilkoma uzdrowiskami. Każdy
chociaż raz w życiu powinien tam pojechać
z rodziną. W drodze z Jaślisk do Rymanowa
(droga wojewódzka 887) przejeżdżamy przez
Królik Polski. Na jej terenie leżała kiedyś inna
miejscowość – Królik Wołoski. Mało kto o niej
słyszał, bo po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej została ona dołączona do Królika Pol-
skiego. Mieszkający w niej wyznawcy religii gre-
kokatolickiej – Łemkowie, pozostawili po sobie
pamiątkę: cerkiew pod wezwaniem Przeniesie-
nia relikwii św. Mikołaja. Świątynia wybudo-
wana została w 1843 r. z kamienia rzecznego
(bo leży tuż nad rzeczką Dąbrówką) w miejscu
wcześniejszej, drewnianej. Cerkiew ma dwie
zakrystie. Tuż obok świątyni ulokowana jest
dzwonnica, rozpięta na trzech filarowych arka-
dach i przykryta dwuspadowym dachem. Za nią
rozciąga się niewielki zadrzewiony, tajemniczy
cmentarz. Znajduje się tu kilkadziesiąt kamien-
nych nagrobków, z których najstarszy nosi datę
1874 r. Opuszczona cerkiew służyła przez czte-
ry powojenne dziesięciolecia jako magazyn zbo-
ża PGR-u w Szklarach. Z tego powodu na dzień
dzisiejszy jest w bardzo złym stanie. Ruinę wpi-
sano do rejestru zabytków i zabezpieczono, jed-
nak na gruntowny remont nie było środków.
Losami świątyni zainteresowało się w ostatnich
latach „Stowarzyszenie Magurycz”, kontynu-
ujące tradycje Nieformalnej Grupy Kamienia-
rzy, której wolontariusze od ponad dwóch de-
kad ratują od zniszczenia porzucone nekropo-Cerkiew w Pielgrzymce

Fot. Marek Lejbrandt

Kapliczka na szlaku

Fot. Waldemar Czado
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lie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Swój
akces w celu ratowania zabytku zgłosiło rów-
nież „Stowarzyszenie Królik Wołoski”, zareje-
strowane w 2007 r., które aktywnie zabiega na
ten cel o fundusze z Unii Europejskiej. (...)
Dlatego zachęcam Cię, Czytelniku „Wagi
i Miecza” – zabierz swoją rodzinę w to cudow-
ne miejsce i złóż wolny datek na jego porato-
wanie. To niedaleko, około godzina drogi (65
km). Ratujmy ten wspaniały dobytek naszych
braci Słowian!

Rzeczywiście, magia miejsca udzieliła się
młodym strzyżowianom. Dzieci patrzyły ze
współczuciem na zrujnowane i zbezczeszczo-
ne wnętrze świątyni i żal było nam opuszczać
ten niezwykły zakątek. Jednak czekała nas
przygoda w Rymanowie-Zdroju...

Wciąż dzikie miejsca
w Beskidzie Niskim

Zapewne wszyscy znają urocze uzdrowi-
sko położone niecałe 50 km od naszego mia-
sta (jeśli pojedziemy przez Korczynę, to
mniej niż godzina drogi). Szczególnie dla
małych dzieci i osób starszych jest to wyma-
rzone miejsce na odpoczynek weekendowy,
a dla wielbicieli pieszych wędrówek, to oka-
zja do przemierzenia jednych z najpiękniej-
szych w Polsce pieszych tras turystycznych.
Beskid Niski nie jest jeszcze tak „zadepta-
ny” przez przyjezdnych jak Bieszczady,
i wciąż są tam miejsca tak dzikie, że najwięksi
nawet samotnicy poczują się usatysfakcjo-
nowani (byle nie łazili sami np. na stokach
Cergowej, gdzie niewypały z Doliny Śmierci
wciąż niosą śmiertelne żniwo). Można wy-
brać się nietrudnymi, a niemal zupełnie pu-
stymi trasami do zaginionej i odnalezionej
przez wielbicieli historii łemkowskiej wsi Woł-
tuszowa, do cudownego źródełka przy uro-
czym kościółku w Klimkówce lub na Górę
Zamczyska, majestatycznie górującą nad Ry-
manowem (miejsca te najpiękniej uwiecznia
na zdjęciach mieszkaniec Zdroju – Walde-
mar Czado). Można podjechać do niedale-
kiego Iwonicza-Zdroju, gdzie jest już całkiem
„światowo”, albo do Beska, gdzie skaliste
przełomy Wisłoka, wciąż mało odwiedzane,

zachwycą każdego...
Nawet dla zupełnie
„niedzielnych” tury-
stów (oprócz oczywi-
ście szwendania się
wolnym kroczkiem
po alejkach parku
i wylegiwania na ko-
cyku nad srebrzystym,
szumiącym Taborem)
coś się znajdzie – za-
cienioną dróżką wła-
śnie wzdłuż Taboru
można dojść aż do
miasta Rymanów,
które ma wiele zabyt-
ków i ujmujący, sen-
ny klimat przedwo-
jennego sztetla.

My, mimo że gotowi na każde wyzwa-
nie, nie mogliśmy poszaleć, bowiem (jak na-
pisano poniżej) dopadł nas deszcz. Zapla-
nowane zajęcia z programu profilaktyczne-
go Trzeci Elementarz odbyły się więc nie
w terenie, a w pensjonacie „Zacisze”, gdzie
mieliśmy przyjemność pysznie zjeść (najlep-
sza kuchnia w Zdroju!) i wygodnie noco-
wać. A takie wspomnienia z naszej wypra-
wy zostały w pamięci Natalii Sypień z III c.
Załączam tekst nieadiustowany, aby zacho-
wać wrażenia sympatycznej i żywiołowo re-
agującej dziewczynki, które będą bliskie każ-
demu młodemu czło-
wiekowi. Być może
słowa Natalii skłonią
rodziców do zabrania
tam w Trzeźwy Week-
end swojej trzódki, by
przeżycia te stały się
udziałem także i in-
nych młodych ludzi:

W dniu 31.05.2014 r.
o godzinie 7:00 rano wy-
jechaliśmy na wspaniałą
i zarazem bardzo eduka-
cyjną wycieczkę. Celem
było dotarcie do Rymano-
wa-Zdroju, a po drodze
zwiedzenie wielu pięk-
nych, a jednocześnie
także smutnych miejsc
Podkarpacia, o których
wcześniej większość z nas nie miała pojęcia.
Zaraz po przyjeździe do Rymanowa-Zdroju
oraz zakwaterowaniu się w naszym pensjona-
cie, wybraliśmy się na spacer po tym malowni-
czym, uzdrowiskowym miejscu. Na nasze nie-
szczęście musiał zacząć padać deszcz; szczerze
mówiąc większość z nas nie była przygotowa-
na na tego typu warunki pogodowe. Podczas
tego spaceru musieliśmy ustalić kilka infor-
macji na temat miejsca, gdzie przebywamy.
Dowiedzieliśmy się, że Rymanów-Zdrój po-
wstał w 1872 roku, a jego założycielami byli
Anna Potocka oraz Stanisław Antoni Potocki.
W 1965 roku w rozbudowanym gmachu daw-
nych „Łazienek Mineralnych” uruchomiono
sanatorium „Eskulap” dla dorosłych, a na sa-
mej górze znajduje się mini galeria z obraza-

mi tamtejszego malarza (piękne ikony Ro-
berta Myszkala, miłośnika Bieszczadów
i Beskidów – przyp. M.D.), mieliśmy okazję
je zobaczyć i jak najbardziej polecamy to miej-
sce do zwiedzania. Następnie poszliśmy do pi-
jalni wód i każdy musiał wypić plastikowy ku-
beczek którejś leczniczej wody. Oczywiście nie
wszyscy podołali temu zadaniu – przyznam
sama, że niełatwo było jemu sprostać, gdyż
woda ma okropny smak i zapach, i nawet plu-
sy z postawy obywatelskiej (już sama nie wie-
działam, jak zachęcić młodzież do skorzy-
stania ze zdrowotnych właściwości wód:
Tytus, Celestynka i Klaudynka, więc chwyci-
łam się metody „oplusowania” gotowych
na ekstremalne doznania smakowe despe-
ratów – przyp. M.D.) na niektórych nie po-
działały jako zachęta. Ale oczywiście byli rów-
nież tacy, którzy dla plusów wypili nawet kilka
kubków. Zapewniam, że smak tej wody zosta-
nie w nas już chyba na zawsze. Później, po
wyjściu z pijalni wód, mieliśmy 1,5 godz. dla
siebie; można było pójść na jakiś deser albo
pizzę. Ja z kolegami i koleżanką poszliśmy na
pizzę, ale tak się udało, że trafiliśmy na dan-
cing. Kapela grała świetnie, ale niestety nam
nie wystarczyło czasu na tańce, ale przynaj-
mniej był ubaw i przede wszystkim wspomnie-
nia. Później przez piękny park wróciliśmy do
pensjonatu, wszyscy świetnie się bawili i my-
ślę, że ta wycieczka na długo pozostanie
w naszych wspomnieniach. Jak się okazuje

– nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby miło spę-
dzić weekend z rodziną. Ja, z wielką odpowie-
dzialnością, zachęcam rodziny z dziećmi, oso-
by starsze oraz młodzież do zwiedzenia i miłe-
go odpoczynku na terenach Rymanowa-Zdro-
ju. Spróbujcie, a zobaczycie sami, że będziecie
chcieli tam wrócić i przeżyć jeszcze raz to samo.

Teksty: opiekun główny MKMZS
Marzena Dubiel oraz członkowie Koła:

Natalia Sypień i Przemysław Ruszała
z III c MZS w Strzyżowie

Informacje przydatne w drodze przytoczo-
no za stronami internetowymi: odległości.
info, wikipedia, uzdrowisko-rymanow.com.pl,
podkarpackie.travel.pl.

Królik Wołoski – ruiny cerkwi

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Rymanów-Zdrój – pijalnia wód w parku zdrojowym
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W dniach 5-6 marca 2015 r. odbyły się
obchody 96. Rocznicy Śmierci płk Leopolda
Lisa-Kuli w Rzeszowie. W obchodach wzięli
udział m.in. podsekretarz stanu w MON
Maciej Jankowski, pełnomocnik ministra
obrony narodowej ds. inicjatyw proobron-
nych, gen. dyw. w st. spocz. prof. Bogusław
Pacek, wojewoda podkarpacki Małgorzata
Chomycz-Śmigielska, prezydent Rzeszowa,
syn gen. dyw. Tadeusza Bora-Komorowskie-
go Adam Komorowski, przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych róż-
nych szczebli, a także mieszkańcy Rzeszowa,
młodzież szkolna, przedstawiciele służb mun-
durowych oraz żołnierze Garnizonu Rze-
szów. Dowódcę 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich reprezentował ppłk Dariusz Re-
wak. Patronat honorowy objęli m.in.: wice-
minister Obrony Narodowej – Maciej Jan-
kowski i Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
– JE ks. bp Kazimierz Górny.

Strzelecka
wiosna

na poważnie!
Uroczyste przyrzeczenie strzeleckie,
w którym wzięło udział tysiąc dziew-
cząt i chłopców ze Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Józefa Piłsud-
skiego z Podkarpacia.

W południe 6 marca 2015 r. rozpoczęła
się uroczysta Msza Święta pod przewodnic-
twem JE ks. bpa Jana Wątroby w kościele
pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, w asyście
wielu kapelanów ZS „Strzelec” z Rzeszowa,
Stalowej Woli, Sędziszowa Młp., Mielca i Lu-
baczowa. Po zakończeniu Mszy Świętej wszy-
scy uczestnicy przemaszerowali na Plac Far-
ny przed pomnik bohatera. Ppłk Jacek Biruś
– dowódca uroczystości, złożył meldunek płk
Zbigniewowi Winiarskiemu – Szefowi Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego, który do-
konał przeglądu pododdziałów z 1 bsp
i strzeleckich z JS 2009 Przemyśl, JS 2021
Rzeszów (w tym III kompanii Strzyżów), JS
2027 Stalowa Wola, JS 2033 Lubaczów, JS
2035 Leżajsk, JS 2043 Nowa Dęba, JS 2051
Sędziszów Młp., JS 2059 Brzesko, JS 2090
Brzozów, JS 2091 Trzcinica, JS 2092 Tarnów
i JS 2093 Mielec (1000 orląt i strzelców stało
na Placu Farnym). Następnie
wciągnięto flagę państwową
na maszt i odegrano hymn RP.
Gości i wszystkich zebranych
przywitał Prezydent Rzeszo-
wa. Później odbyło się przy-
rzeczenie strzeleckie młodzie-
ży z Jednostek Strzeleckich na
historyczny sztandar Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Le-
żajsk z roku 1927, którego
współfundatorem był marsza-
łek Polski Józef Piłsudski.

Do przyrzeczenia przystą-
piło 420 strzelców; z naszego
plutonu przysięgało wierność
Ojczyźnie i maszerowało
w defiladzie 12 rekrutów. Na
uroczystości pododdział
Strzyżów reprezentował czło-
nek Komendy Głównej ZS
„Strzelec” chor. ZS Jacek Łącki. Przydały
się dziesiątki godzin musztry pod okiem
dowódcy, co mieli okazję zobaczyć mieszkańcy
Strzyżowa dnia 1 marca, na biegu ku czci

Przyrzeczenie strzeleckie

Żołnierzy Wyklętych. Jesteśmy dumni z na-
szych młodych strzelców, bo patriotyczne
szkolenie w duchu dyscypliny i poszanowa-
nia autorytetów, jest najlepszą, choć trudną
drogą do kształtowania charakteru młode-
go człowieka.

I Kongres Organizacji
Proobronnych Ministerstwa

Obrony Narodowej!

W dniach 20-21.03.2015 r., w Centrum
Konferencyjnym MON w Warszawie, odbył
się Kongres Organizacji Proobronnych
i Klas Mundurowych, w którym brało udział
120 organizacji paramilitarnych, przede
wszystkim największe organizacje strzelec-
kie w Polsce, w tym ZS „Strzelec” JP z Rze-

szowa. III kompanię Strzyżów reprezento-
wali chor. ZS Jacek Łącki i sierż. ZS Krzysz-
tof Białek. Celem rozmów była możliwość
włączenia tych organizacji do systemu szko-
leń rezerw dla wojska i wykorzystanie
w obronie kraju. Aby stało się to możliwe,
należało powołać federację w/w stowarzy-
szeń strzeleckich, co stało się faktem na tym
Kongresie. Na czele federacji stanął przed-
stawiciel MON gen. dyw. prof. Bogusław
Pacek. Mamy nadzieję, że podjęta współ-
praca zaowocuje konkretnymi korzyściami
także dla kompanii Strzyżów, przede wszyst-
kim szkoleniami nakierowanymi na służbę
społeczności lokalnej. Potencjał młodzieży
zrzeszonej w jednej z niewielu organizacji,
gdzie priorytetem jest dyscyplina, wzorowa
postawa moralna i społeczna służba Naro-
dowi i Ojczyźnie, został doceniony przez wła-
dze państwowe (MON i Prezydenta RP).
Powinien być także właściwie oceniony przez
władze samorządowe zwłaszcza, że służba
nasza odbywa się całkowicie społecznie, bez
żadnego wynagrodzenia, tylko KU CHWA-
LE OJCZYZNY!

Tekst: strzelcy JS ZS „Strzelec” 2021
adiustacja tekstu: redakcja

Fot. Artur Szary

Gen. Pacek z chor. Łąckim i sierż. Białkiem

Fot. ze zbiorów J. Łąckiego
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„Zjeść ciastko i mieć
ciastko” czyli...

Marcowe spotkanie klubu dyskusyjnego „Przy małej czar-
nej” odbyło pod tajemniczym hasłem: „Zjeść ciastko
i mieć ciastko”. Z uczestnikami rozmawialiśmy na temat
budowania relacji w związku. Jak rozmawiać z drugą
osobą, aby osiągnąć zamierzony efekt i nie ulegać nega-
tywnym emocjom.

Początek spotkania upłynął na rozważaniach, co to znaczy ideal-
ny związek dwóch osób. Prawie jednogłośnie uczestnicy postawili
tezę, że idealny związek, to związek małżeński wypełniony miłością,
obecnością dzieci. Idealny związek kojarzy się również z poczuciem
bezpieczeństwa i szacunku, zrozumienia dla drugiej osoby. Na pyta-

nie prowadzącej: jakich umiejętności potrzebujemy, aby tworzyć ide-
alny związek, natychmiast padły odpowiedzi: tolerancji, cierpliwo-
ści, umiejętności dobrej komunikacji, asertywności, otwartości na
drugiego człowieka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że umiejęt-
ność dobrej komunikacji jest podstawą każdego związku. Drugą
część spotkania wypełniły ćwiczenia wzmacniające umiejętności ko-
munikacji z drugim człowiekiem. Początki nie były łatwe, ale uczest-
nicy słusznie stwierdzili, że tylko trening czyni mistrza.

Trzymam kciuki za tych, którzy wdrożyli nowe umiejętności
w swoich związkach. Do zobaczenia na następnym spotkaniu klubu
dyskusyjnego „Przy małej czarnej”.

Marta Bober-Lal

Tematem dyskusji kolejnego spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki, które odbyło się 18 lutego 2015 r., była książ-
ka Johna Greena „Papierowe miasta”.

Książka ta skierowana jest do ludzi młodych. Mówi o pierwszej
miłości, szukaniu swojej drogi życiowej, wchodzeniu w dorosłe życie,
odkrywaniu prawdziwej natury człowieka, z którym jesteśmy – po-
znawaniu go.

Quentin Jacobsen, nazywany przez przyjaciół Q, jest spokojnym
chłopcem, w którego życie wkracza przebojowa Margo Roth Spie-
gelman. W dzieciństwie byli przyjaciółmi, potem ich drogi się roz-
chodzą. Mimo to Quentin ciągle się w niej podkochuje. Margo chce
zmienić Q. Kiedy zabiera go na zwariowaną eskapadę, aby się ze-
mścić na swoim chłopaku, chce aby stał się odważniejszy. Kiedy jed-
nak Margo znika, Quentin wyrusza wraz ze swoimi przyjaciółmi na
jej poszukiwanie, boi się, że znajdzie ją martwą.

Powoli odkrywa wskazówki i rozwiązuje zagadki, które zostawia
mu ukochana, w ten sposób przekonuje się, że wcale jej nie znał.
Kiedy wreszcie do niej dociera, już wie dlaczego uciekła.

Papierowe miasta mają wiele znaczeń, są miastami zamieszka-
łymi przez papierowych ludzi, cienkich jak papier i jak papier kru-
chych, opętanych manią posiadania przedmiotów, ludzi, którym

nie zależy na czymkolwiek istot-
nym – z takiego miasta i od ta-
kich ludzi Margo ucieka. Jest
i drugie znaczenie papierowych
miast, których nie ma w rzeczy-
wistości, one są tylko na ma-
pach – do takich miast Margo
ucieka. Ucieka, bo brak jej wię-
zi z rodzicami.

Ta opowieść skierowana jest
również do rodziców. Nie wy-
starczy dać dziecku wszystkiego,
co materialne. Bycie z dzieckiem,
kochanie go, uważne wsłuchiwa-
nie się w to, co mówi, o czym
marzy... nawiązanie dialogu jest
o wiele trudniejsze, niż bierne
słuchanie. Rodzice Margo nie
podejmują dialogu, a może nie
potrafią, albo nie chcą go pod-
jąć, sądzą, że skoro ma jedze-

nie, ubrania, samochód, to powinna być im wdzięczna i posłuszna.
Nie rozumieją dlaczego ucieka.

To książka o przyjaźni młodych ludzi, którzy wspierają Quenti-
na, zostawiają swoje sprawy i ruszają z nim na poszukiwanie Margo.

To również rezygnacja z bycia z Margo: „To najtrudniejsza rzecz
jaką kiedykolwiek zrobiłem – nie podążanie za Margo” – jak sam to
określił Quentin. Rozumie, że choć ją kocha, podążają w dwóch
różnych kierunkach. Dokąd zaprowadzą ich wybrane drogi? Tego
nie wiemy.

Choć jest to książka skierowana do młodych, to uważny czytelnik
w każdym wieku znajdzie w niej coś cennego dla siebie. Jak w poezji
Walta Whitmana, która odgrywa ważną rolę w „Papierowych mia-
stach”, gdzie trawa jest metaforą życia, śmierci, równości, więzi, dzieci,
Boga i nadziei. Skoro trawę można postrzegać na tyle sposobów, to
co dopiero człowieka?

Życzę miłej lektury.

Krystyna Przystaś
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

John Green
– „Papierowe miasta”

Fot. A. Słowik (2)
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Urszula Rędziniak

Wiosenne przes³anie

Pierwsza wiosenna pełnia
naturę budzi ze snu,
jeszcze chwila zadumy
by skosztować życia trud...

Ziemia ciągle uśpiona
szykuje odrodzenie,
promienie pieszczotliwe
budzą ciągle zdziwienie.

Dzień nad nocą króluje,
słoneczny blask rozgrzewa.
Wstydliwie krokus zerka,
słucha jak czyżyk śpiewa.

Życie nowe rozkwita
radością przepełnione,
w sercu nadzieja króluje,
ociera łzy stęsknione...

Symbol nieskończoności
wiosną znów się objawia,
rozświetli myśl samotną,
duszę stroskaną zbawi.

Wiosenne przesilenie,
a wraz z nim kosz z darami...
Miłość i wiara cudem
– nie jesteśmy tu sami!

Urszula Rędziniak

Tak trudno

Upadł człowiek... umęczony,
po twarzy krew kroplą płynie...
Czy podać swą dłoń pomocną
gdy nienawiść w krzyku ginie?

Jak trudno być przyjacielem,
podążać Jego śladami,
kroczyć w tłumie nienawiści,
patrzeć jak serce wciąż krwawi.

Wiara i ufność podporą
podniosły krzyża ramiona,
po chwili z łzą na policzku
patrzę jak mój Jezus kona.

Szloch rozpaczy uwiązł w sercu,
w uliczkach gdzieś ciasnych spłynął,
gdy krew przelano niewinną,
choć czynem nie On zawinił.

Odwagi w sercu za mało
by bronić dziś Przyjaciela,
a On jedyny, prawdziwy
miłością wiary obdziela.

* * *

Stąpałam za cieniem poznania,
krok w krok za Tobą do końca
i chociaż strach miałam w sercu
nadal tą droga chcę zdążać.

Skazany za grzechy świata
samotnie oparł się śmierci,
dźwigając krzyż dla potomnych
na zawsze już w mej pamięci.

Świadectwem prawdy jedynej
męczeństwo Twej drogi Panie,
więc każdy dzień choć zwyczajny
zaczynam po prostu z Bogiem.

Urszula Rędziniak

Pan rzek³ do mnie...

We śnie widziałam Twoją twarz srogą,
ale promienną, piękną i drogą.
Cisza i spokój wśród mroku głuszy
i to spojrzenie kojące duszę.
Serce zalały radość i lęki,
niepewność jutra i bunt młodzieńczy.

Dłoń mi podałeś z poważną miną
i rzekłeś szeptem: – Chodź razem ze mną.

Krzyk mnie obudził, odejść nie chciałam...

Dzisiaj wiem więcej, ja zrozumiałam,
lata minęły, dzieci dorosły,
idę z Jezusem przez życia troski.
W chwili zwątpienia dłoń Twoją trzymam
i dzięki temu żadna zadyma,
ani śnieżyca w życiu niestraszne
bo Pan rzekł do mnie, we śnie, na zawsze!

Radosław Kozak

Z wizyt¹ u Wieszczów

A więc znów się udało. Pierwszy.
Poranek tonie we mgle. W katedralnej
ciszy skrzypi żelazna zasuwa.

Przychodzę w odwiedziny

– Adamie
Juliuszu
Cyprianie
Fryderyku –

pogłaskać jak co roku
zimne płyty waszych ciał.

Zatapiam stopy w atrament krypty,
palce wędrują w urny, wilgotne i ciemne
Nade mną duszny firmament,
pod spodem hermetyczna ziemia,
I czuję jak o kruche, ascetyczne kroki
ociera się ciężkie, słodkawe powietrze.

Myśli moje w odległe słowa i kraje
– waszemi ustami zapomniane lata,
waszemi dłońmi niewidzialne znaki –
Słucham, słucham;
płynie w pajęczych żyłach marmuru
gargantuiczny czas. I tylko westchnienie
aby złamać ciszę, spojrzenie w drętwe
twarze cherubinów – ich oczy wydrążone,
ślepe na dźwigany ciężar.

Andrzej Żybura

Zgubione chwile

Przepraszam to tak mało
wybacz to trochę za późno
została cisza i pelargonie na oknie.

Poproszę wiatr a zabierze w niebo
łzy z moich oczu pod twoje stopy
niech skropią moje zgubione chwile.

I wiatr zapukał w okno deszczu alfabetem
który się czyta tylko kochającym sercem
poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj jeszcze...

(Kochanej Mamie)

Andrzej Żybura

Spojrzenie

Przemówiłeś z wieczności do mnie
oczyma swego dziecka
to wołanie spojrzeniem nagłym
rozpaliło pytań tysiące
wszystkie z refrenem jednakim
s.o.s. dla twojej i mojej duszy.

Ten znak, spojrzenie wymowne
zatrzymało zegar czasu
upadłem na progu mojej duszy
s.o.s. to jednak i dla mnie.

Czas przemówił żaglem
wydętym nadzieją
pamiętaj, pamiętaj
nie zapomnij....

(Koledze Stasiowi
w dowód pamięci)
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Polecamy!

Maria Nurowska
– „Mi³oœæ rano, mi³oœæ wieczorem”

Powieść Marii Nurowskiej „Miłość
rano, miłość wieczorem” to poruszają-
ca i wzruszająca historia Jerzego – po-
wstańca warszawskiego, który po wielu
latach przypadkowo odnajduje swoją
żonę i dowiaduje się, że ma dorosłą
córkę. Bohater nadal utrzymuje kon-
takt ze swoimi dwoma kolegami z po-
dwórka. Ich przyjaźń datuje się na czas
sprzed wojny. Przyjaciele brali udział w
powstaniu warszawskim, a obecnie
wspierają się w sytuacjach kryzysowych.
Nazwali się „trzema muszkieterami”.
W powieści jest też wątek sensacyjny.
Autorka podejmuje w swojej książce
trudne sprawy takie, jak powstanie war-
szawskie, lata powojenne, a także

współczesne problemy otaczającego nas świata.
„Miłość rano, miłość wieczorem” to powieść o uczuciach, które

potrafią przetrwać długie lata, o historii, która staje im na przeszko-
dzie i o męskiej przyjaźni, której nie zniszczą przeciwności losu.

Michele Zackheim
– „Ostatni poci¹g do Pary¿a”

Lata trzydzieste ubiegłego wieku.
Przedwojenna gorączka, pierwsze prze-
śladowania Żydów, a w tym wszystkim
zdeterminowana i silna dziennikarka.

Rose Manon wywodzi się z amery-
kańskiej rodziny. Jej matka jest Żydówką,
jednak przez całe życie wychowywała
swoją córkę w niewiedzy o ich pocho-
dzeniu, a później wpajała jej niechęć
do swojej krwi. Rose dorastała bez ro-
dzinnego ciepła, matka zawsze była
apodyktyczna i zimna. W końcu udało
się jej wyrwać, dostała pracę jako za-
graniczna korespondentka w Paryżu.

Doceniono jej umiejętności i twardy charakter. Gdy zapropono-
wano jej przeniesienie do Berlina, nie wahała się ani trochę. Arty-
kuły, które pisała, stały się coraz bardziej nastawione na politykę,
Rose opisywała okrucieństwo wobec Żydów, jak i sytuację w Niem-
czech oraz Europie. Tam też poznała swoją pierwszą miłość, słyn-
nego grawera Leona. Na początku nie angażowała się w ten zwią-
zek, dopiero później, gdy sytuacja w Berlinie zrobiła się coraz bar-
dziej napięta, ich relacja dojrzała. Jednak los lubi być przewrotny.
Przed Rose staje trudna decyzja wybrania pomiędzy miłością a...
rodziną.

„Ostatni pociąg do Paryża” to wzruszająca opowieść o miłości,
zaufaniu, trudnych relacjach, wojnie i prześladowaniach, a także
o antysemityzmie po obu stronach niemiecko-francuskiej granicy.

Zwrot kosztów pogrzebu
Zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), jeżeli

wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpi-
ła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody
powinien zwrócić koszty pogrzebu temu, kto je poniósł.

Zakres zwrotu kosztów pogrzebu obejmuje:
1) zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, takich jak:

przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu,
2) koszty mszy żałobnej, posługi kapłańskiej, wynagrodzenia dla

organisty, przygotowania nekrologów, ew. koszty kremacji zwłok,
3) koszt postawienia nagrobka. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Naj-

wyższego z dnia 8 sierpnia 1973 r. (sygn. akt I CR 554/73) wydat-
ki na postawienie i urządzenie nagrobka (pomnika) wchodzą
w skład kosztów pogrzebu w rozumieniu art. 446 § 1 k.c. nieza-
leżnie od rodzaju nagrobka i czasu jego postawienia, jednocze-
śnie wyraźnie dodając, iż odszkodowanie obejmuje zwrot peł-
nych poniesionych na ten cel kosztów, chyba że sąd dojdzie do
przekonania na podstawie okoliczności sprawy, że koszty te są
rażąco wygórowane w zestawieniu z normalnymi wydatkami przy-
jętymi w podobnych przypadkach,

4) wydatki na wieńce i kwiaty,
5) wydatki na zakup odzieży żałobnej,
6) wydatki na poczęstunek dla osób biorących udział w pogrzebie,

przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku. Jak
stwierdził SN w wyroku z dnia 6.01.1982 r., II CR 556/81, nie-
publ. koszt takiego poczęstunku, utrzymany w rozsądnych sto-
sownie do okoliczności granicach, podlega zwrotowi na równi
z innymi kosztami pogrzebu, zgodnie z art. 446 § 1 k.c.
Zwrot kosztów związanych z pogrzebem należy się osobie, która

faktycznie je poniosła bez względu na to czy jest ona członkiem naj-
bliższej rodziny zmarłego lub jego spadkobiercą (tak Sąd Okręgowy
w Poznaniu w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt XII C 1063/08,
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 29 sierpnia 1995 r., sygn.
akt ACr 440/95). Zwrotu kosztów pogrzebu można zaś żądać jedy-
nie po ich rzeczywistym poniesieniu (tak wyrok SN z 4.6.1998 r,
II CKN 852/97, OSNC Nr 11/1998, poz. 196).

Bardzo istotnym jest, co potwierdza Sąd Okręgowy w Gliwicach
w wyroku z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. akt II C 80/06), że za koszty
pogrzebu można przyjąć koszty zwyczajowo ponoszone w takiej sytu-
acji, co ułatwia dochodzenie zwrotu w/w kosztów gdy brak jest ra-
chunków czy też faktur dokumentujących ich poniesienie.

Na koniec warto też przypomnieć, że żądanie zwrotu kosztów
pogrzebu nie może być pomniejszane o kwoty pobrane z tytułu za-
siłku pogrzebowego, zasiłku wypłacanego przez pracodawcę w związ-
ku ze śmiercią pracownika, czy też o świadczenie wypłacane człon-
kom najbliższej rodziny zmarłego z prywatnych umów ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednoznacznie przesądził
to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP
140/08), uznając, iż „Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 4 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu
odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.”.

Zgodnie z art. 442 § 2 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o zwrot
kosztów pogrzebu ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia
popełnienia przestępstwa (spowodowania śmierci) bez względu na
to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowią-
zanej do jej naprawienia.

Adwokat Mateusz Kozimor
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Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Od 1 marca br. zasiłek pogrzebowy przy-
sługuje także po śmierci dziadków, dzieci
w rodzinie zastępczej oraz osób, nad któ-
rymi ustanowiono opiekę prawną. Według
dotychczas obowiązujących przepisów, za-
siłek pogrzebowy przysługiwał w razie
śmierci: ubezpieczonego, osoby pobiera-
jącej emeryturę lub rentę, osoby, która
w dniu śmierci nie miała ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty, lecz spełniała
warunki do jej uzyskania i pobierania,
członka rodziny ubezpieczonego lub świad-
czeniobiorcy.

Za członków rodziny, po których przy-
sługuje zasiłek pogrzebowy, uważa się mał-
żonka, rodziców, dzieci własne, dzieci dru-
giego małżonka oraz przysposobione, przy-
jęte na wychowanie i utrzymanie przed osią-
gnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo
i inne dzieci.

Od 1 marca, w związku ze zmianą usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, rozszerzony zo-
stał krąg osób uznawanych w myśl ustawy
za członków rodziny, po śmierci których
będzie przysługiwało prawo do zasiłku po-
grzebowego. Od tego dnia za członków ro-
dziny będzie się uznawało również dzieci
umieszczone w rodzinie zastępczej, dziad-

ków oraz osoby, nad którymi ustanowio-
na została opieka prawna.

Bez zmian pozostają zasady dotyczące
dokumentowania oraz ustalania upraw-
nień do zasiłku pogrzebowego.

Osobą uprawnioną do odbioru zasiłku
pogrzebowego jest osoba, która pokryła
koszty pogrzebu. Przysługuje on także pra-
codawcy, domowi pomocy społecznej, gmi-
nie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub
związku wyznaniowego, jeżeli pokryły kosz-
ty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów
pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub
pracodawcę, dom pomocy społecznej, gmi-
nę, powiat, osobę prawną kościoła lub
związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebo-
wy ulega podziałowi między te osoby lub
podmioty – proporcjonalnie do poniesio-
nych kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wyno-
si 4000 zł. W razie jednak poniesienia kosz-
tów pogrzebu przez inną osobę niż czło-
nek rodziny osoby zmarłej lub instytucję,
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysoko-
ści udokumentowanych kosztów pogrze-
bu, nie wyższej jednak, niż 4000 zł.

Waloryzacja polega na podwyższeniu
kwoty świadczenia w wysokości przysługu-
jącej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem
waloryzacji wynoszącym 100,68 proc. Tego-
roczna podwyżka w przypadku emerytur,
emerytur pomostowych, nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych, świadczeń
i zasiłków przedemerytalnych oraz rent, nie
może być niższa niż 36 zł. Jeśli chodzi o ren-
ty z tytułu częściowej niezdolności do pra-
cy, nie może być to mniej niż 27 zł. Z kolei

w przypadku emerytury częściowej – nie
mniej niż 18 zł. Waloryzacji od dnia 1 marca
2015 r. podlega także podstawa wymiaru
świadczeń.

Od 1 marca br. obowiązują również nowe
wysokości najniższych emerytur i rent, nowe
kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wy-
płacanych wraz z emeryturą lub rentą albo
wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych
kwot zmniejszenia emerytur i rent w przy-
padku osiągania przychodu z działalności za-

robkowej. Od
marca kwota ba-
zowa wynosi
3308,33 zł.

Zastosowa-
nie po raz pierwszy w historii waloryzacji
kwotowo-procentowej wprowadziła w tym
roku nowelizacja ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, która weszła w życie 1 mar-
ca br.

�

Waloryzacja emerytur i rent
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, jak co
roku, z dniem 1 marca. W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe zwaloryzowane zostały
o wskaźnik wynoszący 100,68 proc.

Nowe zasady przyznawania
zasiłku pogrzebowego

Nowelizacja rozszerza krąg członków rodziny, po śmierci których przysługuje zasiłek pogrzebowy. Do tego grona dołą-
czeni zostali: dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Zmiana wprowadzona od 1 marca po-
woduje też rozszerzenie kręgu osób, które
będą mogły uzyskać zasiłek pogrzebowy
w kwocie ryczałtowej, nieograniczonej do
pokrytych kosztów pogrzebu.

W celu ustalenia prawa do zasiłku pogrze-
bowego, osoba wnioskująca o wypłatę świad-
czenia, jest zobowiązana do złożenia m.in.:
– wniosku o zasiłek pogrzebowy,
– odpisu skróconego aktu zgonu albo od-

pisu zupełnego aktu urodzenia dziecka
z adnotacją, że dziecko urodziło się
martwe,

– wszystkich rachunków poniesionych
kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zo-
stały złożone w banku – kopii rachun-
ków, potwierdzonych przez bank za
zgodność z oryginałem (należy jednak
zaznaczyć, że ustawa nie precyzuje, co
należy rozumieć przez koszty pogrze-
bu, obejmują one wydatki odpowiada-
jące zwyczajom panującym w środowi-
sku, do którego zmarły należał, ponie-
sione od chwili śmierci do zakończenia
ceremonii pogrzebowej),

– dokumentów potwierdzających pokre-
wieństwo lub powinowactwo.

�
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Z uwagą przeczytaliśmy artykuł doty-
czący Muzeum Społecznego Ziemi Strzy-
żowskiej w Strzyżowie, w którym obszer-
nie opisano historię i współczesną działal-
ność strzyżowskiej placówki muzealnej.
Jako Zarząd TMZS jesteśmy zmuszeni do
zamieszczenia sprostowania, albowiem
z przyczyn dla nas niezrozumiałych w ar-
tykule przemilczano istotne fakty dotyczą-
ce powstania muzeum. Nie padła ani jed-
na wzmianka o tym, iż eksponaty przez
dziesiątki lat gromadziło Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Strzyżowskiej i zbiory
były jego własnością. Największe zasługi
położył oczywiście pierwszy prezes
TMZS i założyciel muzeum pan prof.
Zygmunt Leśniak, lecz wyrazy uznania
należą się również kolejnym prezesom i
zarządom TMZS: panu Michałowi Jezier-
skiem, Tadeuszowi Szeteli, Stanisławowi
Urbanikowi i przede wszystkim panu
Adamowi Klusce, który od 1980 roku
(a więc przez 32 lata!) był społecznym ku-
stoszem tak zwanego Muzeum Regional-
nego TMZS. Za jego kadencji majątek
TMZS wzbogacił się o setki eksponatów,
a Muzeum odwiedziło tysiące osób. Po-
minięcie jego osoby oraz innych człon-
ków TMZS, zaangażowanych w prace na
rzecz wspólnego dobra bez żadnego wy-
nagrodzenia, wymaga sprostowania i od-
dania tym osobom należnego szacunku.

Poniżej przedstawiamy historię utwo-
rzenia Muzeum Samorządowego na pod-
stawie dokumentów TMZS (protokołów
z posiedzeń zarządów, walnych zgroma-
dzeń członków oraz innej dokumentacji do-
tyczącej meritum sprawy)

1. 05 maja 2011 r. – Zarząd uchwałą nr
1/2011 jednogłośnie postanawia wysto-
sować pismo do Burmistrza Strzyżo-
wa, w sprawie przejęcia przez samo-
rząd zbiorów Muzeum Regionalnego
TMZS.

2. 04 czerwca 2011 r. – Walne Zgroma-
dzenie członków TMZS postanawia
przyjąć do Zarządu panią Monikę Bo-
ber – Kordas (członkinię TMZS od
maja 2011 r.).

3. 04 czerwca 2011 r. – Walne Zgroma-
dzenie TMZS uchwałą nr 5/2011 po-
stanawia przekazać nieodpłatnie gmi-
nie Strzyżów majątek społecznego
Muzeum Regionalnego TMZS w celu
utworzenia Samorządowego Muzeum
Ziemi Strzyżowskiej. Wykonanie
uchwały powierzono wolą zgromadze-
nia Zarządowi TMZS, pod przewod-
nictwem nowego prezesa pani Marze-
ny Dubiel.

4. 18 sierpnia 2011 r. (protokół z posie-
dzenia zarządu TMZS) – pan Adam
Kluska, społeczny kustosz muzeum,
zakończył spis z natury MR i wyraził
gotowość do oficjalnego przekazania
zbiorów, w celu dokonania ewidencji
przez komisję z Urzędu Miasta
i TMZS, powołaną w celu oficjalnego
przejęcia majątku Towarzystwa przez
władze miasta. Było to 5276 ekspona-
tów muzealnych, 383 sprzętów i wy-
posażenia, ponad 1000 sztuk księgo-
zbioru.

5. 01 grudnia 2011 r. – na posiedzeniu
Zarządu TMZS omówiono stan prac
komisji – przy inwentaryzacji zbiorów
ok. 60 godzin nieodpłatnie przepraco-
wali członkowie Zarządu, zaś członko-
wie Młodzieżowego Koła MZS ok. 20
godzin przy porządkowaniu sal i doku-
mentacji fotograficznej.

6. 16 stycznia 2012 r. (wyjątki z Protoko-
łu Zdawczo-Odbiorczego) – „Na pod-
stawie uchwały nr 5/2011 Walnego
Zgromadzenia TMZS w Strzyżowie
z dnia 04 VI 2011 r., w sprawie przeka-
zania gminie Strzyżów majątku spo-
łecznego Muzeum Regionalnego
TMZS oraz § ust.1 pkt. 2 Uchwały Nr
IX/75/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji
kultury pod nazwą: Muzeum Samorzą-
dowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmun-
ta Leśniaka w Strzyżowie – TMZS
w Strzyżowie przekazuje nieodpłatnie
na własność gminy Strzyżów majątek
Społecznego Muzeum Regionalnego

TMZS w Strzyżowie, a gmina Strzyżów
w/w przyjmuje na własność i powierza
Muzeum Samorządowemu Ziemi
Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
w Strzyżowie. Na postawie protokołu
Komisji Inwentaryzacyjnej przekazano:
3640 eksponatów, 118 dokumentów,
767 druków zwartych, 74 wydawnictw
ciągłych (342 egzemplarze), 30 egzem-
plarzy maszynopisów, 160 sztuk sprzętu
i wyposażenia”. Jako przekazujący
majątek z ramienia TMZS protokół
podpisali: prezes Marzena Dubiel,
skarbnik Władysław Rusinek i wice-
prezes Jan Półzięć. Przyjmującymi byli:
Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński
i dyrektor Monika Bober-Kordas.

W świetle faktów, które powyżej przed-
stawiono, pominięcie milczeniem zasad-
niczej roli TMZS w powstaniu Muzeum
Samorządowego jest dla nas głęboko nie-
zrozumiałe. „Waga i Miecz” jest organem
samorządu i TMZS i stanowi kronikę hi-
storii miasta, z której informacje będą czer-
pać potomni. Zarząd TMZS nie mógł nie
zareagować na całkowite wykluczenie
w w/w artykule zasług członków naszego
stowarzyszenia (zarówno pełniących funk-
cje w zarządzie, jak i młodzieży z MKMZS
i wolontariuszy z Towarzystwa) dla powsta-
nia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzy-
żowskiej.

Tą placówką kultury i jej filiami miesz-
kańcy Strzyżowa mogą się teraz poszczy-
cić, nie tylko w naszej gminie, ale i w ca-
łym województwie podkarpackim, a nawet
poza granicami kraju. Jesteśmy dumni, że
pięknie rozkwitło i prężnie działa, życzy-
my Dyrekcji i pracownikom dalszych suk-
cesów, oddajmy jednak sprawiedliwość
wszystkim, którzy przez dziesiątki lat na
obecny sukces pracowali całkowicie spo-
łecznie, poświęcając swój prywatny czas dla
wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania mu-
zeum

– Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej

Suplement Towarzystwa
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej
do artykułu „Muzeum rośnie w siłę”

z nr 3/III 2015 czasopisma „Waga i Miecz”
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(i przymrużonym okiem...)

Aye aye aye aye
Some say that I was made to touch the sky
Why aye aye aye
Is something holding me down

Mentalnie zawisłam gdzieś pomiędzy
Coco Chanel a Mae West. Widzę życie do-
kładnie przez pryzmat cytatów z wypowiedzi
obu pań. Czego to dowodzi? Tego, że z jed-
nej strony chciałabym być femme fatale,
a z drugiej całkiem niezależną kobietą, która
wie, czego chce i idzie przez życie depcząc
mężczyzn (i kobiety, ale z mężczyznami
łatwiej) po drodze, jak zeschłe liście... chrup,
chrup... chrup... och, przepraszam!... chrup...
ach, to musiało boleć... pardon! Pocałujemy
ziazi i zaraz przejdzie... chRUP... (jednak
moje serce nie pozwala zostawić mi rannych
bez pomocy, to takie niehumanitarne).

Bo wszystko w nas kobietach jest takie
niejednoznaczne i zmienne.

Wstaję w niedzielny ranek i czuję, że świat
należy do mnie. Och... po prostu czuję, że
jestem wspaniała, a fale nadziei podpływają
do mnie i liżą zachłannie moje małe stopy.
Hurra! Jestem cudowna, piękna, biegle wła-
dam kilkoma językami, na dodatek mam
kryształowy charakter i co tu dużo kryć:
anioł, anioł!... (zwykle na to, jak się czuję
w niedzielę, ma wpływ sobotni wieczór).
Sama nadzieja i łagodność, prawda? Mogła-
bym spokojnie reklamować Towarzystwo
Ubezpieczeniowe.

Niestety, po niedzielnym poranku nastę-
puje niedzielne popołudnie. I wystarczy jed-
no, jedyne słowo, żeby wtrącić mnie w ot-
chłań szaleńczego cierpiętnictwa. Czasami
wystarczy, że słowo w ogóle nie zostanie
powiedziane. Bo miało być, ja na nie czeka-
łam. I ktoś, gdzieś nie ma nawet pojęcia, że
skazał mnie na popołudniowe tortury, co
oznacza kulanie się po dywanie i jęczenie,
marudzenie i rozdzieranie szat oraz mierz-
wienie kłaków na głowie.

A potem następu-
je sześciogodzinne ka-
towanie się jedną pio-
senką... I nadchodzi
wieczór.

Postanawiam na-
pisać wreszcie list, któ-
ry powinien być napi-
sany już dawno. Jest
1.00 w nocy, a ja ciągle
piszę i nie mogę skoń-
czyć. List ma w sobie
trochę tłumaczenia
się, trochę przeprosin
i sporo muzyki, bo do
tych listów zawsze do-
daję muzykę... Kończę
o 1.30 i wysyłam. Czy-
tam raz jeszcze i je-

stem przerażona tym, co wysłałam w świat!
Stek bredni i jęczenia. Natychmiast siadam
do pisania i na szybko produkuję drugą wer-
sję, do której dodaję całkiem inną muzykę
i dwa akapity przeprosin za to, co wysłałam
wcześniej. Jest 2.00, kończę i wysyłam.

Natychmiast ogarniają mnie wątpliwości
i siadam do napisania wersji numer 3, w któ-
rej przepraszam za obie wcześniejsze i do-
daję, że więcej już nic nie napiszę, bo jestem
beznadziejna i sama nie wiem czego chcę.
Jest 2.30, kończę i wysyłam. O 3.00 nad ra-
nem dzwoni telefon z pytaniem, czy można
już odpowiedzieć, czy też należy poczekać
na wersję 4., 5. i 10.? I która z tych wersji jest
najbliższa temu, co naprawdę myślę? I czy
nie lepiej pogadać przez telefon?

Idę spać o 4.00 i naprawdę nie wiem,
o co mi chodzi... Dlaczego podjęcie decyzji
jest sprawą tak bolesną?

Siedzę przed lustrem i zastanawiam się
co zaproponować fryzjerowi?

Wszyscy fryzjerzy, kiedy mnie widzą, mają
zawsze takie samo rozwiązanie – tniemy kró-
ciutko i farbujemy na kasztan. Swędzą ich
nożyczki na sam widok moich włosów. Kie-
dyś nieopatrznie się zgodziłam, podkusiło
mnie i dałam się namówić... Zdjęcia z tego
okresu ukrywam w najgłębszej szufladzie piw-
nicznej. Nie mogę się ich pozbyć całkowicie,
bo tę zmianę zafundowałam sobie prowadząc
własne dziecko do pierwszej klasy – dziecko
z tytą i w pierwszym garniturze, a obok blady
wypłosz z oczami wielkości spodków i gniaz-
dem orła na głowie – mamutek w przebraniu
babci. No więc co jest modne? Co mam sobie
pozwolić zrobić na głowie?!

WOB-a, koniecznie WOB-a! – krzyczą
gazety przekonujące mnie, że każda szanująca
się kobieta w tym sezonie musi mieć na głowie
właśnie to, jeśli chce w ogóle istnieć, a o lśnie-
niu nawet nie wspominajmy. Przeżyłam już
BOB-a i LOB-a, ale WOB-a jeszcze chyba nie
miałam... Zwróciłam się więc o pomoc do In-
ternetu. Cóż, moi drodzy – wyjaśnienie jest
proste – WOB to to samo, co LOB czy BOB,
tylko skropiony słoną wodą morską. Okazało
się więc, że zupełnie niechcący ja już tego
WOB-a od dłuższego czasu pozwalałam sobie
nosić. Niestety, okazało się też, że absolutnie
nie powinnam tego robić. Gazety krzyczą, że
WOB pasuje wszystkim, tylko nie kobietom,
które zamiast twarzy mają księżyc w pełni
– czyli pisząca te słowa, w rzeczy samej. Prze-
czytałam też, że jeśli nie przestanę natychmiast
robić dzióbków do zdjęcia, to mi tak zostanie
i oblegną mnie zmarszczki palacza.

O żesz... wszędzie robię ten dzióbek...
samo się jakoś tak układa... a tekst wycisnę-
łam z siebie za pomocą wyciskarki do soków
i odkurzacza.

Pieprzu, całkiem wyczerpana tym
dualizmem ontologicznym

Radoœæ ¿ycia i ból istnienia czyli: b³¹dzenie
jest ludzkie, ale sprawia, ¿e czujesz siê bosko!
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Strzyżów reprezentowało 12 zawodni-
ków i zawodniczek. Dzięki temu, że zawody
odbyły się w naszym mieście, 11 zawodni-
ków mogło po raz pierwszy spróbować
swych sił w tego typu rywalizacji. Zawody
zakończyły sie wielkim sukcesem zarówno
pod względem organizacyjnym, jak i spor-
towym. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie
7 medali, w tym 5 złotych, 1 srebrny i 1 brą-
zowy. Najwięcej, bo 4 medale złote, zdobyła
Paula Gawron na dystansach 50 i 100 m
stylem dowolnym, 200 m stylem grzbieto-
wym i 100 m stylem zmiennym. Osiągnięty

Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego dzieci 10-11 lat
21 marca br. w Strzyżowie, w Krytej Pływalni OTYLIA, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, w których wzięło
udział ponad 150 zawodników i zawodniczek z 12 klubów.

wynik na ostatnim z podanych dystansów
okazał się rekordem Polski. Czas uzyskany
przez Paulę jest o dwie sekundy lepszy od
najlepszego do tej pory osiągniętego czasu
na tym dystansie. Paula została jednocze-
śnie najlepszą zawodniczką zawodów wśród
11-latków. Miłą niespodzianką był złoty
medal, który wywalczył Kamil Jarosz na
dystansie 50 m stylem motylkowym i 1 srebr-
ny medal na dystansie 200 m stylem zmien-
nym. Na podium stanęła jeszcze Karolina
Piotrowska, która wywalczyła medal brązo-
wy na dystansie 100 m stylem klasycznym.
To wielki sukces i zarazem potwierdzenie
dobrej, ciągłej pracy zespołu trenerskiego,

Start pierwszej konkurencji Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego dzieci 10-11 lat

Fot. K. Szaro (3)

Paula Gawron odbiera nagrodę z rąk prezesa POZP
Roberta Wieczorka

Kamil Jarosz – debiutant w zawodach pływackich

skupionego wokół Stowarzyszenia „Na
Start”. Warto dodać, że w najstarszej kate-
gorii wiekowej nasz Klub reprezentuje Mar-
ta Szopa, która na niedawno rozegranych
Zimowych Mistrzostwach Polski 15-latków,
reprezentowała Centrum Sportu ze Strzy-
żowa w finale wyścigu na 200 m stylem zmien-
nym, zajmując w nim 7 miejsce.

Zwycięzcom i uczestnikom zawodów gra-
tulujemy. Być może dobrym rozwiązaniem
w przyszłości będzie powołanie klasy spor-
towej o specjalności pływanie. Dajmy szan-
sę innym dzieciom w osiąganiu kolejnych
sukcesów.

Wioletta Drozd
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Jan Półzięć

Bieganie czas
zacząć

Wiosna w tym roku przyszła dość
wcześnie, ale i zima była przyjazna
biegaczom. Kto chciał, mógł biegać
do woli już od początku roku. Porów-
nując ilość przebiegniętych kilome-
trów w tym roku do lat poprzednich,
to w moim przypadku jest dużo le-
piej, ale nie są to wyniki, które po-
walają na kolana – po 100 km
w styczniu i lutym, to jest zupełne
minimum.

Pierwszym poważnym sprawdzianem for-
my był Półmaraton Marzanny, który odbył
się 22 marca br. w Krakowie. Impreza, orga-
nizowana przez Krakowski Klub Biegowy
„Dystans”, rozwija się w oszałamiającym tem-
pie – w pierwszej edycji w 2004 roku bieg
ukończyło 209 biegaczy, w 2014 już 2461,
w tym roku w 12 edycji – 3249 zawodniczek
i zawodników. A pogoda mogła odstraszyć
wielu uczestników, bo temperatura w okoli-
cach +3oC i padający deszcz ze śniegiem jesz-
cze na godzinę przed startem, to nie są wa-
runki idealne do biegania. Na szczęście
o godzinie 11.00, w momencie startu, już nie
padało, ale zimno było. Kolorowa fala biega-
czy, rozciągająca się na kilka kilometrów
wzdłuż ulicy 3 Maja i Focha z dwóch stron
krakowski Błoń, robiła wrażenie.

Start w tym biegu traktowałem jako
sprawdzian swojej formy sportowej przed po-
ważniejszymi dystansami, które mam zapla-
nowane na tegoroczną wiosnę – maraton
w Łodzi i ultramaraton 115 km w Rzeszowie.
Próba wypadła całkiem dobrze – uzyskałem
czas 1:43:49 (jedna godzina, 43 minuty i 49
sekund), co dało mi 1121 miejsce w stawce
3249 biegaczy i 62 miejsce na 205 biegaczy w
kategorii M-50. W tej kategorii wiekowej nikt
starszy ode mnie nie miał lepszego czasu.

W kategorii wiekowej Kadet (2001-2003)
Patrycja Wnęk zdobyła 3 złote medale, jej brat
Patryk zdobył 3 złote i dwa srebrne medale,
Patryk Ziobro zdobył srebro i brąz, Szymek
Wójcik zdobył 3 srebrne i 2 brązowe medale.

W kategorii wiekowej (2006-2007) Mile-
na Moskwa zdobyła 3 złote medale, a Oliwier
Salamon i Filip Wojtczak zdobyli po jednym
srebrnym i jednym brązowym medalu.

W Turnieju Młodych Mistrzów (2008-
2009) Milena Salamon zdobyła złoty medal
a Filip Szlachta wywalczył srebro. Gratuluje-
my naszym zawodnikom i życzymy dalszych
sukcesów.

W tym sezonie odbędą się jeszcze dwa
turnieje tej rangi, w kwietniu i maju. Oprócz

Kolejne medale zawodników
Armmagedonu Strzyżów

W dniu 8.03.2015 r. w Kuźni Raciborskiej odbył się kolejny turniej Ogólnopol-
skiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym, gdzie dziewięciu zawodni-
ków ze strzyżowskiego Armmagedonu, zdobyło 24 medale: 10 złotych, 9 srebr-
nych i 5 brązowych.

turnieju ligowego w maju, odbędzie się jesz-
cze Puchar Polski Kadetów, a w czerwcu tur-
niej zamykający sezon – Mistrzostwa Śląska.
W trakcie rozpoczęcia tego turnieju odbywa
się podsumowanie całej Ligi, gdzie w tym

roku spodziewamy się bar-
dzo wysokich miejsc indywi-
dualnych zawodników, jak
i klasyfikacji drużynowej.

Armmagedon zaprasza
do wspólnej praktyki spor-
tów i sztuk walki, oprócz za-
jęć z Ju-Jitsu i Karate, zapra-
szamy również na zajęcia
FITNESS (AEROKICK-
BOXING, STEP&SHAPE,
PILATES).

Kontakt i informacje
sensei Paweł Szlachta, tel.
691 681 119.

�

Fot. Armmagedon (3)
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Pożegnanie z mundurem

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzy-
żowie, w dniu 27 lutego br., miało miejsce uro-
czyste pożegnanie policjantów odchodzących
na emeryturę. Podczas uroczystości policjan-
tom podziękował Komendant Powiatowy Po-
licji w Strzyżowie p.o. podinsp. Antoni Sto-
jak oraz kadra kierownicza jednostki.

W stan spoczynku przeszło 3 funkcjona-
riuszy. Luty to ostatni miesiąc służby dla

podinsp. Grzegorza Dzięgielewskiego, asp.
Andrzeja Korczyńskiego – policjanta Wy-
działu Kryminalnego oraz asp. Andrzeja
Zimnego, który pracował na stanowisku
dzielnicowego.

Słowa podziękowania do przechodzą-
cych na emeryturę funkcjonariuszy skiero-
wał Komendant Powiatowy Policji w Strzy-
żowie p.o. podinsp. Antoni Stojak. Podzię-
kował policjantom za ich długoletnią służbę
w strzyżowskiej komendzie. Wyraził słowa
uznania za ich wysiłek i wkład w pracę na

rzecz bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. Policjanci otrzymali listy gratulacyjne
oraz pamiątkowe upominki.

Nadkomisarz
Zenon Wierzchowski
nowym komendantem

w Strzyżowie

Uroczystość wprowadzenia nowego ko-
mendanta Komendy Powiatowej Policji
w Strzyżowie miała miejsce w dniu 4 marca
br. w sali konferencyjnej Państwowej Straży
Pożarnej w Strzyżowie. Akt nominacyjny
o powołaniu na stanowisko komendanta
wręczył nowemu przełożonemu strzyżow-
skich policjantów Zastępca Podkarpackie-
go Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Andrzej Sabik.

Ceremonia wprowadzenia nowego ko-
mendanta odbyła się podczas uroczystej
zbiórki. Zaproszonych gości przywitał pod-
insp. Antoni Stojak, który pełnił dotychczas
obowiązki Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Strzyżowie. Policyjną odprawę zaszczy-
cili swoją obecnością: Burmistrz Strzyżowa
Mariusz Kawa, Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Marek Rysz, ksiądz dziekan dekanatu
strzyżowskiego Jan Wolak, Wójt Gminy Czu-
dec Stanisław Gierlak, Sekretarz Gminy
Frysztak Tomasz Gancarski, Wójt Gminy
Niebylec Zbigniew Korab, Wójt Gminy Wi-
śniowa Marcin Kut, przedstawiciele służb
mundurowych, kadra kierownicza strzyżow-
skiej komendy oraz pracownicy cywilni.

Rozkaz o powołaniu na stanowisko Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Strzyżo-
wie nadkom. Zenonowi Wierzchowskiemu
wręczył Zastępca Podkarpackiego Komen-

Kronika

Policyjna

marzec 2015

Oprócz aspektu sportowego, udział w ta-
kim biegu i w takim mieście jak Kraków, ma
też swój aspekt poznawczy. Trasa Półmara-
tonu Marzanny przebiegała, oprócz nadwi-
ślańskich bulwarów, obok Wawelu, Traktem
Królewskim przez Rynek, Bramę Floriańską,
Plantami obok słynnego okna na Francisz-

kańskiej 3, obok Collegium Novum, ulicami:
Poselską, Senacką, Kanoniczą, Powiśle
u podnóża Wawelu, a dalej nad Wisłą bul-
warem Czerwieńskim i Rodła z długim fini-
szem wokół Błoń – bardzo atrakcyjna trasa.

Miło też było spotkać na trasie i mecie
Strzyżowiaków.

Okazało się, że w tej imprezie brała udział
spora grupa rodaków. Osiągnięte rezultaty
i zajęte miejsca pokazuje tabela, ale radość,
że nie było się jedynym reprezentantem
Strzyżowa, też ma swoją wartość.

�

* Pani Barbara biegła na dystansie 10 km

Lp.  Numer startowy   Imię i nazwisko Osiągnięty czas Miejsce Miejsce w kategorii

1 635 Radek Ślaski 1:25:34 152 M40 – 26

2 3010 Tomasz Furtak 1:34:55 523 M40 – 116

3 3129 Mariusz Kumor 1:41:40 994 M30 – 410

4 1619 Jan Półzięć 1:43:49 1121 M50 – 62

5 1642 Piotr Cierpiał 1:46:39 1350 M18 – 311

6 1598 Roman Cierpiał 2:06:40 2709 M50 – 174

7 1548 Paweł Ślaski 2:15:45 3024 M70 – 3

8 5338 Barbara Cierpiał* 1:14:50 589 K40 – 48
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danta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej
Sabik. Obejmujący stanowisko Komendan-
ta Powiatowego Policji w Strzyżowie, pod-
czas przemówienia, wyznaczył kierunek swo-
jej pracy poprzez utrzymanie wysokiego po-
ziomu bezpieczeństwa oraz porządku pu-
blicznego na terenie powiatu strzyżowskie-
go. Zadeklarował również, iż dołoży wszel-
kich starań, by sprostać wymaganiom na
nowym stanowisku.

Nowo powołany komendant otrzymał
gratulacje oraz życzenia sukcesów zawodo-
wych od Zastępcy Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszo-
nych gości. Insp. Andrzej Sabik podzięko-
wał podinsp. Antoniemu Stojakowi – Za-
stępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Strzyżowie, który dotychczas pełnił obo-
wiązki komendanta powiatowego.

Nadkom. Zenon Wierzchowski, pełni
służbę w Policji od 24 lat. Jest absolwentem
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Funkcje kie-
rownicze sprawuje od 1996 r. W 2006 r. objął
stanowisko Komendanta Komisariatu II
Policji w Rzeszowie. Nadkomisarz Zenon
Wierzchowski ma 46 lat, jest żonaty. Ko-
mendant interesuje się sportem i dużo pod-
różuje.

Debata „Bezpieczny senior”

Metody najczęściej wykorzystywane przez
oszustów, sposoby oddziaływania na uczu-
cia i emocje osób starszych, jak rozpoznać
oszusta i nie stać się jego ofiarą, to główne
tematy omawiane podczas spotkania ze słu-
chaczami Strzyżowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Debata na temat bezpieczeństwa osób
starszych odbyła się we wtorek 17 marca br.
w sali konferencyjnej Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie, gdzie spotykają się słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wykładzie
wzięło udział blisko 80 osób. Problemy po-
ruszone na spotkaniu, to kradzieże w do-
mach na szkodę osób starszych, oszustwa,
wyłudzenia pieniędzy, bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, jak również sposoby zapo-
biegania tym negatywnym zjawiskom.

Oficjalnie debatę rozpoczął Starosta
Strzyżowski Rober Godek. Następnie Ko-
mendant Powiatowy Policji w Strzyżowie
nadkom. Zenon Wierzchowski zapoznał słu-
chaczy ze strukturą organizacyjną strzyżow-
skiej Policji. W debacie uczestniczył również
kom. Wojciech Twaróg, Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego, który przed-
stawił liczne, najczęściej powtarzające się
przypadki oszustw, gdzie ofiarami stają się
osoby starsze, samotnie mieszkające, łatwo-
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wierne. Obecni na spotkaniu wysłuchali też
wykładu asp. sztab. Bogusława Dziedzica,
Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Wyło-
żył on temat technicznych możliwości
oszustw, wyjaśniając typowe metody wyko-
rzystywane przez cyberprzestępców. Prze-
strzegł również przed kupowaniem produk-
tów po okazyjnych cenach w sieci, jak też
kupowaniem artykułów za pośrednictwem
akwizytorów.

Zaproszony do uczestnictwa w rozpra-
wie gość – Alina Banek, Kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżowie, omówiła warunki otrzymania
pomocy finansowej, jak również psycholo-
gicznej udzielanej osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.

Następnie asp. sztab. Konrad Szarło-
wicz, Kierownik Wydziału Ruchu Drogowe-
go, omówił warunki i zasady bezpieczeństwa
seniorów na drodze, po czym wręczył uczest-
nikom debaty odblaski zachęcając do ich
noszenia. Dzielnicowi, asp. sztab. Robert
Majocha oraz asp. Krystian Wilk, przedsta-
wili zakres swoich obowiązków podczas peł-
nienia służby, zachęcając seniorów do kon-
taktowania się z Policją w przypadku zaist-
nienia przestępczych sytuacji.

Zakończenie debaty stanowiła dyskusja,
w trakcie której padło wiele pytań. Seniorzy
zgłaszali swoje propozycje, oczekiwania,
przedstawiali swoje potrzeby. Komendant
Powiatowy Policji w Strzyżowie nadkom.
Zenon Wierzchowski odpowiadał na liczne
pytania udzielając porad z zakresu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.

Na zakończenie uczestnicy wypełnili an-
kiety satysfakcji dotyczące przedmiotowej
debaty.

KPP w Strzyżowie



Z okazji Świąt Wielkanocnych
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życzymy wszelkiej pomyślności,
wiosennego optymizmu oraz rodzinnej atmosfery

przy świątecznym stole

Rada, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Juliusza Słowackiego 36, tel. 17 276 10 10

www.bsstrzyzow.pl
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