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W numerze
Czytelnicy pytają
– Burmistrz odpowiada

Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński

– Chciałabym zapytać pana burmistrza
o stojącą w runku fontannę, która wyglą-
da jak dzieło niedokończone – w jej środ-
ku stoi dumnie pusty postument. Czy jej
wygląd to zamierzenie (dziwne zresztą)
projektanta, czy jednak w przyszłości na
tym postumencie coś stanie?

Halina W.

Istotnie jest to „dzieło niedokończo-
ne”. Zgodnie z pierwotnym projektem na
cokole fontanny miał być umieszczony
posąg św. Michała, patrona Strzyżowa
i placu, na którym znajduje się fontanna.

Wobec pozostawienia w rynku pomni-
ka z posągiem św. Michała, pozbawione
sensu było umieszczanie drugiego na fon-
tannie.

W niedługim czasie ogłosimy konkurs
na zagospodarowanie pustego obecnie po-
stumentu, w którym również pani będzie
mogła uczestniczyć.

– Czy karmienie gołębi na rynku jest do-
zwolone? Temat ten szczególnie dokucz-
liwy był, kiedy rynek porastały gęsto drze-
wa, bo gołębie miały w ich cieniu dosko-
nałe warunki do żerowania. Jednakże
znowu zrobiło się ciepło, wielu ludzi spa-
ceruje po Rynku sypiąc okruszki chleba
czy ziarno, co przyciąga tabuny tych pta-
ków, które pozostawiają po sobie odcho-
dy i robactwo.

Jarrr

Karmienie gołębi na placu Rynku nie
jest dozwolone. Apeluję zatem do wszyst-
kich, którzy rozumieją problem, jak zadają-
cy to pytanie, do zaniechania dokarmiania
gołębi, jak i zwracania uwagi innym osobom,
które to czynią, na negatywny wpływ dokar-
miania na estetykę Rynku, jak i przyległych
kamienic, które są zanieczyszczane odcho-
dami. Liczę na obywatelską postawę.

�

Informacja z XL sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie

W dniu 24 kwietnia br. odbyła się XL
sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Podczas
obrad radni zapoznali się ze Sprawozda-
niem z realizacji programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3,
ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Jednym z bar-
dziej uroczystych punktów tej sesji było
wręczenie nagrody za osiągniecia w dzia-
łalności sportowej Edycie Wilk – trenerce
pływania pracującej w Centrum Sportu Tu-
rystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Zawod-
nicy przez nią prowadzeni są najlepszymi
zawodnikami Podkarpacia i Polski w swo-
ich kategoriach wiekowych. Nagrodę za
osiągnięte wyniki sportowe wręczono na-
tomiast Marcie Szopie – uczennicy 1 klasy
gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w
Strzyżowie. Ma ona na swoim koncie wiele
sukcesów pływackich – obecnie jest
w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnopol-
skiego w swojej kategorii wiekowej.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ob-
sadzenia mandatu radnego. W miejsce
zmarłej radnej Haliny Dziadosz do Rady
Miejskiej w Strzyżowie wstąpił Edward
Damszel, który złożył podczas sesji uro-
czyste ślubowanie.

Podjęto także uchwały:

• Zmieniającą uchwałę nr II/3/10 Rady
Miejskie w Strzyżowie z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie powołania komisji sta-
łych Rady Miejskiej.

Uchwała ta wiąże się z przystąpieniem
do Rady nowego radnego i uwzględnienia
tych zmian w składach komisji. Edward
Damszel będzie pracował w Komisji
Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Prawnych oraz Rewizyjnej.

• W sprawie wskazania wstępnego miej-
sca lokalizacji nowych przystanków ko-
munikacyjnych.
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Nowe przystanki utworzone zostaną
w Wysokiej Strzyżowskiej przy drodze po-
wiatowej relacji Węglówka – Wysoka Strzy-
żowska – Dobrzechów po stronie prawej oraz
w Tropi przy drodze powiatowej Zawadka –
Grodzisko – Strzyżów po stronie prawej.

• W sprawie udzielenia pożyczki krót-
koterminowej dla Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie.

W bieżącym roku, w 10 rocznicę wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej, wiele
organizuje się w kraju spotkań podsumo-
wujących ten okres, ale i promujących in-
westycje zrealizowane dzięki funduszom
unijnym. Taki charakter miało również
spotkanie „Dzień Otwarty Funduszy Eu-
ropejskich” zorganizowane w dniu 10 maja
przez Podkarpacką Komendę Wojewódzką
OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzie-
ży w Rzeszowie, a także Punkt Pośrednic-
twa Pracy oraz Ośrodek Szkolenia Zawo-
dowego w Strzyżowie.

W spotkaniu tym udział wzięli m.in.:
Aneta Dąbrowa – kierownik zespołu ds.
programów europejskich i współpracy
międzynarodowej w Podkarpackiej Woje-
wódzkiej Komendzie Ochotniczych Huf-
ców Pracy, Alina Banek – kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Strzyżowie, Robert Ziemba – dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżo-
wie, Krzysztof Koza – doradca ds. osób nie-
pełnosprawnych z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Krystyna Barć-Dudek
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Strzyżowie, dyrektorzy oraz

pedagodzy strzyżowskich szkół średnich,
a także młodzież strzyżowskiego liceum.

Działalność Punktu Pośrednictwa Pra-
cy (PPP), zajmującego się m.in. udzielaniem
wsparcia młodzieży w procesie wejścia na
rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrud-
nienia a także Ośrodka Szkolenia Zawodo-
wego (OSZ), organizującego szkolenia dla
młodzieży, przedstawił Bartosz Stec – po-
średnik pracy w Punkcie Pośrednictwa Pra-
cy w Strzyżowie. Podczas 4-letniej działal-
ności w PPP zarejestrowano 982 osoby,
z czego 333 osoby podjęło pracę. Natomiast
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego zorga-
nizowano 16 szkoleń, w których udział wzię-
ło 123 osoby bezrobotne. Oprócz tego przy
współpracy tych dwóch placówek udało się
zorganizować m.in. targi pracy czy konfe-
rencje edukacyjne.

 Z wykładem na temat projektów zre-
alizowanych w Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży w Rzeszowie wystąpiła Valen-
tyna Dmytrenko – inspektor ds. wdrażania
programów w tej placówce. Mówiła m.in.
o projekcie „Przez tradycje, obyczaje po-
znajmy się nawzajem” skierowanym do
młodzieży polskiej i ukraińskiej, którego

celem było wzajemne poznanie kultur i tra-
dycji, przełamanie bariery językowej, na-
wiązanie międzynarodowych kontaktów
przez uczestniczącą w nim młodzież.

„Fundusze Europejskie i ich znaczenie
dla rozwoju Podkarpacia na przykładzie pro-
jektów realizowanych przez Wyższą Szkołę
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” to
temat wystąpienia, który omówił szeroko
Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rze-
szowie przy Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania. Przedstawił on projekty jakie
były realizowane w Wyższej Szkole Infor-
matyki i Zarządzania przy udziale środków
unijnych na przykładzie Centrum Edukacji
Międzynarodowej, którego budowa koszto-
wała blisko 27 mln zł. Mówił także o niewąt-
pliwych korzyściach ekonomicznych jakie
przyniosło nam członkostwo w UE.

Na zakończenia Aneta Dąbrowa po-
dziękowała wszystkim przybyłym przed-
stawicielom instytucji od początku współ-
pracujących i przychylnych OSZ i PPP,
podkreślając w szczególności udaną współ-
pracę z burmistrzem oraz Gminną Spół-
dzielnią „SCh”. Wspomniała także o no-
wym projekcie, którego realizatorem bę-
dzie Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie,
skierowanym tym razem do młodzieży za-
grożonej wykluczeniem społecznym.

A. Kozioł

Pożyczka w wysokości 80 tys. zł udzie-
lona zostanie na realizację projektu „Roz-
wój polsko-francuskiej współpracy kultu-
ralnej poprzez udział Strzyżowskiego
Chóru Kameralnego w warsztatach fran-
cuskiej muzyki chóralnej w Nicei”. Po-
życzka z należnymi odsetkami zwrócona
zostanie w całości w roku bieżącym.

• Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej

w Strzyżowie Nr XXXVII/367/14 z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu
gminy Strzyżów na 2014 rok.

W ramach uchwały dokonano podzia-
łu środków otrzymanych z różnych źródeł
do budżetu Gminy Strzyżów, jak również
uwzględniono wydatki wynikające z pod-
jętych przez Radę Miejską uchwał.

�

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich
w OSZ i PPP w Strzyżowie

Spotkanie prowadziła Urszula Drogoń – specjalista
ds. szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji od początku współpracujących z OSZ i PPP w Strzyżowie
oraz uczniowie strzyżowskiego LO



5Waga i Miecz    maj-czerwiec 2014

Powiatowo-gminne obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie

Jak co roku, mieszkańcy Strzyżowa i okolic zebrali się tłumnie, by wziąć udział w uroczystościach upamiętniających
223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W pochodzie, który tego dnia przeszedł ulicami miasta, uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, instytucji, zakładów pracy,
służb mundurowych, organizacji, kombatanci, liczne poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych oraz miesz-
kańcy miasta i okolic, wśród których – co warto zauważyć – znaczącą liczbę stanowiły dzieci i młodzież.

Pochodowi przewodniczyła Strzyżow-
ska Orkiestra Dęta, a także kompania ho-
norowa 21. Dywizjonu Artylerii Przeciw-
lotniczej z Jarosławia i strzyżowscy strzel-
cy, którzy pełnili wspólnie również warty
honorowe w lokalnych miejscach pamię-
ci, gdzie złożone zostały wiązanki kwia-
tów – przy pomnikach: Katyńskim, Żoł-

nierzy Poległych w I i II Wojnie Świato-
wej oraz Niepodległości w Rynku. O godz.
11.00 w kościele farnym mszę świętą
w intencji Ojczyzny odprawił ks. dr Jan
Wolak, zaś kazanie wygłosił ks. Paweł
Ciba.

Główna część uroczystości miała miej-
sce na placu DK „Sokół”, przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
kwiaty złożyli przedstawiciele: samorzą-
du powiatowego i gminnego, 21. daplot
w Jarosławiu, Jednostki Strzeleckiej
„Strzelec”, Międzyzakładowej Organiza-
cji NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wycho-
wania w Strzyżowie, Wojewody Podkar-
packiego, organizacji Narodowy Strzyżów
oraz Miejsko-Gminnego Przedszkola Pu-
blicznego w Strzyżowie.

– Składamy dziś hołd twórcom Kon-
stytucji 3 Maja, testamentu Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów, zbudowanej wokół
praw i swobód obywatelskich, tolerancji,
wolności wyznania, pokoju. Wartości za-

warte w pierwszej pisanej konstytucji
w Europie, niech będą dzisiaj dla nas za-
wsze najważniejszym wzorem do naślado-
wania – podkreślał prowadzący uroczy-
stość Zastępca Burmistrza Strzyżowa,
Waldemar Góra. W swoim przemówieniu
nawiązał także do wyjątkowego wydarze-
nia, jakim była kanonizacja Jana Pawła II,

który od 1999 roku jest Honorowym Oby-
watelem Gminy i Miasta Strzyżów. Za-
stępca burmistrza podziękował mieszkań-
com Strzyżowa i okolic za patriotyczną
postawę, której wyrazem było liczne
uczestnictwo w uroczystościach, nie zapo-
minając także, w przeddzień święta Świę-
tego Floriana, o druhach z państwowej
i ochotniczych straży pożarnych.

Do historii jednego z najważniejszych
w naszej polskiej historii wydarzenia, na-
wiązywał w swoim przemówieniu także
Starosta Strzyżowski Robert Godek.

Dopełnieniem uroczystości była część
artystyczna przygotowana przez uczniów
Miejskiego Zespołu Szkół pod kierunkiem
nauczycielek: Elżbiety Wojtuń, Teresy
Urbanik, Renaty Moskal. Całość obcho-
dów zakończył XVI Bieg Uliczny o Pu-
char Starosty Strzyżowskiego.

Jak co roku można było dokonywać
wpłat na rachunek „Specjalnego Fundu-
szu na Remont i Odnowę Pomników
i Miejsc Pamięci Narodowej”. W sumie
zebrano 1 900,00 zł.

Tekst i fot. A. Kozioł

Patriotyczne wiersze, piosenki oraz polskie tańce narodowe znalazły się w programie artystycznym przygotowa-
nym przez uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie

Delegacja gminy Strzyżów składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Życzenia i gratulacje dla Pani
Janiny Gocek w dniu setnych urodzin
12.04.2014 r.

Nie wybiera się miejsca ani dnia
Przychodzi człowiek z woli Opatrzności
na świat
Jeśli ominie wszelkie przeszkody
dwie wojny, naukę, pracę, choroby
może przeżyć 100 i dużo więcej lat!
Przychodząc, nie wiemy co się wydarzy
i z czym przyjdzie się zmierzyć
Trwać trzeba z wiarą, nadzieją
i w niemożliwe uwierzyć!

Przeszła Pani szmat drogi
niedoli, strachu i wojny
i przeszła Pani zwycięsko
100 lat dożywa pogodny!

W setne urodziny Pani Janiny
wszyscy serdecznie życzymy
w zdrowiu jeszcze długich lat,
wspomnień z życia bogatego,
z Liceum przedwojennego...
Wdzięczności żywej jak kwiat
Pani Janina światła osoba
zna prawie całą historię Strzyżowa

Składamy życzenia najszczersze,
szampanem, prozą i wierszem,
Niech świeci gwiazda życzliwa,
zdrowia i sił niech przybywa,
Pan Bóg błogosławieństwa ześle,
na dalszą życia przestrzeń
Szacunku wszystkich, szczęścia na co dzień
200 lat w zdrowiu w nagrodę!

Irena Wojciechowska

Pani Janina prawie przez całe swoje
życie związana jest ze Strzyżowem. Wy-
chowała pięcioro dzieci, doczekała się
wnuków i prawnuków. Zawsze pełna życia,
angażująca się w życie naszego miasta.

Jako emerytka z ochotą uczestniczyła
we wszystkich przedsięwzięciach Związ-
ku Emerytów i Rencistów działającego
w Strzyżowie. Do ubiegłego roku była
także słuchaczką Strzyżowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pilnie uczest-
nicząc we wszystkich wykładach i spo-

Fot. M. Wójcik (2)

Specjalnie dla jubilatki wystąpił zespół „Barwy Jesieni”

Janina Gocek w towarzystwie najbliższych

Przeżyć pięknie cały wiek
12 kwietnia 2014 roku był wyjątkowym dniem dla Janiny Gocek, jej rodziny i mieszkańców Strzyżowa, bowiem właśnie
w tym dniu pani Janina ukończyła sto lat. Aby uczcić ten piękny jubileusz w DK „Sokół” odbyło się uroczyste spotkanie
z Jubilatką i jej rodziną.

tkaniach. Na wycieczkach i spotkaniach
towarzyskich swoim zaangażowaniem,
werwą i humorem niejednokrotnie za-
wstydzała nas – emerytów, będących
w wieku jej dzieci.

Aby uhonorować Jubilatkę burmistrz
Marek Śliwiński na tym spotkaniu, skła-
dając życzenia, wręczył pani Janinie kwia-
ty, prezent oraz pięknie wydany album ze
zdjęciami nawiązującymi do jej życia. Były
także życzenia i kwiaty od dyrektor DK
Jadwigi Skowron, kanclerz SUTW Marii

Wójcik (także okazały tort), przedstawi-
cieli Związku Emerytów i Rencistów: Ur-
szuli Sosin i Zdzisława Muszyńskiego,
Marii Strycharz, długoletniej przewodni-
czącej Zw. Emerytów i Rencistów w Strzy-
żowie oraz Zespołu „Barwy Jesieni”, któ-
ry swym występem uświetnił spotkanie.

Życzenia 200 lat (bo jakże inaczej)
odśpiewano wspólnie wznosząc toast
szampanem. Urodzinowy tort smakował
znakomicie. Maria Wójcik odczytała oko-
licznościowy wiersz napisany przez poet-
kę Zdzisławę Górską (także słuchaczkę
SUTW), który został włączony do wręczo-
nego albumu, a który doskonale ilustruje
przeżycia Jubilatki. A oto on:
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Uczestniczący w spotkaniu z uwagą obejrzeli krótki filmik pokazujący zakres działań remontowych w budynku biblioteki

Fot. P. Lasota

Już 65 lat służy mieszkańcom naszego
miasta. Jak na dostojną jubilatkę, jest
w doskonałej formie; odmłodzona, coraz
bardziej nowoczesna, stała się miejscem,
w którym warto bywać. Miejscem, które do-
skonale godzi tradycję z nowoczesnością.

Dyrektor BPGiM w Strzyżowie Marta
Utnicka przedstawiła krótki rys historycz-
ny placówki z ostatnich trzech lat. Opisała
w kilku słowach remont, jaki przechodziła
w ostatnich latach biblioteka. Dzięki stara-
niom Burmistrza Strzyżowa oraz uprzejmo-
ści prezesa Fabryki Mebli Horsta Schmidt’a
zostało przekazane dla biblioteki nieopłat-
nie ponad 100 regałów na książki. Nato-
miast od firmy „Nowy Styl” – filia w Jaśle,
nasza biblioteka otrzymała bezpłatnie 50
krzesełek, które służą nam wszystkim. Od
dwóch lat trwają intensywne prace dotyczą-
ce kompleksowej komputeryzacji bibliote-
ki. Został zakupiony serwer, który obsługu-
je całość procesów bibliotecznych. Na chwilę
obecną na naszej stronie internetowej do-
stępny jest już katalog on-line. Obejmuje on
cały księgozbiór biblioteki głównej oraz
część księgozbioru filii bibliotecznych. Ka-
talog on-line dostępny jest pod adresem
www.katalog.bpgimstrzyzow.pl. Docelowo
zautomatyzowane zostaną procesy, takie jak:
wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie
zbiorów, co jest bardzo ważne zarówno dla

pracowników, jak również dla użytkowni-
ków biblioteki. Trwają prace nad zakupem
czytników kodów kreskowych, a także pla-
stikowych kart czytelników.

Dalszą historię biblioteki omówił jej
wieloletni dyrektor Adam Kluska, parę słów
od siebie dodał też były dyrektor Tadeusz
Marek.

O wysokim poziomie kultury w gminie
Strzyżów i znaczeniu biblioteki w jej two-
rzeniu mówili zaproszeni goście. Gratula-
cje i podziękowania za współpracę na ręce
dyrektora biblioteki składali: Burmistrz
Strzyżowa – Marek Śliwiński, Starosta
Strzyżowski – Robert Godek, dyrektor
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rze-
szowie Barbara Chmura, dyrektorzy za-
przyjaźnionych placówek oraz odczytane
zostało wiele listów gratulacyjnych.

Za wieloletnią pracę dla byłych dyrek-
torów naszej placówki zostały wręczone
kwiaty i listy gratulacyjne od obecnej pani
dyrektor i Burmistrza Strzyżowa – Marka
Śliwińskiego.

Po skończonej części oficjalnej, przy
zgaszonych światłach, na salę wjechał uro-
dzinowy tort w towarzystwie naszej maskot-
ki – Strzyżowskiego Bibliomisia. Pokroje-
nia tortu dokonali dyrektorzy biblioteki.
Podczas degustacji słodkiej przyjemności
uczestniczący w spotkaniu mogli zobaczyć

krótki filmik pokazujący zakres działań
remontowych naszej placówki.

Następnie na scenę wkroczyła młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżo-
wie pod kierunkiem Violetty Wietechy
z programem, który był dla nas, jako bi-
bliotekarzy, wielką niespodzianką i jak się
później okazało, balsamem dla duszy.
Uczniowie w bardzo zabawny sposób
przedstawiali pracę w bibliotece.

W klimat następnego przedstawienia
wprowadziła nas Grupa Obrzędowa przed-
stawiająca starodawne wesele wiejskie. Zespół
składający się z przedstawicieli Towarzystwa
Przyjaciół Godowej przyśpiewkami i tańca-
mi oddał klimat, jaki panował w dawnych
czasach. Przedstawienie starodawnego wese-
la oraz wystrój całej sali – wspólny stół, wspól-
ne biesiadowanie – nawiązywało do Roku
Kolbergowskiego. Rok 2014 został bowiem
ogłoszony rokiem Oskara Kolberga, który
w swoim życiu zajmował się zbieraniem
i utrwalaniem w wersji papierowej starodaw-
nych obrzędów i zwyczajów ludowych.
W takim weselnym klimacie zostały podsu-
mowane główne uroczystości obchodów 65-
lecia powstania Biblioteki Publicznej Gmi-
ny i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie.
Tym, którzy zechcieli poświecić swój cenny
czas – dziękujemy.
Tym, którzy nas cenią – dziękujemy.
Tym, którzy nas krytykują, też dziękujemy.
Tym, którzy zechcieli skorzystać z naszej
pomocy – zapraszamy!!!
Wszyscy bowiem tworzymy naszą małą,
lokalną rzeczywistość...

Jesteśmy przekonani, że nic nie zakłó-
ci dalszego, pomyślnego rozwoju biblio-
teki, która w naszym mieście ma już bo-
gatą historię i znaczące miejsce.

Dyrekcja i pracownicy BPGiM
w Strzyżowie

65 lat minęło...
15 maja 2014 r. strzyżowska Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im J. Przy-
bosia obchodziła piękny jubileusz. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni
goście, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, powiatowych,
przedstawiciele instytucji kulturalnych, przyjaciół biblioteki wraz z obecnymi
i byłymi pracownikami.
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Muzeum Samorządowe Ziemi Strzy-
żowskiej zostało powołane uchwałą Rady
Miejskiej z dnia 30.06.2011 roku. Nadano
mu imię Zygmunta Leśniaka – historyka,
nauczyciela strzyżowskiego Gimnazjum,
twórcy Izby Pamięci. Majątek muzeum zaś
stanowią zbiory muzealne Towarzystwa
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, przeka-
zane miastu w tym samym czasie. Wśród
zbiorów znajduje się kilka tysięcy ekspo-
natów o wysokiej wartości muzealnej z na-
stępujących dziedzin: paleontologia, arche-
ologia, historia, archiwalia, numizmatyka,
kultura materialna, sztuka oraz etnografia.
Eksponaty te gromadzone były przez 50 lat
(od 1959 roku). Wielkie i jakże ważne dla
naszej historii dzieło gromadzenia pamią-
tek, zapoczątkowane przez prof. Zygmun-
ta Leśniaka, kontynuował przez ostatnich
30 lat Adam Kluska, opiekun Społecznego
Muzeum Regionalnego Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Strzyżowskiej (istniejące-
go od 1972 roku).

Muzeum
– urządzanie na nowo

Od momentu powołania muzeum, aż
do teraz placówka znajdowała się w fazie

reorganizacji. Przez cały ten czas trwały
prace porządkowe, inwentaryzacyjne, zaś
eksponaty były opracowywane naukowo.
Od początku strzyżowskie muzeum współ-
pracowało z Muzeum Okręgowym w Rze-
szowie, otrzymując pomoc merytoryczną
archeologów, historyków, historyków sztu-
ki i konserwatorów przy konsultacjach
poszczególnych zabytków z różnych dzie-
dzin. Te najbardziej zniszczone ekspona-
ty, wymagające pilnej interwencji konser-
watorskiej, poddane zostały zabiegom
konserwacji i renowacji. W 2012 roku roz-
poczęła się realizacja projektu rewitaliza-
cji miasta, podczas której zostały wyre-
montowane: kamienica przy ul. Łukasie-
wicza 10 – główna siedziba muzeum – oraz
jego oddziały: XVIII-wieczna synagoga,
filia muzeum oraz poddasze budynku Ca-
lvados, gdzie urządzona została strzyżow-
ska galeria. Podczas prac związanych z re-
witalizacją placu Rynku muzeum również
przeprowadziło badania archeologiczne.
W 2012 roku odbyły się prace wykopali-
skowe, zaś w 2013 – nadzór archeologicz-
ny. Dzięki nim rozpoznane zostały relikty
zabudowy strzyżowskiego Rynku – mury
ratusza, studni miejskiej, zaś zbiory mu-
zealne wzbogaciły się o 20 tysięcy zabyt-
ków ruchomych. Remont nowej siedziby
muzeum został ukończony pod koniec

2013 roku, wówczas w całości przeniesio-
ne zostały zbiory muzealne.

Przez ostanie pół roku zostało zaaran-
żowanych kilka sal ekspozycyjnych, w któ-
rych prezentowanych jest kilka wystaw sta-
łych i dwie czasowe, są one zlokalizowane
na parterze oraz na pierwszym piętrze
budynku. Na parterze, tuż przy recepcji,
została urządzona izba pamięci z lat 50-
tych, jest to miejsce poświęcone prof. Zyg-
muntowi Leśniakowi oraz darczyńcom,
bez których nie byłoby zbiorów, a w kon-
sekwencji również i muzeum. Obok znaj-
duje się sala poświęcona szkolnictwu
w Strzyżowie, z którym wiąże się począ-
tek gromadzenia zbiorów, gdyż wspo-
mniana Izba Pamięci z 1959 roku znajdo-
wała się w strzyżowskim Gimnazjum.

W drugiej części muzeum zaaranżowa-
ne zostało XIX-wieczne wnętrze miesz-
czańskie, w którym prezentowane są za-
bytkowe meble, po przeprowadzonych za-
biegach konserwacji. Sala ta łączy się z salą
miejską, gdzie przedstawiona została ga-
leria burmistrzów oraz historia samorzą-
du miasta Strzyżowa. Na pierwszym pię-
trze znajduje się ekspozycja archeologicz-
na prezentująca pradzieje oraz czasy śre-
dniowiecza w regionie. Następna wystawa
poświęcona jest mieszkańcom Strzyżowa
i okolic. Dalej znajduje się kolejne wnę-
trze mieszczańskie, w którym pokazanych
zostało kilka najcenniejszych eksponatów
z różnych dziedzin, zaś w centralnym miej-
scu stoi XIX-wieczny fortepian. Oprócz
wystaw stałych urządzono dwie ekspozy-
cje czasowe. Pierwsza wystawa, zatytuło-
wana „Tajemnice miasta średniowieczne-
go...”, jest poświęcona wynikom badań ar-
cheologicznych na Rynku. Można zoba-
czyć najciekawsze zabytki znalezione pod-
czas badań, pooglądać dokumentację fo-
tograficzną odkrytych reliktów, dowie-
dzieć się więcej na temat zabudowy placu
w okresie średniowiecza i czasów nowo-
żytnych czy też przejrzeć zdjęcia strzyżow-
skiego Rynku z XX stulecia. Druga eks-
pozycja czasowa nosi tytuł „Mycielscy
z Wiśniowej”. Prezentuje ona historię rodu
Mycielskich wraz z wybitnym kompozy-
torem i pisarzem Zygmuntem Myciel-
skim. Mycielscy pojawili się w Wiśniowej

Wielkie otwarcie
Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej

– I noc muzeów w Strzyżowie
17 maja 2014 roku, po trzech latach przygotowań, w nowej siedzibie przy ul. Łukasiewicza 10, udostępnione zostało dla
zwiedzających strzyżowskie muzeum.

W jednej z sal Muzeum urządzono studio Radia Rzeszów, skąd prowadzona była relacja na żywo

Fot. M. Utnicka
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w 1867 roku. Wówczas Franciszek My-
cielski wraz z żoną Walerią z Tarnowskich
nabył majątek w Wiśniowej i uczynił z nie-
go wzorowe gospodarstwo. Dzieło to kon-
tynuował jego syn Jan wraz z żoną Marią,
a następnie jego syn, także Jan, z żoną He-
leną. Na wystawie jest prezentowanych
kilka ciekawych eksponatów – pamiątek
rodzinnych, które na otwarcie przywiozła
wnuczka ostatniego właściciela, hrabina
Katarzyna de Thieulloy Mycielska, miesz-
kająca w Paryżu. Prezentowana wystawa
jest kontynuacją działań licznych anima-
torów kultury regionalnej oraz Towarzy-
stwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wi-
śniowej, wraz z prezesem Andrzejem Szy-
pułą, muzykiem, który jest kuratorem tej-
że wystawy.

Noc muzeów w strzyżowskim
wydaniu

Data wybrana na uroczyste otwarcie
nowej placówki muzealnej nie była przy-
padkowa. Tego dnia w całej Polsce obcho-
dzona była Noc Muzeów – odpowiednik
Europejskiej Nocy Muzeów. Rokrocznie
od 1997 roku, w jeden z weekendów ma-
jowych muzea otwierają dla zwiedzających
swoje podwoje do późnych godzin noc-
nych, zaś wstępy są bezpłatne. Muzea tego
dnia oferują dla zwiedzających różne do-
datkowe atrakcje: prelekcje, spotkania,
konferencje, wernisaże, koncerty itd. Nie
mogło być inaczej w Strzyżowie. Była to
doskonała okazja by pokazać mieszkań-
com dorobek naszego lokalnego dziedzic-
twa oraz zaprezentować nową placówkę
muzealną w województwie podkarpackim.

Uroczysta inauguracja odbyła się o go-
dzinie 12.00, natomiast muzeum otwarte
było do godziny 24.00. W tym dniu odbył
się koncert kameralny muzyki poważnej
w wykonaniu muzyków Filharmonii Rze-
szowskiej: Jadwigi Kot (sopran), Pawła
Bazana (baryton) oraz Janusza Tomeckie-
go (fortepian). Mieliśmy okazję usłyszeć
utwory: Chopina, Paderewskiego, Mo-
niuszki, Karłowicza, Małeckiego i Myciel-
skiego w znakomitej aranżacji. Koncert
poprowadził muzyk Andrzej Szypuła, któ-
ry w ciekawy sposób przybliżył nam syl-
wetki polskich kompozytorów.

Jedną z imprez otwarcia muzeum była
konferencja popularno-naukowa „Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na
straży dziedzictwa kulturowego wojewódz-
twa podkarpackiego”. PROW jest jednym
z programów pomocowych Unii Europej-
skiej realizowanym w Polsce w latach
2007-2013 i jest skierowany bezpośred-
nio dla mieszkańców wsi. Jedną z jego czę-
ści jest oś 4 tzw. LEADER. Konferencja
miała na celu prezentację zrealizowanych
dotychczas projektów dotyczących ochro-

Jakub Leśniak przygotował wspaniałą prezentację poświęconą życiu, pracy i zainteresowaniom ojca, prekur-
sora strzyżowskiego muzeum – Zygmunta Leśniaka

ny dziedzictwa kulturowego a finansowa-
nych z tychże właśnie funduszy. Wygło-
szonych zostało siedem referatów. Wśród
zaproszonych prelegentów byli opiekuno-
wie Izb Pamięci z Szufnarowej i Krościen-
ka Wyżnego, Muzeum Wsi z Odrzykonia
oraz dyrektorzy z Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej. Jednym z takich
projektów był ten realizowany w 2012
roku przez Muzeum Samorządowe Zie-
mi Strzyżowskiej, którego przedmiotem
były badania archeologiczne Rynku
w Strzyżowie. Konferencja sfinansowana
została ze środków Sekretariatu Regional-
nego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie pełne ciepła,
nostalgii i wzruszeń

Wieczorem w muzeum odbyło się spo-
tkanie poświęcone Zygmuntowi Leśniako-
wi – twórcy Izby Pamięci i patronowi strzy-
żowskiego muzeum. Spotkanie rozpoczę-

ła Ewa Szerszon, uczennica i wieloletnia
sąsiadka profesora. Bardzo licznie przyby-
li na nie znajomi, rodzina i uczniowie pro-
fesora oraz mieszkańcy Strzyżowa. Spotka-
nie poprowadził Jakub Leśniak, syn Zyg-
munta. Przygotował on i zaprezentował
wspaniałą prezentację poświęconą życiu,
pracy i zainteresowaniom ojca. Zawierała
ona dziewięć części ukazujących poszcze-
gólne etapy życia Zygmunta. Czynny udział
w prezentacji wzięli również synowie i żona
Jakuba. Po prezentacji, wywołującej szereg
wspomnień wśród zgromadzonych, przy-
szedł czas na podzielenie się opowieścia-
mi związanymi z profesorem przez osoby
z widowni, które miały szczęście go poznać.
Spotkanie było pełne ciepła, nostalgii

i wzruszeń. Ta miła atmosfera wprowadzi-
ła nas w zadumę, a także ożywiła pamięć
o patronie naszego muzeum. Równocze-
śnie w jednej z sal ekspozycyjnych zostało
urządzone studio nagrań Polskiego Radia
Rzeszów, gdzie w godzinach od 19.00 do
21.00 prowadzona była relacja na żywo
z imprezy otwarcia muzeum.

Podsumowaniem wieczoru – nocy mu-
zeów był recital gitarowy Teresy Goździec-
kiej. Zabrzmiały ukraińskie, bojkowskie
i łemkowskie piosenki. Wśród utworów
polskich nie zabrakło utworów do wierszy
Leśmiana, Starego Dobrego Małżeństwa,
czy też Lubelskiego Stowarzyszenia Bar-
dów. Wspaniałe wykonanie tak spokojne-
go i klimatycznego repertuaru, utrzymało
widzów i zwiedzających w odpowiednim
nastroju do snucia wspomnień o historii
miasta i jego mieszkańców. Ostatni zwie-
dzający opuścili mury placówki po godzi-
nie 23. Pierwsza odsłona strzyżowskiego
muzeum w nowym obiekcie cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Odwiedziło go
ponad 360 osób. Był to historyczny mo-
ment udostępnienia instytucji dla zwiedza-

jących. Od tego dnia muzeum jest czynne
w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 6 dni
w tygodniu (od wtorku do niedzieli). Ser-
decznie zapraszamy.

Monika Bober

Na koniec pragnę podkreślić, że nie by-
łoby wielkiego otwarcia, nocy muzeów, aran-
żacji wystaw, zakonserwowanych ekspona-
tów oraz odpowiedniej ich oprawy gdyby nie
praca, zaangażowanie, pomoc i wsparcie
wielu osób i instytucji. W tym miejscu dy-
rektor i pracownicy Muzeum Samorządo-
wego Ziemi Strzyżowskiej składają Im
Wszystkim serdeczne podziękowania.

(Fotorelacja z otwarcia na okładce)

Fot. Andrzej Łapkowski
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Oddanie do użytku i poświęcenie
RCEZiNT w Dobrzechowie

14 maja 2014 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie.

Poświęcenia dokonał ks. Maciej Fi-
gura, proboszcz parafii dobrzechow-
skiej, w obecności ks. Dziekana Strzyżow-
skiego dra Jana Wolaka, a na zaprosze-
nie władz powiatu w otwarciu uczestni-
czyło ok. 200 zaproszonych gości, w tym
m.in.: Władysław Ortyl – Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Marek Da-
recki – prezes WSK PZL Rzeszów, Anto-

ni Wydro – Podkarpacki Wicekurator
Oświaty, goście zagraniczni z samorzą-
dów partnerskich dla powiatu strzyżow-
skiego z Węgier, Słowacji, Ukrainy, prof.
Lech Suwała z Uniwersytetu Humboldta
w Berlinie, przedstawiciele Centrum Na-
uki „Kopernik” z Warszawy oraz Agencji
Rozwoju Regionalnego w Mielcu – orga-
nizatorów odbywającego się w Dobrze-
chowie Podkarpackiego Festiwalu Nauki,
a także wielu innych znamienitych gości,
reprezentantów instytucji powiatowych,
przedstawicieli środowisk gospodar-
czych, społecznych, samorządów gmin-
nych i samorządu powiatowego, a także
nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy po-
wiatu.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodo-
wej i Nowoczesnych Technologii w Do-
brzechowie rozpoczął Jan Stodolak, Wi-
cestarosta Strzyżowski. Pierwszym punk-

tem programu uroczystości było przecię-
cie wstęgi, symbolizujące otwarcie i odda-
nie do użytku ukończonego budynku oraz
przekazanie kluczy do Centrum Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-
żowie przez wicestarostę. Po uroczystym
przecięciu wstęgi proboszcz Parafii pw. św.
Stanisława Biskupa w Dobrzechowie do-
konał poświęcenia obiektu oraz 16 krzy-

ży, które zawisną w pomieszczeniach Cen-
trum.

Otwarciu regionalnego Centrum towa-
rzyszyła konferencja nt. „Modeli kształ-
cenia zawodowego w kontekście rozwoju
innowacyjnego przemysłu w wojewódz-
twie podkarpackim”, którą otworzył i pro-
wadził Starosta Strzyżowski Robert Go-
dek. W wystąpieniu wstępnym starosta
zapoznał zebranych z zakresem inwesty-
cyjnym i finansowaniem budowy Regio-
nalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii. W sumie na
powstanie Centrum w Dobrzechowie sa-
morząd powiatowy w Strzyżowie wydał
kwotę 14 135 066,83 zł, z czego 10 886
513,44 zł stanowiło dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Część merytoryczną konferencji roz-
począł Władysław Ortyl – Marszałek
Województwa Podkarpackiego, który
przedstawił stan przygotowań Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do
negocjacji z Komisją Europejską.

Następnie Marek Darecki – Prezes
WSK Rzeszów, a jednocześnie Prezes
Zarządu największego na PodkarpaciuRegionalne Centrum w Dobrzechowie wybudowano za kwotę 14 135 066,83 zł

Wicestarosta Jan Stodolak przekazuje klucze do Centrum dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżo-
wie Adamowi Witkowi
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i jednego z największych w Polsce Klastra
„Dolina Lotnicza” wygłosił referat na te-
mat przyszłości przemysłu lotniczego na
Podkarpaciu i w Polsce południowo-
wschodniej.

Z kolei Antoni Wydro – Podkarpacki
Wicekurator Oświaty w Rzeszowie zapre-
zentował referat pt. „Perspektywy rozwo-
ju szkolnictwa zawodowego w wojewódz-

twie podkarpackim”. Sytuację na strzyżow-
skim rynku pracy wraz z możliwościami
wsparcia szkolnictwa zawodowego w wo-
jewództwie podkarpackim ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w la-
tach 2014-2020 naświetlił Tomasz Czop
– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Rzeszowie. W kolejności z referatem
pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w
powiecie strzyżowskim” wystąpił Jan Sto-
dolak – Wicestarosta Strzyżowski, który
omówił koncepcję rozwoju edukacji zawo-
dowej realizowanej przez samorząd powia-
towy w Strzyżowie. Na zakończenie tej
części referatowej swoje wystąpienia
przedstawili goście z zagranicy.

W drugiej części konferencji wystąpi-
li: Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Dosko-
nalenia Nauczycieli w Mielcu z referatem
pt. „Centra Edukacji Zawodowej jako
nowy model kształcenia zawodowego mło-
dzieży we współpracy z innowacyjnym
przemysłem”, Ireneusz Drzewiecki – Wi-
ceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu z referatem pt.
„Możliwe projekty związane z przygoto-
waniem kadr dla przemysłu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przemysłu wyso-
kich technologii na podstawie doświad-
czeń ARR MARR S.A.” oraz Rafał Da-
recki – Członek Zarządu Stowarzyszenia
Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpa-

cie”, który na podstawie doświadczeń Kla-
stra omówił model współpracy międzysek-
torowej.

Mogli dotknąć prądu,
zobaczyć jak powstaje piorun

Otwarcie i konferencja odbyły się
w ramach Tygodnia Otwartych Drzwi

RCEZiNT w Dobrzechowie, organizowa-
nego w dn. 12-18 maja br., podczas które-
go dla młodzieży i mieszkańców naszego
powiatu przygotowano wiele atrakcji. Naj-
większą z nich był zapewne Podkarpacki
Festiwal Nauki i Techniki organizowany
w dniach 13 i 14 maja br. przez Mielecką
Agencję Rozwoju Regionalnego we
współpracy z Centrum Nauki „Kopernik”
z Warszawy.

Animatorzy z Centrum Nauki Koper-
nik pokazywali gościom oraz młodzieży
gimnazjalnej niezwykłe eksponaty z wysta-

wy „Eksperymentuj”, która – jak nietrud-
no się domyśleć – spotkała się z olbrzy-
mim zainteresowaniem. W ramach zaba-
wy, samodzielnie przeprowadzanych do-
świadczeń i eksperymentów można było
m.in.: bezpiecznie dotknąć prądu ukryte-
go w plazmowej kuli, zobaczyć jak powsta-
je piorun i wyładowania atmosferyczne, si-
łować się z powietrzem przy użyciu półkul
magdeburskich, pościgać się z walcami,
pokręcić się na obrotowym krzesełku, żeby
zobaczyć jak działa bączek czy żyroskop
w samolotach, zobaczyć jak powstaje film,
zrobić wyścigi metalowych kulek, oswoić
się z takimi określeniami, jak tablica Gal-
tona czy azeotrop, rozwiązać łamigłówki,
a także zagrać wspólnie różne melodie na
różnokolorowych tubach i in.

Podczas Festiwalu uczniowie gimna-
zjów i szkół średnich, a także dzieci ze szkół
podstawowych, mieszkańcy powiatu i wszy-
scy zainteresowani, mogli także wziąć
udział w warsztatach fotograficznych, mo-
delarskich, ekologicznych oraz w pokazach
interaktywnych robotów, treningu na symu-
latorze lotu samolotem, stoiskach przygo-
towanych przez szkoły i firmy kształcenia
zawodowego i w wielu innych atrakcjach
związanych z nauką, współczesną techniką
i kształceniem zawodowym.

W ramach Tygodnia Otwartych Dni
można było również zwiedzić nowy obiekt,

zobaczyć maszyny, w jakie wyposażone
zostało Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii,
obejrzeć wystawę okolicznościową, uka-
zującą historię cegielni i budowy RCE-
ZiNT w Dobrzechowie oraz wpisać się do
księgi pamiątkowej. Organizatorzy sza-
cują, że w czasie Tygodnia przez obiekty
Centrum przewinęło się ok. 2000 zwie-
dzających.

Tekst i fot. Agnieszka Zielińska
Serwis strzyzowski.pl

Animatorzy z Centrum Nauki Kopernik pokazywali gościom oraz młodzieży niezwykłe eksponaty i eksperymenty

Podczas Festiwalu zwiedzający mogli obejrzeć stoiska przygotowane przez szkoły i firmy kształcenia zawodowego
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Tegoroczne młodzieżowe spotkanie podjęło temat zmian kli-
matycznych w Europie, który stanowi zagrożenie i wymaga pod-
jęcia zdecydowanych i świadomych kroków. Jako reprezentanci
naszej gminy braliśmy udział w warsztatach o zagadnieniu eduka-
cji ekologicznej oraz potrzebie ochrony środowiska. Debatowali-
śmy nad potencjalnymi działaniami w społecznościach lokalnych
oraz o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko i wprowadzenie
środków zaradczych. Każda delegacja przedstawiała propozycje
rozwiązań w swojej gminie. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się hybrydowe oświetlenie ulic w Strzyżowie oraz tak prosta rzecz,
jak zbieranie plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na cele
charytatywne. Nie mniejszą popularnością wśród młodzieży z całej
Europy cieszy się akcja BlaBlaCar. Polega ona na wspólnych prze-
jazdach prywatnym samochodem znajomych jak i nieznajomych
sobie osób (do pracy, na uczelnię) celem oszczędności czasu, pie-
niędzy a przede wszystkim po to, aby każde wolne miejsce w sa-
mochodzie było wykorzystane. Zastanawialiśmy się także jak roz-
budzić ciekawość najmłodszych i przyczynić się do kształtowania

Strzyżowianie na młodzieżowym
spotkaniu w Hiszpanii

W dniach 27-31 marca 2014 r. w hiszpańskim miasteczku Bienvenida odbyło się młodzieżowe spotkanie Stowarzy-
szenia Europejskich Gmin Wiejskich „The European Charter of Rural Communities”. Wśród dziesięciu delegacji
znaleźli się również przedstawiciele Gminy Strzyżów.

postaw o charakterze zabawowym. Ostatnim zadaniem było zaś
nagranie krótkich filmików, prezentujących popularne w ostat-
nim czasie akcje i działania motywujące do dbania o środowisko
– branie dobrego przykładu ze złych zachowań – tj. jak reagować
widząc kogoś, kto wyrzuca śmieci na ulicę, jak namówić osobę do
jazdy na rowerze zamiast przejazdu samochodem. Mieliśmy przy
tym mnóstwo zabawy ale i też wynieśliśmy z tego mądrą lekcję na
przyszłość.

Miłym zaskoczeniem był wieczór kulinarny, który był pierw-
szym spośród zorganizowanych do tej pory na młodzieżowym
spotkaniu (bo takie są przeważnie organizowane tylko podczas
„dużych” spotkań dorocznych). Głównym przesłaniem takiego
wieczoru jest zapoznanie się ze smakami krajów europejskich.
W tym szczególnym dniu mieliśmy gotować z rodzinami nas przyj-
mującymi. Z naszej, Strzyżowskiej strony nie zabrakło prozia-
ków, swojskiej kiełbasy i kabanosów, krówek oraz cukierków
z „Roksany” a przede wszystkim polskiej szarlotki, którą przygo-
towaliśmy wraz z hiszpańską rodziną. Pomimo różnic języko-
wych i wieku, Maria u której czułyśmy się jak u babci, wpuściła
nas do swojej kuchni i pozwoliła na dosłowne kuchenne rewolu-
cje. Po wspólnym gotowaniu i pieczeniu, w umówionym miejscu
spotkania wszystkich delegacji, znalazły się przysmaki ze: Szwe-
cji, Danii, Rumunii, Irlandii, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Litwy
i Grecji. Przysmaków europejskich próbowali też mieszkańcy Bie-
nvenidy. Po raz pierwszy w spotkaniu Charter uczestniczyła dele-
gacja z Tisno (Chorwacja), która dzięki protekcji Strzyżowa od
lipca została włączona do Stowarzyszenia.

Ostatni wieczór, poprzedzony przysłowiową „burzą mózgów”
podczas warsztatów, upłynąć miał w klimacie Flamenco. Najpierw
zostaliśmy poczęstowani hiszpańskimi przysmakami, zaś później
odbył się przepiękny koncert Flamenco. Obowiązkowym był
kwiat we włosach u kobiet w połączeniu z różnorodnymi wachla-
rzami i charakterystyczny kapelusz u mężczyzn.

Magiczny wieczór szybko jednak dobiegł końca. O godzinie
piątej rano, zmęczeni i zadowoleni, ale też poniekąd smutni, że to
koniec, zebraliśmy się by wyruszyć na lotnisko. Pożegnaniom nie
było końca a typowe Charterowe powiedzenie: „See you some-
where in Europe”, ponownie nabrało nowego znaczenia...

Magdalena Wójcik

Uwaga członkowie
Towarzystwa Miłośników

Ziemi Strzyżowskiej!
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej uprzejmie

informuje, że Walne Zgromadzenie członków TMZS odbę-
dzie się 28 czerwca 2014 roku (sobota), w siedzibie TMZS
(budynek Biblioteki Publicznej, ul. Przecławczyka 6).

Pierwszy termin – godz. 9.30; w przypadku braku
kworum, zgodnie ze Statutem, drugi termin o godz. 10.00
(bez względu na liczbę przybyłych).

Porządek obrad:
1. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2013 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
5. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na
2014 r.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie uchwał.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie około godziny 11.30 (12.00).

Liczymy na Państwa przybycie, serdecznie zapraszamy!
W przypadku, gdyby nie mogli Państwo przybyć, a

chcieli wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia, prosimy o kon-
takt na adres siedziby lub na e-mail: tmzsstrzyzow@op.pl

Składkę członkowską można uiścić na numer konta
TMZS: BS Strzyżów 0291 6800 0400 0008 8220 0000 10.

W imieniu Zarządu TMZS
– prezes Marzena Dubiel
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W dniu 16.05.2014 r. w Domu Kultury Sokół” w Strzyżo-
wie odbyły się dwie konferencje z dr Andrzejem Wronką
– znanym teologiem z wieloletnim doświadczeniem, jed-
nym z najwybitniejszych specjalistów z zakresu współ-
czesnych zagrożeń młodego pokolenia, w tym także nie-
bezpieczeństw płynących z tzw. nowych ruchów religij-
nych i sekt, prezesem ogólnopolskiego stowarzyszenia
„Effatha”, którego działalność koncentruje się wokół apo-
logetyki. Organizatorami konferencji byli Miejski Zespół
Szkół w Strzyżowie i Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie,
pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.

Pierwsza z konferencji, pod nazwą „Współczesne zagrożenia
dzieci i młodzieży”, miała charakter profilaktyczny. Wzięli
w niej uczniowie klas gimnazjalnych z Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie. Dr Andrzej Wronka okazał się specjalistą nie tyl-
ko w zakresie zagrożeń, ale i w umiejętności przekazania swej
wiedzy młodym ludziom. Uczniowie z zainteresowaniem słu-
chali kierowanych do nich treści i żywo na nie reagowali. Poru-
szone zostały problemy związane z sektami; prowadzący dobit-
nie wskazywał bezbronność młodego człowieka wobec perfek-
cyjnie opracowanych metod zniewalania, uczulał na konieczność
rezygnacji z myślenia stereotypowego, podkreślał znaczenie per-
manentnego i dogłębnego kształcenia się oraz wagę umiejętno-
ści chłodnej analizy i krytycznej oceny; zwracał też uwagę na siłę
i znaczenie emocji w spontanicznej reakcji. W sposób humory-
styczny przedstawiał również słuchaczom wartość kultury bycia,
napiętnował brak szacunku w relacjach młodzieży względem ro-
dziców, wskazywał godne postępowanie w damsko-męskich re-
lacjach uczuciowych (temat niebagatelny w okresie burzy hor-
monów i kształtowania się osobowości).

Druga konferencja miała charakter otwarty, a jej zakres tema-
tyczny był poszerzony. Poruszone zostały zagadnienia związane
z rzeczywistością manipulacji i swoistą „wojną informacyjną”.
Dr Andrzej Wronka wskazywał również niesłusznie akceptowa-
ne przez społeczeństwo przejawy zła. Porównywał sytuację wy-
znaniową w Polsce i różnych krajach świata oraz wypływający
z niej stosunek do drugiego człowieka. Mówił o szerzącym się
neopogaństwie, wynikającym z rezygnacji z samodzielnego
i obiektywnego myślenia, z naiwności i słabości ludzkiej. Poru-
szał tematykę horoskopów, Hallowen, przesądów, talizmanów,
wróżb, bioenergoterapii – ukazując te sytuacje jako prowadzące
do zniewoleń duchowych. Mówił również o zagrożeniach dzieci
i młodzieży, jakie niosą gry komputerowe (tu wskazywał zarów-

no na sam proces uzależnienia, jak i demonicznego charakteru
wybranych gier). Nawiązał też do zabawek typu Monster High,
uczulając na ich demoniczne i destrukcyjne dla psychiki dziecię-
cej podłoże. Wskazywał, że zabawki okultystyczne nie tylko znie-
czulają serce dziecka i zamykają go na świat modlitwy, sakra-
mentów i pracy duchowej nad swym charakterem, ale wprowa-
dzają w świat grozy, brzydoty i diabolizmu, wkraczając przy tym
w sferę emocji i płciowości dziecka. W spektrum poruszanych
tematów znalazł się również Harry Potter; prelegent bezwzględ-
nie wskazywał na satanistyczne przesłanie książek o tej postaci.

Obydwa spotkania były niezmiernie interesujące, zaproszo-
ny gość wykazał się głęboką znajomością przedstawianej proble-
matyki, która warta jest studiowania.

Tekst i fot. Anna i Wiesław Łuszczki

Konferencje o zagrożeniach współczesnego świata

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. jakie zagrożenia niosą niewinne,
wydawałoby się, lalki typu Monster High

Dr Andrzej Wronka jest teologiem, specjalistą z zakresu współczesnych zagrożeń
młodego pokolenia
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Policjant w służbie
dzieciom i społeczeństwu
W dniu 3.04.2014 r. klasy IVc i IVa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Strzyżowie wzięły udział w spotkaniu z Ko-
mendantem Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

Spotkanie odbyło się w zgodzie z założeniami programu pro-
filaktyki oraz programu wychowawczego szkoły i klas z inicjaty-
wy wychowawców Agnieszki Witek oraz Marioli Rupar. Spotka-
nie było kontynuacją 3-godzinnego cyklu – Policjant w służbie
dzieciom. Celem zajęć było m.in. zapoznanie z zawodem poli-
cjanta, przypomnienie stosowania w praktyce zasad bezpieczeń-
stwa na drodze, przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym
i aspołecznym u nieletnich poprzez ukazanie zagrożeń i konse-
kwencji takich działań, ukazanie zawodu policjanta, jako czło-
wieka „w służbie społeczeństwu”, który służy pomocą niejedno-
krotnie narażając życie.

W ramach cyklu dzieci, najpierw przy udziale i współpracy
mł. asp. Katarzyny Ciuby, dowiedziały się na czym polega zawód
policjanta w obecnych czasach. Podczas zajęć miały okazję zapo-
znać się ze strojem policjanta, poznać rangę i stopnie w policji
oraz zasady ich przyznawania. Następnie dzieci dowiedziały się,
jaką szkołę należy ukończyć oraz jakie warunki psycho-fizyczne
należy spełnić, aby móc wykonywać ten zawód. Na kolejnym spo-
tkaniu, dotyczącym bezpieczeństwa na drodze i poza szkołą, dzie-
ci przypomniały sobie zasady poruszania się na drodze. W prak-
tyce miały okazję zobaczyć jak wygląda policyjny samochód – co
znajduje się w środku i do czego służy. Uczniowie dowiedzieli
się jak wygląda proces zatrzymania, postępowanie w sprawie kie-
rowców, którzy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, jak
również jakie kary grożą kierowcom i pieszym za łamanie zasad.
Po części teoretycznej, każdy mógł zobaczyć jak wygląda mun-
dur, policyjna czapka, kajdanki czy kamizelka kuloodporna. Na
zakończenie tej części wszyscy otrzymaliśmy opaski odblasko-
we. W ostatniej części wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie
z komendantem. Przed wyjściem, uczniowie, w ramach godziny

wychowawczej, przygotowali pytania do wywiadu oraz przypo-
mnieli sobie zasady poruszania się grupy w ruchu drogowym.

Poniżej relacja jednego z uczestników:
Na miejscu dowiedzieliśmy się jak wygląda budynek, jakie

oddziały policji się w nim znajdują, jak wygląda dyżurka i w jaki
sposób można wejść do budynku. Jak się okazało, potrzebny jest
specjalny elektroniczny klucz. Po wizycie w poszczególnych po-
mieszczeniach (w tym w celach, które wzbudziły największe zain-
teresowanie), udaliśmy się do wydziału kryminalnego. Tam dowie-
dzieliśmy się, jak zbierane są dowody, jak wygląda śledztwo oraz
jak zebrać odciski palców. Na koniec poszliśmy na spotkanie
z komendantem. Pan komendant przyjął nas bardzo serdecznie.
Wszyscy zebraliśmy się wokół stołu i z uwagą słuchaliśmy a pan
komendant opowiadał ciekawie o pracy policjanta, o tym, że jest
to praca bardzo trudna, odpowiedzialna i zarazem niebezpieczna.
Dowiedzieliśmy się, że wielu policjantów w bardzo młodym wieku
ginie podczas służby. Pan komendant przypomniał nam również,
że policjant służy pomocą np. w sytuacji, kiedy się zgubimy lub coś
złego dzieje się w naszym domu lub komuś z nas. Dziękujemy
serdecznie za wszystkie spotkania i mamy nadzieję, że zapamięta-
my wszystkie cenne informacje a z udzielonych lekcji na pewno
skorzystamy.

Uczestnicy

Fot. Archiwum

Uczestnicy spotkania wraz z mł. asp. Katarzyną Ciubą oraz nauczycielką Agnieszką
Witek

Uczestnicy projektu

Fot. Archiwum SP nr 2

„Żongluj z nami” dla zabawy i zdrowia

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach
Zadania 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i zostało sfi-
nansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Strzyżowie. Współor-
ganizatorami zajęć były: świetlica szkolna oraz pe-
dagog szkolny.

Coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol i papie-
rosy. Przypadki ulegania nałogom notuje się nawet
w klasie IV szkoły podstawowej.

W okresie od 21.03 do 11.04. 2014 r. w Miej-
skim Zespole Szkół w Strzyżowie odbył się cykl
zajęć o charakterze profilaktycznym „Żongluj
z nami”, w których udział wzięło 92 dzieci
z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2.
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W dniu 11.04.2014 r. w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżo-
wie odbyły się warsztaty językowe pod hasłem „Easter Day”.

Cykl warsztatów, zapoczątkowany i prowadzony przez na-
uczyciela języka angielskiego Agnieszkę Witek, służy zapozna-
niu z kulturą krajów anglosaskich zgodnie z kalendarzem krajów
anglojęzycznych. Uczniowie mają szansę poznać zwyczaje, kul-
turę, ale też w praktyce zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę.
Uczą się współpracy w grupie, poszerzają swoje zainteresowania
językowe, jak również uczą się jak przyjmować sukces i porażkę

Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie dzie-
ciom zagrożeń związanych z sięganiem po alkohol, narkotyki
czy papierosy.

Spotkania podzielone zostały na cztery etapy: Etap I – za-
jęcia profilaktyki uzależnień dla kl. I-III SP, przeprowadzone
przez panią pedagog Elżbietę Hart-Bożek w formie krótkiej
prelekcji, zakończonej quizem na temat niebezpieczeństw się-
gania po alkohol, papierosy i narkotyki w młodym wieku. Etap
II – konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny: „Stop nało-
gom”. Etap III – nauka żonglowania jako alternatywna i ogól-
norozwojowa forma spędzania wolnego czasu.

Żonglowanie jest efektywną metodą rozwoju koordynacji
ruchowo-wzrokowej, poczucia rytmu, refleksu, zdolności
utrzymania równowagi oraz właściwej postawy ciała, posze-
rza pole widzenia, rozwija koncentrację i ćwiczy oburęczność.
Etap IV – wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycz-
nego oraz najaktywniejszym uczestnikom projektu.

We wszystkich etapach zajęć uczniowie uczestniczyli chęt-
nie i bardzo aktywnie. Mamy nadzieję, że przekazane na zaję-
ciach informacje, pomogą w przyszłości tym młodym ludziom
dokonywać prawidłowych wyborów i uczulą ich na problem
alkoholizmu.

K. Duplaga

związaną z konkursami w poszanowaniu drugiego człowieka.
Warsztaty są więc wielowymiarowe i od lat cieszą się dużym po-
wodzeniem.

W tym roku w warsztatach wzię-
ły udział klasy IVc oraz IVd. Za-
prosiliśmy również uczniów klas
młodszych do udziału w niektó-
rych zabawach, jak np. głosowaniu
na najładniejszą pisankę czy Wiel-
kanocnego Zająca. Zabawa odbyła
się dzięki wsparciu i zgodzie dy-
rektora – Janusza Włodyki, pomo-
cy i zaangażowaniu rodziców klas
IVc i IVd, pomocy technicznej Mar-
ka Grodzkiego, pomocy i wsparciu
Andrzeja Charzewskiego oraz
uczennic klas gimnazjalnych i kla-
sy VIb: Weroniki Mality, Karoli-
ny Bator (klasa IId), Karoliny Ko-
koszki oraz Karoliny Wietechy
(klasa VIb). Niezastąpionym fotoreporterem okazała się rów-
nież Ewa Charzewska. Dzięki Oliwii Bosek – uczennicy klasy
IIIa, reporterce szkolnej tv – mamy „filmową pamiątkę”.

Zajęcia składały się z dwóch części. W części pierwszej
uczniowie prezentowali zrobione przez siebie pisanki a następ-
nie, przy pomocy uczniów z klas młodszych, wybrano trzy, zda-
niem dzieci, najlepsze prace. Następnie był wybór „Wielkanoc-
nego Zająca” oraz Królowej i Króla Wiosny. W tym roku tytuł
przypadł uczennicy klasy IV c Natalii Nowak i uczniowi klasy
IV c Jakubowi Gruca. Po wyborach i koronacji, dzieci miały
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w wielkanocnym quizie.
W drugiej części uczniowie musieli zmierzyć się z wyzwaniami
takimi jak: „Egg hunting” – szukanie jajek, „Egg race” – wyścig
z jajkami, „Egg rolling” i wieloma innymi konkurencjami, które
poprowadził Andrzej Charzewski.

Po wielu konkursach i zabawach warsztaty zakończyliśmy
zabawą w „Kalambury”, gdzie uczniowie na podstawie obraz-
ków odgadywali hasła związane z Wielkanocą w języku angiel-
skim. Po konkursach, zmaganiach dla „ciała i umysłu”, udali-
śmy się na poczęstunek.

Będziemy z pewnością długo pamiętać ten dzień. Zabawa
była wyśmienita! A to o nią przecież głównie chodzi. Czekamy
na kolejne „wyzwania”.

Uczestnicy warsztatów

Easter Day
– warsztaty jêzykowe w ramach cyklu

„Poznajemy kulturê i zwyczaje
krajów anglojêzycznych”

Król i Królowa Wiosny – Natalia
Nowak i Jakub Gruca – klasa IVc

Uczestnicy warsztatów – uczniowie klas IVc i IVd
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Oskarowa Majówka z biblioteką
11 maja na placu obok biblioteki odbyła się impreza plenerowa zorganizowana w ramach obchodów 65-lecia Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie.

Dziewczęta należące do Klubu Miłośników Książki i Biblioteki przygotowały m.in. inscenizację pt. „Bajkowe obrady”

Wiele osób zastanawiało się pewnie
dlaczego majówka i dlaczego „oskarowa”?
Data nieprzypadkowa, gdyż Tydzień Bi-
bliotek zawsze przypada w terminie 8-15
maja. W tym roku obchodzony był pod
hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Pro-
gram naszej imprezy tak był ułożony, aby
każda grupa naszych czytelników mogła
znaleźć coś dla siebie. A dlaczego „oska-
rowa”? Tematem przewodnim był bowiem
Oskar Kolberg – postać prawie zapomnia-
na, a dla większości społeczeństwa zupeł-
nie nieznana. Rok 2014 został ogłoszony
przez sejm RP rokiem tego kompozytora,
etnografa i folklorysty, który zgromadził
ogromny materiał dokumentacyjny doty-
czący kultury wsi polskiej, służący do dziś
jako źródło wiedzy i inspiracji.

Wielu jeszcze innych informacji o bo-
haterze spotkania, jak też o pracy naszej
biblioteki można było dowiedzieć się od
prowadzących imprezę Niny Opic – poet-
ki i pisarki z Rzeszowa oraz Iwony Bał-
chan – pracownika BPGiM w Strzyżowie.
Łamiąc stereotypy, pragnęliśmy pokazać,
że z książką i biblioteką można miło spę-
dzić niedzielne popołudnie i wieczór.
Występy zaproszonych gości nawiązywa-
ły do tematyki związanej z kulturą wsi
polskiej. Cieszymy się, że tradycje ludowe
przekazywane są już od najmłodszych lat.
Pięknie zaprezentowały się na naszej sce-
nie dzieci z Grupy VIII Miejsko-Gmin-

nego Przedszkola Publicznego w Strzyżo-
wie pod czujnym okiem Adaminy Soja.
Dzieci ze SP nr 1, przygotowane przez
Annę Fąfarę, zatańczyły Szaloną Polkę
i Lasowiaka. Występy naszych milusiń-
skich zamykał Polonez, w wykonaniu
uczniów SP nr 2 pod opieką Teresy Urba-
nik. Dzieciom i opiekunom serdecznie
dziękujemy za piękne prezentacje.

Jak na bibliotekę przystało,
nie mogło zabraknąć

czytania

Była więc baśń pochodząca z DW OK
w wykonaniu Sławomiry Marciniec – po-
etki pochodzącej z Broniszowa, która za-
prezentowała także własny utwór o biblio-
tece napisany specjalnie na nasz jubileusz,
w którym ukazała rolę biblioteki i doce-
niła pracę bibliotekarzy.

Z ciepłym przyjęciem spotkał się wy-
stęp dziewcząt należących do Klubu Mi-
łośników Książki i Biblioteki, działające-
go w Oddziale dla dzieci naszej bibliote-
ki. Zaśpiewały one ludową piosenkę pre-
zentując jednocześnie stroje ludowe oraz
pokazały inscenizację pt. Bajkowe obrady
według scenariusza K. Jerzykowskiej. Dla
najmłodszych uczestników naszej majów-
ki były przygotowane liczne konkursy za-

równo na scenie, jak też w budynku bi-
blioteki, która była czynna w tym dniu
i zachęcała do zwiedzania. Można było
obejrzeć wystawę zdjęć „Biblioteka na prze-
strzeni lat” oraz prac plastycznych „Biblio-
teka – wczoraj – dzisiaj – jutro”. W kon-
kursach i zabawach pomagała nasza bi-
blioteczna maskotka. Dla Bibliomisia był
to debiut – cieszymy się, że spotkał się
z tak miłym przyjęciem.

Na scenie piękne tańce pokazali rów-
nież „Kłosowianie”, na co dzień działają-
cy przy DK „Sokół” w Strzyżowie. Nie mo-
gło również zabraknąć występu grupy
„Baby Glinickie” przy akompaniamencie
Wiktora Bochenka, których występ był
także hołdem dla zmarłej w marcu br.
Haliny Dziadosz, którą śmiało można na-
zwać „strzyżowskim Kolbergiem” – krze-
wiła bowiem kulturę ludową przez całe
swoje życie.

W parku obok biblioteki był zorgani-
zowany pokaz sprzętu policyjnego oraz
konkursy o bezpieczeństwie i profilakty-
ce, przygotowany przez KPP w Strzyżo-
wie oraz pokaz sprzętu Powiatowej Straży
Pożarnej w Strzyżowie. Niespodzianką dla
dzieci miała być również zjeżdżalnia przy-
gotowana przez strzyżowski Oddział
SKOK Jaworzno. Niestety, padający
deszcz uniemożliwił jej rozłożenie.

Obok biblioteki była także możliwość
wybicia pamiątkowej monety, zakupu cie-
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kawych książek na kiermaszu, a na stoisku Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lo-
kalnej Grupy Działania Anna Bełch przeprowadzała konkurs i rozdawała su-
per nagrody.

Ciekawy występ zaprezentowali na scenie członkowie zespołu „Glini-
czanki”, który przyjechał do nas z okolic Wielopola. Blok występów inspiro-
wanych kulturą ludową zakończyła brama weselna i przyśpiewki w wykona-
niu Towarzystwa Przyjaciół Godowej.

Zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek, że czytanie łączy pokolenia, mło-
dzież także znalazła coś dla siebie. Występ zespołu muzycznego „Groszki”
spotkała się z ciepłym, można by tu nawet użyć słowa gorącym przyjęciem,
szczególnie młodych fanek tych młodych muzyków. Rozgrzewali oni pu-
bliczność, która pomimo deszczu cierpliwie czekała na występ młodego wo-
kalisty pochodzącego z Jasła, którego piosenki znane są z radiowych anten.
Mateusz Mijal, bo o nim mowa, przed występem obejrzał strzyżowską bi-
bliotekę, przeczytał bajkę maluchom w kąciku dla dzieci, spotkał się z dziew-
czętami z KMKiB, rozdawał autografy i chętnie pozował do zdjęć z fanami.
Koncert gwiazdy wieczoru dopełnił wrażeń, których nie brakowało podczas
naszej majówki.

Wspominając te chwile spędzone z naszymi czytelnikami i sympatyka-
mi, pragniemy docenić pyszne wypieki Kół Gospodyń Wiejskich z Do-
brzechowa, Godowej, Wysokiej Strzyżowskiej, słodkości dla dzieci od Fun-
dacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, lody od Mariana
Papugi oraz całe zaplecze gastronomiczne GS „SCH” Strzyżów. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się
w jakikolwiek sposób do zorganizowania tego niedzielnego popołudnia i
wieczoru z biblioteką.

Do zobaczenia za rok podczas kolejnej „Nocy Bibliotek”.
BPGiM

Fot. Paweł Lasota (3)

Podczas majówki wybijano pamiątkowe, strzyżowskie monety

Sprzęt i pojazdy służb mundurowych cieszyły się, jak zawsze, zainteresowaniem szczególnie
męskiej części uczestników imprezy

Mama
to najpiękniejsze

słowo świata
Już 91 lat minęło, jak corocznie obchodzimy
Dzień Matki. Tegorocznymi gospodarzami
Gminnej Uroczystości były panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gliniku Charzewskim pod kie-
runkiem Zofii Oliwy wraz ze Strzyżowskim Sto-
warzyszeniem Kobiet Wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
Burmistrz Strzyżowa – Marek Śliwiński, dyrektor
Domu Kultury „Sokół” Jadwiga Skowron, Jerzy Ba-
tor – członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej,
Marta Utnicka dyrektor BPGiM w Strzyżowie, Hali-
na Drogoń prezes SSKW, Wanda Bura – gminna prze-
wodnicząca KGW, która wygłosiła okolicznościowe
przemówienie, prosząc na scenę mieszkanki gminy
Strzyżów wyznaczone do odznaczenia „Orderem Ser-
ca – Matkom Wsi”, przyznawanym przez Krajową
Radę Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zarząd Krajowy
Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych
w Warszawie.

Order otrzymały: Janina Szaro – Bonarówka,
Lucyna Ziobro – Godowa, Helena Wójcik, Bogusła-
wa Mroczka – Dobrzechów, Zofia Adamczyk, Maria
Stopa – Glinik Charzewski, Melania Szlachta – Gro-
dzisko, Helena Wilk – Wysoka Strzyżowska – góra,
Maria Midura – Gbiska.

Program artystyczny przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Gliniku Charzewskim. Były
życzenia i wiązanki kwiatów od zaproszonych gości.
Spotkanie odbywało się przy tradycyjnej kawie i pysz-
nych domowych ciastach, nie zapominając o degusta-
cji wspaniałych potraw i sałatek przygotowanych przez
członkinie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
Gminnego Święta Matki oraz uczestnikom spotka-
nia za mile spędzony wspólny czas.

Red.

Odznaczone panie w towarzystwie zaproszonych gości

Fot. M. Utnicka
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nych, pogromca awarii, który nie-
stety przeliczył się ze swoimi umie-
jętnościami i został porażony prą-
dem... Tak właśnie rozpoczyna się
zaskakująca, pełna zwrotów akcji,
dynamiczna, energiczna, żywioło-
wa, zabawna i wciągająca widza od
początku do końca sztuka pt. „Pre–
lekcje”. W spektaklu wykorzysta-
no fragmenty dzieł wybitnych twór-
ców: Eugčne Ionesco („Lekcja”),
Witolda Mariana Gombrowicza
(„Ferdydurke”), Aleksandra Fre-
dry („Zemsta”), Moliera („Miesz-
czanin szlachcicem”), Marka Ko-
terskiego („Dzień Świra”).

To niecodzienne połączenie, przenikanie się różnych stylów pi-
sarskich, różnych epok, w których tworzyli owi autorzy, przełożo-
nych na świetną grę Zbigniewa Adamczyka, Jadwigi Skowron, Alek-
sandry Korabiowskiej, Andżeliny Drozd, Stanisława Pytko, Gerar-
da Sochy, Krystyny Warchoł, Marii Piskadło, sprawiło, że sztuka od
samego początku wywoływała uśmiech na twarzach widzów.

Zapraszamy już dziś na kolejne spotkania ze Strzyżowskim Te-
atrem „Prima Aprilis”. Warto przyjść dla tych ludzi, którzy go tworzą.
Artystów, którzy cenią widza i to właśnie dla niego szlifują swoje
umiejętności, swój warsztat.

Anna Furtek – instruktor DK

Fragment „Pre-lekcji” E. Jonesco. Na scenie: A. Korabiowska, Z. Adamczyk
i G. Socha

Fragment z Ferdydurke, od lewej: J. Skowron, Z. Adamczyk, K. Warchoł,
G. Socha, M. Piskadło, A. Korabiowska, A. Drozd i S. Pytko

Gerard Socha i Stanisław Pytko we
fragmencie Zemsty

Nic w tym dziwnego. Aktorzy grający w Strzyżowskim Teatrze
od samego początku pokazali klasę i wykazali się niesamowitymi
zdolnościami aktorskimi. Talent szedł w parze z ustawiczną pracą,
próbami, a tym samym z rozwojem umiejętności. Osoby grające
w naszym teatrze za każdym razem zaskakują. Dają się poznać, jako
znakomici artyści, którzy świetnie operują słowem, mimiką, gesta-
mi. Z roku na rok sięgają po różnoraki repertuar, po światowej sła-
wy autorów, a nad doborem ról i teksów czuwa jak zwykle niestru-
dzony, profesjonalny reżyser i aktor rzeszowskiej Siemaszkowej
– Robert Chodur. Strzyżowski Teatr „Prima Aprilis” w 2013 roku
został uhonorowany za swą działalność w dziedzinie kultury statu-
etką św. Michała oraz nagrodzony przez Zarząd Powiatu Strzyżow-
skiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. Pomimo tego, że „Prima Aprilis”
skupia amatorów, miłośników i pasjonatów sztuki teatralnej, to nie-
mal wszyscy, którzy widzieli ich poczynania na scenie, twierdzą, że
ich gra, ich teatr to sami profesjonaliści.

Jest niedzielny wieczór, 11 maja godzina 18.00. Na scenie poja-
wia się elegancko ubrana dyrektor Domu Kultury Jadwiga Skow-
ron. Właśnie dziś świętujemy Jubileusz długoletniej pracownicy
strzyżowskiego „Sokoła” Marii Piskadło, połączony z zamknięciem
biblioteki repertuarowej DK. Wokół mnóstwo książek. Na scenie
pojawia się reżyser, który również świętuje swój Jubileusz, 25-lecie
pracy twórczej. Podczas gdy Maria Piskadło przywołuje różne hi-
storie związane ze swoją pracą, gaśnie światło. Panika i chaos panują
na scenie i widowni. Rozpoczyna się gorączkowe poszukiwanie elek-
tryka. I oto jest – Zbigniew Adamczyk, znawca urządzeń elektrycz-

Takiej premiery jeszcze nie było...
Gromkimi i bardzo długimi oklaskami publiczności zakończyła się premiera spektaklu pt. „Pre-lekcje” w wykonaniu
Strzyżowskiego Teatru „Prima Aprilis”, która odbyła się 11 maja br.

Fot. DK

Kwiaty i gratulacje za kolejną udaną premierę
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„Znak  pokoju”

„Znak pokoju” to na strzyżowskiej
scenie czwarty projekt poetycko-
muzyczny Cezarego Chmiela.

Trzy poprzednie prezentowane u nas,
to „Muzyczne Obrazy i Impresje” w Mi-
sterium Drogi Krzyżowej, „Z obłoków na
ziemię” i „Co może jeden człowiek”.

Wszystkie te koncerty, choć różniły się
nieco składem wykonawczym i zastoso-
wanym instrumentarium, miały swój
wspólny mianownik – połączenie ekspre-
syjnej muzyki z poezją, która skłaniała do
refleksji, niosła jakieś przesłanie.

Projekt „Znak pokoju” to właśnie taka
chwila refleksji nad rzeczywistością, w któ-
rej świat, mimo XXI wieku, nadal jest
areną cierpienia milionów ludzi.

Motywy muzyczne przeplatały się na
przemian z poezją, która coraz bardziej
kierowała nas, słuchaczy w głąb siebie. Sta-
wiała pytania, na które być może każdy
próbował znaleźć odpowiedź.

W zamyśle kompozytora ten poetyc-
ko-muzyczny mariaż był wołaniem o po-

kój nie tylko na świecie, ale najpierw
i przede wszystkim – o pokój w sercu każ-
dego człowieka.

Czy to się kompozytorowi udało? Na
to pytanie mogą sobie odpowiedzieć ci,
którzy przyszli na koncert 2 maja.

Przy tej okazji warto przypomnieć nie-
obecnym, iż dobrym obyczajem jest wcze-
śniejsze uprzedzenie gospodarzy, o nie-
możności skorzystania z otrzymanego za-
proszenia. Mamy wówczas szansę jakie-
goś dodatkowego działania i nie „czerwie-
nimy się” za naszą publiczność, która nota
bene w opinii przyjeżdżających do Strzy-

żowa artystów ma bardzo dobrą markę.
Na zakończenie koncertu widownia

nagrodziła wykonawców owacją na stoją-
co. Autorem muzyki był Cezary Chmiel
grający na syntezatorach, towarzyszyli mu
Tomasz Kudyk – trąbka, Łukasz Chmiel –
gitary, Leszek Szczerba – saksofony i Jan
Pilch – instrumenty perkusyjne.

Teksty ks. Jana Twardowskiego, Cze-
sława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Wi-
sławy Szymborskiej mistrzowsko interpre-
tował znakomity aktor Krzysztof Globisz.

Barbara Szlachta – instruktor DK

Od 2 kwietnia do 4 maja w Galerii
na „Poddaszu Czarnej Sieni” w
Strzyżowie gościła wystawa malar-
stwa Jana Zenona Majczaka.

Pan Jan jest częstym gościem strzyżow-
skiego „Sokoła”, gdyż co roku organizuje
międzynarodowe plenery malarsko-rzeź-
biarskie, których efekty możemy podzi-
wiać na przełomie marca, kwietnia i maja
w naszej instytucji. W tym roku postano-
wiliśmy zaprezentować dorobek artystycz-
ny samego pomysłodawcy i komisarza ple-
nerów, który inspirując się naturą, tworzy
piękne i niepowtarzalne obrazy.

Jan Majczak urodził się w 1951 roku
w Raciborowicach Górnych koło Bolesław-
ca. Ukończył AGH, a następnie Akademię
Pedagogiczną w Krakowie w katedrze Wy-
chowania Plastycznego. Dyplom z malarstwa
otrzymał w pracowni profesor Krystyny Fe-
liksik w 2000 roku. Mieszka i tworzy w Rak-
szawie. W 2010 r. obchodził 10-lecie pracy
twórczej. Ma na swoim koncie wystawy indy-
widualne w Nowym Wiśniczu i Bochni.
Uczestniczył w plenerach i wystawach pople-
nerowych w kraju i zagranicą. Od wielu lat
jest organizatorem plenerów w Rakszawie,
Łańcucie i Lipniku. Jego prace znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

A tak o swoim malarstwie i kontakcie
z przyrodą, która jest jego inspiracją pisze
sam artysta: – Zdaję sobie sprawę, że jestem
cząstką przyrody, więc w twórczości nieustan-
nie czerpię z tego, co nas otacza – tu są moje
inspiracje, piękno oraz prawda o świecie, któ-
rych poszukuję. Malowanie daje mi poczucie
wolności i jeśli w procesie twórczym wystę-
pują emocje, wówczas powstają dobre obra-
zy (nie zawsze tak jest). Natura w całej swej
istocie jest źródłem, życiem i harmonią – jest
zaskakująco twórcza, niż najbardziej płodny
umysł. Poszukiwanie prawdy nie jest łatwe.
Znajdziesz ją w przyrodzie i kwiatach. Kwiaty
są piękne, szczere, przyciągają zapachem, są
darowane jako symbole miłości i sympatii,
w dobrych intencjach. Ma tu swoje odniesie-
nie hasło wypowiedziane przez „Słońcesła-
wa z Żołyni” w 2006 roku: „Malujcie kwiaty.
Są prawdą dlatego często je maluję”. Przywi-
lej malowania w plenerze to wielka sprawa,
każdy artysta to ceni. Jeżeli obraz jest nama-
lowany z pewnymi emocjami, wkłada się
swoje wnętrze, swoje uczucia, to wtedy jest
najlepiej.

10 kwietnia br. odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa artysty z Rakszawy, któ-
ry uświetnili swoją obecnością miłośnicy
sztuki. Spotkanie poprowadziła dyrektor
strzyżowskiego Domu Kultury Jadwiga
Skowron. Pan Jan opowiadał nie tylko

o swoich inspiracjach twórczych, ale tak-
że o jubileuszowym, XV już Międzynaro-
dowym Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim.
Spotkanie uświetniły wiersze autorstwa
Mieczysława Łypa, które były inspirowa-
ne niektórymi z obrazów prezentowany-
mi na wystawie, które pięknie odczytała
Czesława Pytko – nasza strzyżowska po-
etka i pani Jadwiga Skowron.

Często nie dostrzegamy piękna, które
nas otacza, dlatego warto zatrzymać się
choć przez chwilę i zachwycić cudem na-
tury: jej światłem, kształtem, paletą barw
uchwyconą i zatrzymaną przez wrażliwe
i wprawne oko artysty.

Anna Furtek – instruktor DK

Widowisko muzyczno-poetyckie ZNAK POKOJU. Od lewej: Łukasz Chmiel, Tomasz Kudyk, Leszek Szczerba,
Jan Pilch, Krzysztof Globisz i Cezary Chmiel

Inspiracje twórcze Jana Zenona Majczaka

Kilka słów o autorze przedstawiła J. Skowron
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Przepiękne krajobrazy, skąpane w słoń-
cu drzewa i kwiaty, polne drogi i alejki
zapraszające do zwiedzania zabytkowych
kamienic, uliczki urokliwego i jakże pięk-
nego Łańcuta, bogactwo barw, technik
i osobowości artystycznych – tak w kilku
zdaniach można określić wystawę arty-
stów uczestniczących w XV Międzynaro-
dowym Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim
Łańcut 2013, która gościła w holu wysta-
wowym strzyżowskiego „Sokoła” od
1 kwietnia do 4 maja br.

A tak o samym plenerze i jego urokach
opowiada komisarz pleneru Jan Majczak:
„Artyści przyjeżdżający na plenery do Łań-
cuta polubili to miejsce. Chcą tu wracać,
malować urocze zakątki tego miasteczka,
być choć przez chwilkę i cieszyć się uro-
kiem i pięknem. Otoczenie Muzeum –
Zamku z alejami wokół, z fosą, powozow-
nią, ujeżdżalnią i rozległym parkiem są
ciągle dla artystów niepowtarzalnym źró-
dłem inspiracji twórczych. Architektura
Łańcuta z Fosą i starymi kamieniczkami
pięknieje coraz bardziej, to również mo-
tyw dla wrażliwej duszy twórcy. Trudno
nie wspomnieć o pejzażu powiatu łańcuc-
kiego: rozległy, piękny, zróżnicowany,
rozsiany pagórkami, rolniczy.... Na prze-
łomie lipca i sierpnia 25 artystów mala-
rzy, rzeźbiarzy i ceramików, w składzie
międzynarodowym, stworzyło spektakl
niepowtarzalny, którego dorobkiem było
ponad 160 obrazów, kilkadziesiąt rzeźb
ceramicznych, kilka w drewnie lipowym.
Był to jeden z najlepszych dotychczaso-
wych plenerów, którego skład uzupełniali
artyści śpiewający profesjonalnie; Małgo-
rzata Siadlak-sopran z Filharmonii Czę-
stochowskiej, jednocześnie znakomita
rzeźbiarka w drewnie oraz Russell Cusick
– baryton z Nowego Jorku, wspaniały fo-
tograf. Podczas pleneru zorganizowano
koncert kameralny z Filharmonii Lubel-
skiej im. H. Wieniawskiego, w ramach
Festiwalu Spotkań Kultur „Caper Lubli-
nensis”, w którym wystąpili w/w artyści.
Wystawa w Storczykarni na inaugurację
pleneru Anitty Rotter Pucz miała również
swój niepowtarzalny urok. Jak co roku, na
plenerze organizowane są warsztaty pla-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zakończenie pleneru w dniu 10 sierpnia
2013 r. było skromne, ale jakże przyjem-
ne. Poeta Mieczysław Arkadiusz Łyp
uświetnił je garstką swoich wierszy, na
gorąco pisanych podczas pleneru”.

Ł a ń c u t  w c i ą ż  z a c h w y c a . . .
wystawa artystów XV Międzynarodowego Pleneru

Malarsko-Rzeźbiarskiego „Łańcut 2013”

Tadeusz Ziętara (Jaworzno) – Staw w Żołyni

Z obrazami jest tak samo jak z poezją
nie powinny być zanadto skończone...

Lord Byron

Anita Werner M. (Myślenice) – Zawisza w Łańcucie

Bonnie Shanas (Cherry Hill, stan N.J. – USA)

Małgorzata Siedlak (Wręczyca Wielka) – Zamyśleni

Russell Cusick (Beacon, N.Y. USA) – W parku łańcuckim

Fot. DK (5)
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Ekspozycja w Domu Kultury „Sokół”
pokazywała jedynie część tych prac, które
powstały podczas pleneru. Można było
zobaczyć 31 obrazów, rzeźbę w drewnie
oraz kilka rzeźb ceramicznych. A oto na-
zwiska artystów, których prace mieliśmy
okazję podziwiać: Krystyna Baniowska-
Stąsiek (Francja), Josif Bobenchik (Ro-
sja), Russell Cusick Beacon (USA),
Edward Habdas – Łódź, Andrzej Kacpe-
rek – Mysłowice, Marian Knobloch –

Twórca ten od 18 lat zawodowo zaj-
muje się grafiką komputerową. Jest dłu-
goletnim pracownikiem (grafik) Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta
Radzyń Podlaski. Jest również członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Lublinie. Uczestniczył w wielu wysta-
wach indywidualnych (WOK Lublin, Ga-
leria Podlaska w Białej Podlaskiej, PDK
Parczew, MOK Świdnik, Galeria RIR Ra-
dzyń Podlaski) oraz wystawach zbiorowych.
W swoich działaniach zbliża grafikę kom-
puterową do grafiki warsztatowej i malar-
stwa. Stosuje autorską technikę wielowar-
stwową – na pracę składa się około 10 na-
kładanych różnych warstw. Każda praca jest
jednostkowa – niepowtarzalna. Czarny wy-
druk laserowy motywu graficznego jest tyl-
ko jedną z wielu warstw grafiki, a barwy są
uzyskiwane z podkładu wykonanego z kle-
jonych kolorowych papierków, malowa-
nych i rysowanych elementów.

A tak o wystawie twórcy wypowiada się
Robert Znajomski – artysta z Łęcznej:
„Każdy obraz składa się z kilku warstw.

Tło stworzone jest z posklejanych koloro-
wych papierków, na to wszystko kompu-
terowo narzucony jest zarys czarnych mo-
tywów, sposobem kopiuj – wklej, by na
końcu na tą teksturę nałożyć pozostałe ele-
menty, czyli brokat w sprayu i kredkę. Te-
matyka jego prac jest różnorodna, wręcz
przekrojowa: od pierwszych mieszkańców
Ziemi, czyli Adama i Ewy, poprzez anio-
ły, postacie świętych, postacie zwykłych
ludzi, po najdziwniejsze motywy i orna-
menty przyrodnicze. Swoista różnorod-
ność połączona z mnogością prac powo-
duje, że każdy, nawet najbardziej wybred-
ny koneser, znajdzie tu coś dla siebie. Wie-
lość stosowanych elementów powoduje, że
odbiór jego prac nie może być jednoznacz-
ny. Prace stanowią swoistą mapę do wy-
spy skarbów i są zachętą dla odbiorcy do
podjęcia poszukiwań. Każda grafika sta-
nowi odrębną historię, ale ma też coś, co
łączy je z innymi – technikę. Prace niosą
też pozytywną dawkę dobrej energii, emo-
cji. Jak powiedział autor: Wszystkie prace
przy tworzeniu sprawiały mi ogromną przy-

jemność i powstawały tylko w radosnych
chwilach. Nie tworzę na siłę, jeśli nie mam
ochoty, nie widzę w wykonywanej pracy przy-
jemności, po prostu nic nie robię.

W swoich grafikach Sławomir Walen-
cik proponuje niezwykłą symbiozę orygi-
nalnego pomysłu, z możliwościami współ-
czesnej technologii: fotografii, grafiki
komputerowej, druku cyfrowego. Wyko-
rzystując ją do celów wizualizacji arty-
stycznej oraz wizualizacji rzeczywistości.
Jednocześnie pokazuje, że sztuka to nie
tylko górnolotne działania, ale też okazja
do zabawy i to ona, ta zabawa, sprawia, że
grafiki są szczere, prawdziwe, pełne rado-
ści. Obieram sobie jakiś temat, dobieram
do niego technikę jaką ma być to wykona-
ne i tworzę. Nie umiem malować, szkico-
wać ani rzeźbić, więc muszę szukać środ-
ków, jakimi chcę dany temat wyrazić –
wyznaje autor ze szczerością mówiąc
o pomyśle na swoje prace. Z tej wypowie-
dzi wynika pokora wobec warsztatu i prze-
wyższająca ją radość tworzenia”.

Anna Furtek – instruktor DK

Chorzów, Elżbieta Ledecka – Częstocho-
wa, Lech Ledecki – Częstochowa, Jan Ze-
non Majczak – Rakszawa, Cynthia Mc
Cusker – Wappingers Falls (USA), Mał-
gorzata Mizia – Kraków, Lidia Olszyna
Mikołajczak – Poznań, Janusz Popławski
– Radom, Anitta Rotter Pucz – Polańczyk,
Krystyna Rudzka-Przychoda – Lublin,
Bonnie Shanas, Cherry Hill, (USA), Mał-
gorzata Siadlak – Wręczyca Wielka, Ewa
Szczęsna-Sienkiel – Lublin, Marta Wasil-

czyk – Lublin, Renee Weiss-Chase, Col-
lingswood (USA), Anita Werner – Myśle-
nice, Tadeusz Ziętara – Jaworzno, Alicja
Werner – Myślenice.

Zapraszamy już za rok na kolejne spo-
tkania ze sztuką i międzynarodowym gro-
nem artystów, którzy przyjeżdżają na ple-
nery by tworzyć piękne i wyjątkowe prace,
inspirowane naszymi urokliwymi i jedy-
nymi w swoim rodzaju krajobrazami.

Anna Furtek – instruktor DK

Wystawa grafiki Sławomira Walencika
Od 6 maja do 4 czerwca w holu wystawowym strzyżowskiego Domu Kultury zagościła niecodzienna wystawa grafiki
artysty z Radzynia Podlaskiego Sławomira Walencika.

Fot. DK (2)
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W ostatnich latach stolica Małopolski
zyskała sławę z jeszcze jednego powodu –
stała się najatrakcyjniejszym w Europie,
dziewiątym na świecie miastem dla inwe-
stycji z sektora outsourcingu. To modne
w obecnych czasach słowo oznacza, mó-
wiąc najprościej, sytuację, w której wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwa wykonują na
zlecenie innych firm pewną część ich za-
dań, np. obsługę informatyczną, logi-
styczną, kadrową. Jedną z takich firm jest
Aon Hewitt, który świadczy usługi z ob-
szaru zarządzania zasobami ludzkimi
i kadr, a także zarządza schematami eme-
rytalnymi osób zatrudnionych w między-
narodowych firmach.

Na początku kwietnia br. pracownicy
dwóch krakowskich biur tej firmy, zloka-
lizowanych w biurowcach „Diamante”
i „Newton”, zorganizowali charytatywny
mecz piłki nożnej, którego celem (oprócz
dobrej zabawy oczywiście) była zbiórka
pieniędzy dla „malutkiego cudu życia”
– Emilii Zimny.

Mała Emilka jest mieszkanką gminy
Strzyżów. Na świat przyszła w 26 tygodniu
ciąży, więc dużo za wcześnie, ważąc zale-
dwie 750 g... Tak głębokie wcześniactwo
obciążyło jej organizm wieloma schorze-
niami, które pozostawiły swój ślad już na
całe życie. Od dnia narodzin do 6 miesią-
ca życia przebywała w szpitalach, gdzie

każdego dnia walczyła o swoją przyszłość
przechodząc m.in. 5 zabiegów operacyj-
nych.

Obecnie Emilka ma 17 miesięcy, jest
kochaną, radosną, pogodną dziewczynką,
jej rozwój jest jednak opóźniony i nadal
choćby samodzielne siedzenie jest nie-
możliwe. Stała i intensywna rehabilitacja
jest więc nierozłączną częścią niemal każ-
dego dnia Emilki, a to, z kolei, wiąże się
z dużymi nakładami finansowymi, zwłasz-
cza mając w planach udział w kosztow-
nym turnusie rehabilitacyjnym.

My, rodzice jak i nasza Emilia, nie po-
zostajemy jednak sami w tej niekiedy bar-
dzo ciężkiej drodze do lepszego jutra uko-
chanej córeczki. Emilka od grudnia 2013
roku jest bowiem podopieczną Fundacji
Złotowianka, na której konto zostały prze-
kazane środki zebrane podczas charyta-
tywnego meczu. Zostaną one wykorzysta-
ne na rehabilitację Emilki pokrywając czę-
ściowo koszty turnusu rehabilitacyjnego.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Fir-
mie Aon Hewitt, a przede wszystkim pra-
cownikom, którzy zaangażowali się
w przygotowanie, prowadzenie i udział
w rozgrywanym meczu oraz zbiórce pie-
niędzy na rzecz Emilki. Dziękujemy za at-
mosferę serdeczności i wsparcia dającą się
odczuć w czasie zorganizowanego wyda-
rzenia.

Mamy świadomość jak ciężka i długa
droga wypełniona rehabilitacją stoi przed
Emilką. Wierzymy jednak, że przed naszą
córeczką jeszcze wiele wyczekanych, wy-
pracowanych maleńkich kroczków w roz-
woju. Cieszymy się i dziękujemy, że Fir-
ma Aon Hewitt zechciała również doło-
żyć swoją cegiełkę do budowy lepszej przy-
szłości naszego dziecka.

Dla porządku możemy dodać, że mecz
zakończył się wygraną 10:4 dla „Newto-
na”, ale przecież – jak sami zawodnicy
mówili – nie wynik był najważniejszy.

Rodzice Emilki – Ania i Leszek

Aby wesprzeć rehabilitację Emilki mo-
żesz:
– przekazać 1%podatku podając w ze-
znaniu rocznym PIT nr KRS Fundacji
0000308316, kwotę oraz – ważne! –
jako cel szczegółowy dopisek ZIMNY
EMILIA Z/14,
– przekazać darowiznę na konto Fun-
dacji Złotowianka – Spółdzielczy Bank
Ludowy Zakrzewo: 25 8944 0003 0002
7430 2000 0010.
Koniecznie z dopiskiem: Darowizna
na rzecz Zimny Emilia Z/14.

Dziękujemy wszystkim, którzy w bie-
żącym roku zdecydowali się przekazać
swój 1% podatku na wsparcie walki
o zdrowie naszej córeczki!

Sportowo i z sercem dla małej Emilki
Już od wieków Kraków znany jest nie tylko w Polsce, ale i w Europie jako znakomity ośrodek akademicki, do którego
ściągają młodzi ludzie z różnych części Polski, w tym i z nie tak bardzo oddalonego przecież Podkarpacia.

Emilka Zimny wraz z rodzicami i drużynami rozgrywającymi mecz
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Zapewne pamiętacie jak dzieliłem się z Wami słowami arty-
kułu pt. „Marzenia się spełniają” i emocjami związanymi ze spo-
tkaniem z Wojtkiem Grzybem. Dziś przyszedł czas na kolejną
odsłonę opowieści. „Nigdy nie przestawaj marzyć” – ten cytat
pasuje do mnie idealnie nie tylko jako kibica mojej ukochanej
SOVI, ale i niepełnosprawnego patrzącego na świat z perspekty-
wy wózka inwalidzkiego. Pamiętacie jak wspominałem iż obok
spotkania z kimś z „naszej SOVI” marzę o tym, by móc zawitać
na Podpromie i poczuć tę niesamowitą atmosferę na własnej skó-
rze? Mówią iż nadzieja umiera ostatnia.

Ostatnie tygodnie kwietnia jednym kojarzą się z wysokimi
temperaturami, pięknym słońcem. Dla nas, fanów siatkówki,
a zwłaszcza „naszej” Asseco Resovi Rzeszów, był to czas ogrom-
nych emocji a wszystko za sprawą finału siatkarskiej Plus Ligi
o Mistrzostwo Polski w sezonie 2013/2014. „Pasiaki” przystąpi-
ły do finałowej rozgrywki w roli drużyny broniącej to trofeum.
Gdy dowiedziałem się, że rywalem rzeszowskiej Resovi będzie
drużyna PGE Skry Bełchatów z Mariuszem Wlazłym czy Stefa-
nem Antigą w roli głównej, w głębi serca pomyślałem, że fajnie
by było stać się częścią biało-czerwonego tłumu kibiców z Pod-
promia, zagrzewających swoich idoli do walki, krzycząc na całe
gardło: „Mistrz, mistrz Resovia!” Parafrazując przysłowie: „Mó-
wisz i masz”, „Myślisz i masz” było najbardziej odpowiednie do
sytuacji, jaka mnie później spotkała.

Pojawiła się iskierka nadziei, moja radość była tak ogromna
i łezka w oku zakręciła się ze szczęścia. Wszystko dzięki Anio-
łom współczesnego świata w osobach Wojciecha i Katarzyny Grzy-
bów, którzy podarowali dla mnie i mojego opiekuna bilety na
II mecz finałowy (23.04 br.). Jak powiedział Seneka Młodszy:
„Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny”. Tak było
w moim przypadku. Przepełniała mnie radość z faktu, iż zobaczę
wreszcie swoich idoli „on live” a nie ze szklanego ekranu. Wbrew
słowom ks. Jana Twardowskiego, który twierdził, że: „Dobro jest
mało dostrzegane. O nim przeważnie nie mówi się, nie pisze: jest
wyciszone, niekrzykliwe”, chciałbym o tej dobroci płynącej ze
szczerego serca pisać, mówić, krzyczeć. Potwierdzą to również
moi niepełnosprawni przyjaciele Ania i Patryk, którzy również
doznali odrobiny szczęścia za sprawą rzeszowskich Aniołów.

Pomimo późnej pory rozgrywanego meczu, nie przeszkodzi-
ło mi to w dopingowaniu „naszych” chłopaków na Podpromiu.
Nie byłem jedynym godowskim kibicem, gdyż spotkałem zastęp-
cę burmistrza, pana Waldemara Górę z córką. Wśród kibiców
można było dostrzec europosłankę, również z pochodzenia go-
dowiankę – panią Elżbietę Łukacijewską, która dopingowała siat-
karzy w towarzystwie Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Serce waliło jak oszalałe, gdyż dałem się ponieść emocjom
i fantastycznej atmosferze jaką tworzyli nasi kibice i Klub Kibica,
którzy zadbali jak zwykle o wspaniałą oprawę meczu (barwy klu-
bowe i okrzyki śniły mi się jeszcze w nocy). Krzyczałem razem
z nimi: „Kto wygra mecz? SOVIA, SOVIA, SOVIA!!!”. Wcale
nie łatwo jest opisywać porażkę swojej ukochanej drużyny. 0:3...
Jednak spróbuję. Mecz zaczął się dla nas niefortunnie, gdyż nasi
siatkarze zostali zaczarowani zagrywką przeciwników a konkret-
nie Karola Kłosa, który wypracował gościom pięciopunktową prze-
wagę. Jednak pod koniec pierwszej partii pojawiła się szansa na
wygranie seta przy stanie 24:23. Ściskałem mocno kciuki, by tak
się stało, jednak rywale okazali się lepsi nie tylko w tym secie,
wygrywając go 24:26, ale i kolejnych dwóch partiach. Choć poraż-

ka boli, ja jestem szczęśliwy nie tylko z powodu ujrzenia swoich
idoli „na żywo”. Wreszcie mogłem poznać moją „bratnią duszę”
– Kasię Grzyb, z którą miałem dotychczas wirtualny kontakt. Pa-
miątkowe fotografie są miłym dodatkiem do tego, co działo się
w mojej głowie i co czuło moje serce w biało-czerwone paski. Jed-
nak by to opisać, brakuje mi słów. Wieczór spędzony w hali na
Podpromiu na lata pozostanie w mej pamięci. Życie nas, spraw-
nych inaczej często kojarzy się z szarą monotonią oraz ciągłym
przebywaniem w jednym otoczeniu, pomieszczeniu. Jednak Bóg
dba o to, by było ono urozmaicone zsyłając nam Aniołów.

Kochane Grzybki! Choć brakuje mi słów, by Wam podzięko-
wać za całe dobro, którego od Was doświadczyłem, zacytuję: „Ni-
gdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko
sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obda-
rowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

Drogi Mistrzu, pozwolę sobie podziękować w imieniu Two-
ich kibiców za 5-letnie występy w koszulce z nr 3 w biało-czer-
wone pasy i wywalczone medale. „Wojtek, Wojtek dziękujemy!”.
A motto: „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” niechaj Ci towa-
rzyszy na dalszej sportowej drodze. Podpromie nie mówi żegnaj,
lecz do zobaczenia...

Marcin Łukaszek

Nie przestawaj marzyæ!
Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają
się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana.

Phil Bosmans

Fot. Archiwum autora



24 Waga i Miecz    maj-czerwiec 2014

Z przyjemnością możemy odnotować, iż nasz Dyskusyjny
Klub Książki funkcjonuje zupełnie sympatycznie. Nasze
kolejne spotkanie ponownie dowiodło, że jest nas pewna
liczba osób lubiących interesującą rozmowę, ceniących
sobie wymianę myśli, chętnych do wysłuchania wypowie-
dzi innych. Sprzyjają temu dobre nastawienie, wzajemna
życzliwość, piękne wnętrza miejskiej biblioteki oraz za-
wsze pyszne ciastko i herbata lub kawa. Cieszy także fakt,
że wciąż nas przybywa.

Tym razem pierwszą część spotkania poświęciliśmy rozmo-
wie o książce W. P. Younga „Chata”. Jest to pozycja, która od-
niosła ogromny sukces rynkowy. Przetłumaczono ją na kilka-
dziesiąt języków, wydano ją w milionowych nakładach na ca-
łym świecie. I budzi ona skrajne emocje. Żyjemy w czasach, gdy
miejsce religii w życiu wielu grup społecznych mocno się zmie-
nia, zmagamy się z pytaniem, gdzie jest Bóg w świecie tak peł-
nym bólu, cierpienia, okrucieństwa. Jedni mówią o tej książce,

że jest wyjątkowa, że po jej przeczytaniu ich pogląd na sprawy
religijne, na relacje z Bogiem, uległy istotnej przemianie. Dla
tych odbiorców zawarte w niej propozycje są ważne i przekony-
wujące. Lektura tej książki wyzwoliła w nich nową nadzieję,
pozwoliła na nowo uwierzyć, że miłość Boga i wybaczenie to
mądry sposób na życie. Dla tych czytelników zastosowany przez
autora pomysł na coś w rodzaju terapeutycznego weekendu
z Bogiem, z Trójcą Świętą, nie jest żadną przeszkodą w tym, aby
móc zanurzyć się w wyimaginowanym dialogu ze Stwórcą.
Szczegóły wizualizacyjno-scenograficzno-dramaturgiczne służą
wyłącznie jako forma, w której otrzymujemy owe idee. Stawia-
ne pytania należą do najczęściej zadawanych od stuleci. Udzie-
lane odpowiedzi są sformułowane bardzo prosto, zwyczajnie
i budzą zaufanie, nadzieję, tchną ciepłem, życzliwością, stano-
wią mądrą sugestię, podpowiedź jak to wszystko sobie poukła-
dać. Wbrew bolesnym doświadczeniom człowieczej egzysten-

cji, proponują coś nie tak surowego, dramatycznego, wymagają-
cego, jak ortodoksyjna interpretacja Pisma Świętego.

Drugą grupę czytelników bulwersują tak postawione spra-
wy. Problemem dla tych odbiorców staje się zarówno sposób
interpretowania nauk płynących z Pisma Świętego, jak i fakt
chwilowego przedstawienia Boga jako czarnoskórej kobiety,
a Ducha Świętego jako skośnookiej Azjatki. Reprezentantem
takiej postawy w polskojęzycznym Internecie jest np. tekst opu-
blikowany na stronach portalu www.konserwatysta.pl. Autor
tej recenzji w obszernych dywagacjach wyprowadza tezę, że
treść dyskutowanej książki jest z gruntu szkodliwa i fałszywa.
Konfrontuje on konkretne cytaty z „Chaty” z cytatami z Pi-
sma Świętego.

Trudno o tej pozycji rozmawiać na chłodno. Rozpala ona
skrajne emocje, wplątuje w dyskurs nasze światopoglądy, otwie-
ra całe arsenały naszych doświadczeń i przekonań. Dogma-
tyzm idzie w zawody z próbami racjonalnego rozważania
o omawianej tematyce. Czas poświęcony na lekturę i rozważa-
nia z pewnością będzie miał temperaturę podwyższoną. Nie
jest więc niezwykłym to, że tak funkcjonująca na czytelniczym
rynku książka, osiąga taki sukces wydawniczy (i co za tym
idzie – finansowy).

Drugą część spotkania wypełnił nam swoją osobą zaproszony
z Wrocławia gość. Otóż członkowie klubu wyrazili życzliwą chęć
posłuchania tekstów pana Andrzeja Liczmonika. Andrzeja po-
znałem podczas ubiegłorocznego rejsu żaglowcem „Kapitan Bor-
chardt” po Morzu Śródziemnym. Opisałem owo wydarzenie
wiosną ub. roku na łamach „WiM”. Nasze liczne rozmowy prze-
konały mnie, że jest to ktoś interesujący, wrażliwy, a zarazem
jego osobisty los uwiarygodnia treści zawarte w jego tekstach.

Andrzej jest wrocławianinem. Po studiach na kie-
runku nauki polityczne, pracował m.in. w archiwach
państwowych. Jest żonaty, a jego syn właśnie będzie
zdawał maturę. Od roku 2007 jest rencistą. Zarówno
Andrzej, jak i jego żona są osobami z dysfunkcjami
wzroku. Kilka lat temu nowym pomysłem na życiową
aktywność dla Andrzeja stało się pisanie. Przełomem
okazały się prowadzone przez kompetentnych in-
struktorów warsztaty literackie dla osób niepełno-
sprawnych. Udział w konkursach i biesiadach lite-
rackich potwierdził sens takich działań.

Wiosną 2013 roku ukazał się pierwszy w dorob-
ku Andrzeja tomik opowiadań pt. „Mroczne bla-
ski”. Zawiera on 20 bardzo krótkich tekstów napi-
sanych poetycką prozą. Zdumiewają one ciekawą
formą wyrażenia odwiecznych ludzkich niepoko-
jów, problemów, dążeń. Podczas spotkania autor
odczytał nam, interesująco interpretując i objaśnia-
jąc wprowadzającym słowem, kilka wybranych tek-
stów. Nie sposób było nie zareagować na zapropo-

nowane tam pytania i inspiracje. Pod pozorną prostotą, wręcz
ascetycznym brakiem detali, każdy z nas postrzegał po swoje-
mu zaproponowane idee. Zaprezentowane poetyckie mikroopo-
wiadania, ukazując uwikłanie mrocznych niemożności, deli-
katnie sugerując jakieś szanse, jakiś poblask w ciemnościach,
stawiają odwieczne pytania o sens tego, co jest nam dane dozna-
wać na tym najlepszym ze światów. Takie przekazy trafiały na
podatny grunt naszej wrażliwości, chęci uchwycenia w intere-
sujący sposób własnych życiowych doświadczeń. Andrzej przy-
gotowuje wydanie następnego tomiku 30 opowiadań. Można
sądzić, że i tym razem będzie to ciekawa porcja poetyckiej pro-
zy. Kilkoro klubowiczów otrzymało autograf na zakupionych
tomikach opowiadań. Tak spędzony wieczór napełnił nas po-
czuciem doznania czegoś dobrego.

Jakub Leśniak
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

„Chata”
i „Mroczne

„blaski”

Fot. BPGiM
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Nieznany pacjent leży w śpiączce w jednym ze szpitali
w Oslo. Jest bacznie pilnowany przez policję, ponieważ jego
zeznania są bardzo ważne.

Dość nieoczekiwana poprawa jego stanu zdrowia, jest nie
na rękę komendantowi policji oraz robiącej zawrotną karierę,
wyrachowanej radnej. Z drugiej strony w Oslo seryjnie giną
policjanci. Sprawa morderstw wygląda beznadziejnie, presja
społeczna i bezradność, a może bezczynność policji.

Policjanci postanawiają sami
wziąć sprawę w swoje ręce. Czy
dotrą do prawdy?

Trzeba przyznać, że powieść
„Policja” Jo Nesbo trzyma w na-
pięciu. Autor zafundował czytel-
nikom mądre, tajemnicze, zaska-
kujące opowiadanie, któremu
trudno się oprzeć. Powieść obfi-
tuje w zagadkowe sytuacje, nagłe
zwroty akcji, niedopowiedzenia,
a wszystko to w celu budowania
napięcia.

Jo Nesbo to także świetny ob-
serwator natury ludzkiej. Pozna-
jemy wiarygodne opisy przestęp-
ców, policjantów, zwykłych śmiertelników. Człowiek się zmie-
nia, błądzi, krzywdzi.

Pisarz opisuje trudne charaktery nieobliczalnych ludzi. Nie
sposób nie wspomnieć o miłości i nienawiści... Uczuć prowa-
dzących do zbrodni. Przecież policja najpierw prowadzi do-
chodzenie w sprawie gwałtów. W trakcie śledztwa motyw fi-
zycznej seksualności ustępuje uczuciu niesłychanie wielkiej
miłości. Miłości stanowiącej w powieści narzędzie zbrodni.

Jo Nesbo – piłkarz, muzyk, nagradzany i tłumaczony na
wiele języków pisarz z Oslo – napisał wspaniałą powieść kry-
minalną „Policja”.

Jest tak niesamowita, że po jej przeczytaniu, trudno tak po
prostu odłożyć ją na półkę. Nasze myśli wciąż krążą po wyda-
rzeniach kończących powieść, bo tak naprawdę: czy zakoń-
czenie nas satysfakcjonuje? Chcemy jeszcze, drogi – Jo Nesbo
– w przyszłość.

Czesława Szlachta Pytko

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Polecamy!

Anne-Dauphine Julliand – „Ślady małych stóp na piasku”

„Ślady małych stóp na piasku” to
wzruszająca historia opowiedziana przez
matkę walczącą o życie nieuleczalnie
chorego dziecka. To przepiękna opowieść
o poświęceniu i bezgranicznej rodziciel-
skiej miłości.

Ciężkie doświadczenia życiowe, prze-
żywane wspólnie, w rodzinie i gronie
przyjaciół, uczą człowieka mądrości. Ale
pod warunkiem, że człowiek jest na nią
otwarty, nie zamyka się w ślepym buncie
przeciwko losowi. Ze spokojem i ciepłem
opisuje autorka wycinek ze swojego życia,
wybierając to, co najlepsze: pamięć o miłości.

W książce nie brakuje momentów niewyobrażalnie smutnych
i tragicznych, ale jeszcze więcej jest radości, nadziei i miłości.
Mała Thaďs swoim pogodnym odchodzeniem zmieniła wszyst-
ko, życie swoich bliskich, ich samych, a nawet obcych ludzi, któ-
rzy zetknęli się z dziewczynką na przykład w pracy. Sprawiła, że
ich życiowe plany runęły, aspiracje straciły na znaczeniu, warto-
ści dotąd istotne straciły na znaczeniu, a te niedoceniane nadały
nowy sens życiu. Thaďs swoim umieraniem uczy jak żyć, jej ro-
dzice natomiast uczą pokornego przyjmowania swojego życia,
ale też odwagi zmieniania go i walki o to, co ważne.

,,Kiedy nie można dodać dni do swego życia, trzeba dodać życia
swoim dniom”

Jan Bernard, onkolog

Milena Kindziuk – „Matka Papieża. Poruszająca opowieść o Emilii
Wojtyłowej”

To piękna opowieść o odważnej, ko-
chającej kobiecie, która nie przestraszyła
się diagnozy lekarza. Dzięki heroicznej
decyzji i głębokiej wierze Emilii, mieli-
śmy szczęście, poznać Świętego Papieża-
Polaka Jana Pawła II.

Autorka wspaniale opisuje warunki
życia małego Lolka i sytuacje, które wpły-
nęły na późniejsze jego wybory. Opisuje
także historie rodzin Kaczorowskich (ze
strony Emilii) i Wojtyłów. Obala wiele
mitów na temat pochodzenia Karola Woj-
tyły. Daje także cenną odpowiedź dla ko-
biet, które stoją przed bardzo trudną decyzją, co wybrać – życie
swoje czy życie dziecka.

Z pewnością bez świadectwa życia Emilii Wojtyłowej nie
mielibyśmy tak wspaniałego Papieża. Milena Kindziuk przez
swoją opowieść, daje także wskazówkę współczesnym kobietom,
że nasz wkład w wychowanie dzieci, to przyszłość świata i nawet
codzienne wykonywane prace na rzecz rodziny są bardzo ważne.

Aby poznać Emilię i zrozumieć, jak ważną osobą była dla
Papieża, warto przeczytać tę poruszającą opowieść.

DKK przy Bibliotece Publicznej w Strzyżowie

Jo Nesbo – „Policja”

Fot. BPGiM
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Zdzisława Górska

mimo wiosny

ciągle czuję ucisk niepewności

pod sercem

zapewne tam dogorywa w duszy

niespełnienie

chociaż wokół tańczą baletnice

Degasa

wiekowe jabłonie w bieli tiulów

kwiatowych

zielenie tak rozliczne jakby morze

na wzgórzach

rozlało szafiry fal, granat widnokręgu

i biel piany

na poświacie seledynowych

welonów brzóz

dziwi nieśmiałość białych pni

wchodzących w kadr

wiosno, skąd rozedrganie i niezdarnie

tłumaczona chęć

na życie

Zdzisława Górska

forma istnienia

południe wylewa na dachy wrzące
srebro
dyszy upałem saharyjskie kwietniowe
niebo
na siatkówkach skaczą rażące
powidoki
zmęczone ramię zachodu kładzie się
krwawym rubinem
na kalenicach
w oknie ani jednego drzewa
charkot decybeli na umęczonej pędem
ulicy
miesza się z prochem przedwiecznym

złośliwe białka o kwantowych wymiarach
zajęły ciało bez pytania /a to nie Krym!/
w przesmykach oddechu koncert
zardzewiałych puszek po konserwach
słupki rtęci skaczą góra dół
wskazują na spożycie antybiotyków
nietrafionych
między mózgiem a sercem rodzi się
niewiara więźniarki tapczanu
i umykającego
czasu

chwilę być mężczyzną nawet na Rosynancie
ale z wiernym Sancho ruszyć do walki
choćby z wiatrakami

Zdzisława Górska

Matka

Jasne, że matka musi kupić chleb
lub upiec, gdy potrafi
i dzielić ranek sercem serc
w domowej topografii

Poskładać łyżkę, kubek, nóż
na półki, do przegródek
Zupę zamieszać i uważać,
żeby nie było grudek

Na dzieci patrzeć ciepłem rąk,
aż w domu pojaśnieje
i mimo trosk zapewniać wciąż
– nic złego się nie dzieje

Rumiany oczu śmieją się
najczęściej lub do czasu
Nocą przemyka siny cień
pod nimi, kwiat bławatu

I na pytanie „Co ci jest?”
nie słyszysz odpowiedzi
Nie martw się dziecko, swoje rób
Nic złego mi nie będzie

„ P o n a d  c z a s e m ”
24.04.2014 r. ukazał się dziewiąty tom wierszy Zdzisławy Górskiej zatytułowa-
ny „Ponad czasem”, na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II.

Słowo wstępne napisał biskup rzeszowski – J.E. Jan Wątroba. Starannie wydany
i skomponowany zbiór wierszy ma dwie części. I część poświęcona wyłącznie osobie
Jana Pawła II od początku pontyfikatu do chwili odejścia z ziemskiej wędrówki, przez
uroczystość beatyfikacji i kanonizacji. Druga część, zatytułowana „Panie nasz”, zawiera
wiersze religijne nie publikowane w wydaniach książkowych.

Autorka dokładnie datuje wiersze, co daje wyrazisty obraz przeżyć osobistych na
przestrzeni 30 minionych lat. Książka jest ilustrowana zdjęciami ważnych wydarzeń
dla miasta i powiatu (nadanie i wręczenie Aktu Honorowego Obywatela Gminy i Mia-
sta Strzyżowa Janowi Pawłowi II) oraz zdjęciami zabytkowych kościołów na terenie
powiatu strzyżowskiego, które doskonale komponują się z treścią książki, z naszą wiarą
i katolicką tradycją. Wydana przy wsparciu Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, Bibliote-
ki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, Burmistrza Strzyżowa i autorki.

Starannie wydana przez Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber”, jest
szczególną pamiątką kanonizacji Jana Pawła II.

W niedzielę 4 maja br. Radio Rzeszów nadało obszerny wywiad z autorką z okazji
wydania „Ponad czasem”, przeprowadzony przez red. Irenę Markowicz. Autorka od
2003 roku jest członkiem ZLP/O w Rzeszowie, od 2004 roku jest członkiem Polish
American Poets Academy w Wellington N.J. USA.

Red.
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Wspomnienie
o Halinie Dziadosz

Byłaś jak zjawa – lekka, zwinna, kokietująca, wciąż zadbana, a każdy
powiew wiatru, to szum twojej sukni cienkiej, zazwyczaj kwiecistej. Bra-
kuje nam Ciebie, Twojej twarzy wciąż pogodnej i uśmiechniętej, choć
w głębi duszy nie raz smutnej, bo wiemy, że choroba Cię nękała, ale ty to
odpychałaś od siebie uśmiechem. Byłaś wspaniałą przewodniczącą Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich, wiedziałaś jak ustawić sobie pracę. Wy-
znawałaś tę zasadę, że więcej pieniędzy należy się temu, kto robi więcej,
by pobudzić do działania. Dzięki Ci za to.

Gdy dzwoni telefon, to jestem przekonana, że to Ty dzwonisz i usłyszę
Twój głos: „Dzień dobry Mario, co słychać? Co myślicie zrobić, czy wybie-
rzecie się na prezentacje, bo obiecałam w Urzędzie Marszałkowskim, że
przyjedziecie a warto będzie. Po pierwsze – czy Pamuła gotowa, a gomułki
upieczone?”. Zawsze byłaś delikatna, mierząca słowa by nikogo nie obrazić.

Najlepiej wspominamy wycieczki organizowane przez Ciebie, pełne
śmiechu, humoru i piosenek, mówiło się: „To wycieczka Haliny”.

Kiedy ostatni raz widziałyśmy się na zebraniu sprawozdawczym Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich, zaprosiłam Cię na Święto Pamuły do
Glinika. Nie zdawałam sobie sprawy, że ostatni raz rozmawiam z Tobą...
takie jest niestety życie. Ale mam nadzieję, że spotkamy się w Dolinie
Jozafata, ale już w innej postaci.

Maria Ruszała, Baby Glinickie

Czas na aktywność w Gminie Strzyżów
– rok 2014

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie rozpoczął drugi etap projektu, którego okres realizacji obejmuje lata
2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Czas na aktywność w gminie Strzyżów” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji.

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji społecznych i zawodowych
klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich otoczenia.

W kwietniu 2014 r. rozpoczął się kurs dla 10 mężczyzn, uczestników projektu w zawodzie spawacz, a od miesiąca maja realizo-
wany jest Program Aktywności Lokalnej, w którym uczestniczy 21 kobiet wymagających wsparcia specjalistów. Kobiety uczestniczą-
ce w PAL wymagają intensywnej pomocy w aktywizacji społecznej oraz prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie i społeczeństwie.

Konsultacje pedagogiczne dotyczyć będą prawidłowych funkcji rodzicielskich, roli rodziców w życiu dziecka, praw i obowiąz-
ków oraz relacji w rodzinie, a konsultacje z psychologiem będą uczyć radzenia sobie ze stresem, podniesienia samooceny i wiary we
własne siły oraz zwiększenia motywacji i autoprezentacji. Pomoc prawnika pozwoli na zapoznanie się z prawem pracy, praw pracow-
niczych czy prawa cywilnego. Kobiety biorące udział w projekcie nauczą się również racjonalnie gospodarować budżetem domowym
oraz uczestniczyć będą w warsztatach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dzięki kompleksowemu programowi osoby uczestniczące w kursie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, wzrosną ich osobiste
predyspozycje w zakresie autoprezentacji, pewności siebie w kontaktach interpersonalnych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Nabyta wiedza podczas szkoleń i praktyk ze specjalistami zwiększy szansę powrotu na rynek pracy.

Zespół Projektowy

Fot. Anna Bełch
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� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

ZUS. Gdy nie podpisze pan umowy z OFE,
to całość składki trafi do ZUS.

Kilka lat temu wybrałem OFE. Po co mam to
robić po raz drugi?

Pana wybór dotyczy tego, gdzie część
tej składki ma być gromadzona. Od 1 lu-
tego 2014 r. 2,92 proc. podstawy wymiaru
jest odprowadzane przez ZUS do wybra-
nego przez Pana OFE, 4,38 proc. podsta-
wy wymiaru jest zapisywane na subkoncie
w ZUS. Może tak zostać, a może pan zde-
cydować, że cała część składki emerytal-
nej wynosząca 7,3 proc. będzie zapisywa-
na na subkoncie w ZUS.

Wkrótce kończę studia i mam nadzieję, że
podejmę jakąś pracę. Czy jest możliwość, żeby
moja składka emerytalna w całości była gro-
madzone w ZUS? Nie chcę wybierać OFE,
bo nie znam tych funduszy, nie wiem, który
lepszy, który gorszy. Co w takiej sytuacji mam
zrobić?

Jest możliwość, aby cała pani składka
była gromadzona w ZUS-ie. Jeśli podjęła
już pani taką decyzję, to nie musi pani ni-
czego robić.

Co będzie z pieniędzmi, które zdołałem odło-
żyć w OFE? Zostaną w OFE, czy zostaną
przekazane do ZUS? Bo jeśli zostaną w OFE,
to co z nimi się dalej stanie? Czy one mi prze-
padną?

Nic panu nie przepadnie. Jednostki
rozrachunkowe zebrane w OFE pozo-
staną w OFE do czasu osiągnięcia przez
pana wieku 10 lat przed wiekiem emery-
talnym. Potem stopniowo są wycofywane
i przekazywane na subkonto w ZUS. Dzię-
ki stopniowemu przenoszeniu, w momen-
cie przejścia na emeryturę wszystkie środ-
ki będą w ZUS, który będzie panu wypła-
cał jedną, dożywotnią emeryturę.

�

Nie czekaj do 31 lipca, wybierz już
teraz ZUS czy OFE?

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował
oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące pozostania w OFE. Do 31 lipca członkowie
OFE mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna.

– Czy tegoroczny wybór, czy chcemy od-
kładać na emeryturę w ZUS i OFE, czy
tylko w ZUS, będzie ostateczny?

Ponownie będziemy mogli o tym zde-
cydować w 2016 r. Ustawa przewiduje tzw.
okienka transferowe. Co 4 lata, od 1 kwiet-
nia do 31 lipca, otwierane będzie okienko
transferowe, podczas którego będziemy
mogli ponownie zdecydować, czy chcemy,
aby nasza składka emerytalna trafiała
w większości do ZUS (85 proc.) i w części
do OFE (15 proc.), czy w całości do ZUS
na I filar i na subkonto.

– Czy od 1 kwietnia w ZUS daje się za-
uważyć wzmożony ruch?

Pracujemy normalnie, chociaż jeste-
śmy przygotowani na obsłużenie wszyst-
kich klientów. Począwszy od kwietnia nie-
którzy nasi klienci składają oświadczenia
dotyczące pozostania w OFE, natomiast
kilkanaście osób przychodzi, aby zapytać,
co mają zrobić, żeby pozostać w ZUS. Nie
warto czekać do 31 lipca, skoro już teraz
można dokonać wyboru.

– Czy tylko osobiście można złożyć takie
oświadczenie?

Oświadczenie można złożyć osobiście,
wysłać listem lub przesłać drogą elektro-
niczną, np. za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych – popularnego
PUE. Można też skorzystać z ZUSomatu,
urządzenia, które czynne jest całą dobę.

– Czy łatwo jest samemu wypełnić takie
oświadczenie?

Z wypełnieniem oświadczenia nie ma
problemów. Praktycznie w oświadczeniu
podaje się dane identyfikacyjne członka
OFE – imię, nazwisko, pesel, datę uro-
dzenia oraz dane adresowe.

– Zniesiony został obowiązek wyboru
OFE dla osób urodzonych po 31 grudnia
1968 r.

Od 1 lutego 2014 r. zawarcie umowy
z OFE nie jest już obowiązkowe. Natomiast
osoby dopiero rozpoczynające pracę będą
mogły zawrzeć umowę z OFE nie później

niż w terminie 4 miesięcy od daty powsta-
nia obowiązku ubezpieczeń. W przypadku
braku zawarcia umowy z OFE, składki
emerytalne będą trafiały w całości do ZUS.

– Zamiana wprowadziła tzw. suwak bez-
pieczeństwa, a to oznacza, że przed eme-
ryturą wszystkie środki trafią do ZUS.

Przepisy przewidują, że przez 10 lat
przed osiągnięciem ustawowego wieku
emerytalnego środki zgromadzone na
koncie OFE będą stopniowo przekazywa-
ne do ZUS i zapisywane na indywidual-
nym subkoncie ubezpieczonego. Ma to za-
bezpieczyć składki zgromadzone w OFE
przed ewentualnymi niekorzystnymi wa-
haniami na rynku kapitałowym w okresie
przed emeryturą. Dzięki stopniowemu
przenoszeniu, w momencie przejścia na
emeryturę, wszystkie środki będą w ZUS,
który będzie nam wypłacał jedną, doży-
wotnią, emeryturę. Zarówno środki gro-
madzone w OFE, jak i na subkoncie
w ZUS podlegają dziedziczeniu.

– Gdzie mogą szukać informacji osoby,
które chcą się czegoś więcej dowiedzieć?

Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.zus.pl, gdzie można znaleźć szereg
cennych wskazówek. Pomocą służą także
pracownicy jednostek ZUS.

Czytelnicy pytają

Pracuję od lutego tego roku i nie wybrałem
żadnego OFE. Czy ZUS przydzieli mnie do
jakiegoś funduszy? Składki do ZUS mają tra-
fiać od lipca. A co będzie z moimi składkami
od lutego do czerwca?

W ciągu czterech miesięcy od daty pod-
jęcia pierwszego zatrudnienia ma pan pra-
wo podpisać umowę o członkostwo w OFE.
Wówczas, jeśli będzie pan chciał, aby część
pana składki była przekazywana do OFE
powinien pan złożyć oświadczenie do ZUS.
Składka od lutego jest w ZUS, lecz od mie-
siąca, w którym podpisze pan umowę
z OFE 2,92 proc. składki będzie przekazy-
wana do wybranego OFE, a pozostała do
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Niewiele jest rzeczy na świecie, o których mogę
szczerze powiedzieć – nienawidzę! Oprócz takich ty-
powych, świadczących o moim prawidłowym kręgo-
słupie moralnym, jak: rasizm, pedofilia, chamstwo,
zaliczam do tych znienawidzonych: potrawy z gotowa-
nej lub smażonej kapusty, wszelkie podroby rozlewają-
ce się po talerzu, i jedną panią, bo sprawiła, że zaczę-
łam obmyślać plan morderstwa. To wszystko jednak
pestka przy tym, jak nienawidzę polskiego lata – na
samą myśl, że nadchodzi, pluję jadem w marmoladę.
A gdy już tak dobrze przygrzeje i temperatura poszybuje
powyżej 25 stopnia, zaczynam zmieniać się z różowej
świnki w pokrytego szczeciną wieprza, kurdeszującego
od zmierzchu do świtu i od świtu do zmierzchu.

Otwieram oczy o poranku i zamiast zwykłego:
„Witaj słonko kochane, czołem obłoczki bitej śmieta-
ny sunące po błękitnym niebie, salut wietrzyku delikat-
ny” i takie tam dyrdymały, z moich ust wydobywa się
moje ulubione przekleństwo: „O żesz kurdesz!”.

– O żesz kurdesz, warze poranny, o żesz kurdesz
słońce palące, o żesz kurdesz samochodzie nagrzany,
o żesz kurdesz nad kurdeszami!!!

Pan Pieprz dobrze zna moje nastroje, zatem żeby
uniknąć słuchania kurdeszów od poranka do wieczo-
ra, zaopatruje lodówkę w lody i wodę, żeby zamknąć
mi paszczękę choćby na czas konsumpcji. Sam stosu-
je metodę „nastawiania się”. Nastawia się więc, że jest
chłodno i że on upału nie czuje. Żal mi go, kiedy tak
zwisa żałośnie u futryny moich drzwi, powtarzając
w kółko: – Gabi... jest dobrze, jest dobrze – a pot spły-
wa mu do ust, zamieniając jego słowa w bełkot topiel-
ca. Ostatnie dwa dni są dobre, niestety zajrzałam na
Pogodynkę, żeby zobaczyć prognozę 16-dniową i po-
czułam, że zaraz posiwieję. Dlaczego? Za jakie grzechy?
Po co? W zimie: -30 stopni i pozamarzane rury, zaspy
śniegu wielkości Himalajów, a wiosną i latem Dolina
Śmierci, ze mną jako głównym grzechotnikiem.

I na dodatek te wszystkie pogodynki, szczerzące się do
kamery, rozkładające trupio chude rączki, ubrane w coś wiel-
kości osłonki na kiełbasę, stojące w klimatyzowanym wnę-
trzu i trajkoczące bezmyślnie: „Mam dla Państwa cudowną
wiadomość, jutro na południu temperatura przekroczy 32
stopnie w cieniu. Mogą się Państwo cieszyć pięknym latem”.
O żesz kurdesz!

A tak w ogóle to wyciągnęłam już walizkę, odszukałam
adaptor, moją kartę NIN, odbyłam kilka rozmów kwalifika-
cyjnych przez Skype i telefon, i pomału zaczynam pakowanie.
Kraina Deszczowców mnie wzywa coraz mocniej. Tam leje,
a temperatura nie przekracza 21 stopni – to jest życie! Boję się
tylko, że wraz ze mną zawitają tam upały, bo ja, Proszę Pań-
stwa, urodziłam się 13-stego.

A brele chyba muszę sobie jakieś sprawić, bo złośliwe
bestie produkujące kosmetyki zaczęły na butelkach umiesz-
czać coraz mniejsze napisy. Są już takie malutkie, że aby
przeczytać, muszę butelkę odstawić na długość ręki. No coś
podobnego!

Czarny Pieprz

(i przymrużonym okiem...)

Siedzi Turek po turecku, pije kawê po niemiecku
– czyli loto, tyro pan Hilary, do dekla mu piere,

bo kajœ ten boroczek posia³ swoi brele.
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Światowy Dzień Zdrowia obchodzony
jest w kwietniu, aby uczcić rocznicę po-
wstania Światowej Organizacji Zdrowia
w 1948 roku. Co roku jest wybierany te-
mat przewodni z zakresu zdrowia publicz-
nego, który w danym okresie wymaga
szczególnej uwagi. Obchody Światowego
Dnia Zdrowia stwarzają możliwość pod-
jęcia wielu działań, których efektem jest
poprawa stanu zdrowia ludzi.

Wektory to organizmy, które są prze-
nosicielami patogenów lub pasożytów.
Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem
przenoszą groźne drobnoustroje na inne
organizmy, często na ludzi. W ten sposób
mogą wywołać choroby, które zagrażają
życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem
wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest
malaria, która w 2010 roku pochłonęła
660 000 ofiar, natomiast w ostatnim cza-
sie znacznie wzrosło rozpowszechnienie
gorączki denga, której wzrost na przeło-
mie 50 lat jest 30-krotny. Do innych cho-
rób przenoszonych przez wektory zalicza-
my między innymi Gorączkę Zachodnie-
go Nilu, chikungunye, odkleszczowe za-
palenie mózgu czy boreliozę.

Podczas Światowego
Dnia Zdrowia 2014 chcemy

zwrócić uwagę by:

• rodziny mieszkające na obszarach naj-
bardziej zagrożonych miały wiedzę jak
należy się chronić przed tymi choro-
bami;

• władze odpowiedzialne za zdrowie
pomagały ludziom w ochronie przed
tymi zagrożeniami;

• podróżni mieli świadomość, kiedy ist-
nieje konieczność ochrony i jakie środ-
ki profilaktyczne należy podjąć;

• władze w krajach, w których choroby
przenoszone przez wektory stają się
problemem zdrowotnym, podjęły kro-
ki w celu ochrony ludności przed tymi
chorobami.
Większość tych chorób występuje na

terenach tropikalnych i subtropikalnych,
ale z odkleszczowym zapaleniem mózgu
czy boreliozą możemy mieć do czynienia
w naszym regionie, gdyż są to choroby
przenoszone przez kleszcze.

Aktywność kleszczy wzrasta w okresie
od wiosny do jesieni, gdy temperatura po-

wietrza przekracza 80C. Kleszcze najchęt-
niej bytują w miejscach lekko wilgotnych,
obfitujących w roślinność. Najczęściej
występują na łąkach, w lasach, w okolicach
zbiorników wodnych, ale spotkać je moż-
na również w parkach miejskich czy przy-
domowych ogródkach.

W naszym klimacie wyróżniamy dwa
szczyty aktywności kleszczy:
• wiosenny – przypadający na okres kwie-

cień-maj,
• późnoletni – przypadający na okres

sierpień-wrzesień.

O tym warto wiedzieć:
1. Kleszcze nie spadają z drzew. Wspinają
się na wysokość ok. 120 cm, bo na takiej
wysokości maksymalnie może znajdować
się grzbiet ich potencjalnego żywiciela.
Oczywiście może zdarzyć się, że znajdzie-
my kleszcza wbitego za uchem, ale nie dla-
tego, że spadł tam z drzewa! Kleszcze dość
długo wędrują sobie po naszym ciele szuka-
jąc miejsca ciemnego, zacisznego, z cienką
i delikatną skórą, w którą mogłyby się wbić.
2. Kleszcze reagują na ciepło, zapach, stę-
żenie dwutlenku węgla. Nie możemy li-
czyć na to, że nas „nie zauważą”. Repelent
jest dobrym pomysłem, gdy wybieramy się
do lasu.
3. Do lasu lub parku o charakterze leśnym
ubieramy się w długie spodnie i kryte buty.
Niektórzy doradzają wkładanie nogawek
spodni do skarpetek. Z własnego doświad-
czenia – im więcej sztucznych tkanin – po-
lary, goretexy itp., tym mniejsza szansa na
zaatakowanie nas przez kleszcza. One
„wolą” bawełnę i inne naturalne włókna.
4. Zawsze po po-
wrocie z lasu czy par-
ku należy obejrzeć
dokładnie swoje cia-
ło. Najlepiej spraw-
dzić czy nie ma klesz-
cza przeciągając dło-
nią po powierzchni
skóry. Nie wszędzie
jesteśmy w stanie spoj-
rzeć. Miejsca naj-
częstszego występo-
wania kleszczy na cie-
le człowieka przed-
stawione są na rys.
obok (źródło –
www.baxter.com.pl).

5. Kleszcza nie da się spłukać strumie-
niem wody. Gdy jest już wbity w naszą
skórę, należy usunąć go pęsetą, a następ-
nie rankę zdezynfekować. Jeżeli dostrze-
żesz wczepionego kleszcza, usuń go jak
najszybciej np. za pomocą pęsety z cien-
kimi końcami. Chwyć mocno kleszcza,
tak blisko skóry, jak tylko możliwe. Pew-
nym ruchem oderwij go od skóry (nie ob-
racaj!). Jeśli pozostaną części kleszcza
wbite w skórę, należy je usunąć tak szyb-
ko, jak tylko możliwe. Paraliżowanie
kleszcza olejem, kremem, masłem lub
jego wykręcanie może spowodować
wstrzyknięcie przez kleszcza jeszcze
większej ilości materiału zakaźnego do
ciała (kleszcz wtedy „wymiotuje”). Gdy
wydaje się nam, że część kleszcza mogła
w skórze zostać lub nie czujemy się na
siłach na samodzielne usunięcie pasoży-
ta – pomoże nam lekarz.
6. Pierwsze objawy choroby kleszczowe-
go zapalenia mózgu pojawiają się po 7-14
dni od dnia ugryzienia. W pierwszej fazie
występują objawy grypopochodne, nato-
miast drugiej fazie może towarzyszyć za-
palenie opon mózgowo-rdzeniowych, za-
palenie mózgu oraz zapalenie rdzenia krę-
gowego. Dlatego zawsze warto zaszczepić
się przeciwko kleszczowemu zapalenie
mózgu. Światowa Organizacja Zdrowia
zaleca szczepienia szczególnie dla pracow-
ników leśnych, pracowników mających
kontakt z materiałem zakaźnym oraz dla
turystów, zarówno dorosłych jak i dzieci.
7. Pierwszym objawem boreliozy jest ru-
mień wędrujący, który pojawia się w miej-
scu ukąszenia kleszcza i szybko ulega po-
większeniu. Zmianie skórnej mogą towa-
rzyszyć objawy grypopochodne. W drugie
stadium choroby może dojść do zaburzeń
ze strony układu nerwowego, zapalenia
mięśnia sercowego, nawracającego zapa-
lenia stawów. Nie ma szczepionki prze-
ciwko boreliozie, a pierwsze zachorowa-
nie nie chroni przed kolejnymi.

Więcej informacji o kampanii można
znaleźć na stronie internetowej:

WHO: http://www.who.int/campaigns/
world-health-day/2014/event/en/

index.html

lek. med. Bolesław Janusz Rudnicki
Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Strzyżowie

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony
pod hasłem „Choroby przenoszone przez wektory”
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia były choroby przenoszone przez wektory.
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Kończony odcinek małej obwodnicy – widok z ul. Mostowej

Gmina Strzyżów na rzecz współpracy
przygranicznej Ukrainy i Polski

Od lutego br. toczy się projekt Związku Międzygminnego „Wisłok” oraz Lwowskiego Oddziału Regionalnego Asocjacji
Miast Ukrainy. Projekt zakłada realizacje działań do 30 czerwca 2014 roku i udział w nich przedstawicieli ośmiu gmin
Związku Międzygminnego „Wisłok” (Błażowa, Czarna, Frysztak, Krasne, Ostrów, Strzyżów, Trzebownisko i Tyczyn).

Nasz projekt, zwany oficjalnie „mi-
kroprojektem nr 1”, realizowany jest
w ramach Projektu Parasolowego Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Białoruś – Ukraina ENPI CBC
2007-2013. Niestety,  niepokoje na
wschodzie Ukrainy i destabilizacja po-
lityczna wynikająca z aneksji Krymu,
bardzo komplikują zakładany wcześniej
harmonogram spotkań, konferencji
i wizyt studyjnych.

Nazwa „parasolowy” bierze się stąd, że
jedna organizacja łączy – jak rdzeń para-
sola – wiele współpracujących ze sobą
dwustronnie podmiotów (które realizują
małe partnerskie projekty), a całość służy
współpracy międzynarodowej samorzą-
dów i organizacji pozarządowych. Takimi
organizacjami łączącymi są Lwowska Ob-
wodowa Administracja Państwowa
(LOAP), Lwowska Asocjacja Rozwoju
Turystyki (LART) i polski ich partner

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A. z Przemyśla.

Celem całego Projektu Parasolowego
jest poprawa wzajemnych relacji nadgra-
nicznych samorządów Polski i Ukrainy,
tworzenie dobrego klimatu dla wymiany
kulturowej, społecznej i gospodarczej, po-
prawę klimatu inwestycyjnego w regionie
transgranicznym Ukrainy i Polski
w związku z rozwojem turystyki przyjaz-
dowej i krajowej, nawiązaniu współpracy

Szopena.  Ta część inwestycji dofinanso-
wana będzie z Narodowego Programu
Rozbudowy Dróg Lokalnych w wysoko-
ści 1 340 tys. zł.

Fot. Jan Półzięć

Jan Półzięć

Budowa małej obwodnicy
275-metrowy odcinek małej obwodnicy zakończony. Droga od ulicy Mostowej
do wiaduktu kolejowego na ulicy Sanockiej zostanie niebawem oddana do
użytku. Jezdnia o szerokości 7 m, chodnik i ścieżka rowerowa oraz przebudo-
wa występujących w tym miejscu mediów i wyburzenie budynku dawnej rzeź-
ni i masarni, to zakres tych prac.

Ten sam wykonawca, wyłoniony w dro-
dze przetargu, przystąpił już do prac przy
budowie drugiego odcinka tej drogi od
wiaduktu przy ulicy Sanockiej do ulicy

Złożony w tej sprawie wniosek prze-
szedł klasyfikację konkursową i niebawem
zostanie podpisana umowa z Wojewodą
Podkarpackim na dofinansowanie tej inwe-
stycji. Ten odcinek o długości około 700
metrów zakończony zostanie do 15 listo-
pada br.

Na dokończenie tej drogi został złożo-
ny następny wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackie-
go i jest w trakcie rozpatrywania.

Jeśli znajdzie uznanie decydentów, to
do końca I kwartału roku przyszłego cała
droga może zostać ukończona. Trzeba
mieć nadzieję, że tak się stanie i tak po-
trzebna inwestycja dla naszego miasta bę-
dzie niebawem ukończona w całości.

�
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z organizacjami pozarządowymi. Okres
realizacji całego Projektu Parasolowego
określono na dwa lata, od dnia 1 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2015 roku.

Projekt Parasolowy łączy wspólnym
finansowaniem, nadzorem i koordynacją
działania 10 ukraińskich i 10 polskich
partnerów na poziomie 10 mikroprojek-
tów, które ponumerowano od 1do 10.
Głównymi partnerami Mikroprojektów są
organizacje ukraińskie, które zapropono-
wały współpracę doświadczonym partne-
rom ze strony polskiej. I tak powstało 10
współpracujących par. Jedną z nich

(o numerze 1) jest Lwowski Oddział Re-
gionalny Asocjacji Miast Ukrainy i Zwią-
zek Międzygminny „Wisłok”.

Nasz mikroprojekt dotyczy zainicjowa-
nia lub umocnienia współpracy między
samorządami gmin oraz lokalnymi orga-
nizacjami pozarządowymi. Oryginalny
tytuł projektu napisanego przez kolegów
z  Ukrainy  to

Projekt pisany był w roku 2012, ale jego
aktualność wzrosła po „rewolucji kijow-
skiego majdanu”. Dziś w trudnej i mało
przewidywalnej sytuacji politycznej Ukra-
iny należy wielokrotnie umocnić i pod-
trzymać dobre relacje pomiędzy ludźmi
i organizacjami z obu stron granicy.

Mikroprojekt w założeniach ma na celu
tworzenie warunków dla skutecznej trans-
granicznej integracji i współpracy między
władzami gmin o aspiracjach turystycznych
oraz pomiędzy organizacjami pozarządo-
wymi działającymi lokalnie, a zwianymi

z lokalnym rozwojem, turystyką, ochroną
środowiska i edukacją. Dzięki planowanym
trzem spotkaniom wójtów i burmistrzów
oraz władz organizacji pozarządowych po-
jawi się możliwość wymiany myśli i poglą-
dów, formułowania potrzeb, dzielenia się
doświadczeniami. Zawiązywać się będą
nowe inicjatywy współpracy przygranicz-
nej na poziomie samorządowym i pozarzą-
dowym. Obecność na wydarzeniach osób
doświadczonych w lokalnych działaniach
ułatwi formułowanie problemów, planowa-
nie skutecznych rozwiązań, przygotowanie
założeń wspólnych działań i poszukiwanie
wspólnych źródeł finansowania projektów
po obu stronach granic. Ważnymi temata-
mi przewodnimi stanie się rozwój, turysty-
ka, kultura i ekologia. Mikroprojekt powi-
nien ułatwić obu stronom sięgnięcie po
nowe środki finansowe w nowej finansowej
perspektywie Unii Europejskiej. UE w któ-
rej od dawna jest miejsce dla Ukrainy.
Ewelina Bednarz – koordynator projektu

Mirosław Ruszała – Przewodniczący
Zarządu Związku

Mikroprojekt nr 1 „Pomoc w nawiązaniu i zbliżeniu współpracy między organizacjami i samorządami
przygranicznymi Ukrainy i Polski” w ramach projektu parasolowego ą IPBU.03.02.00-76-820/12-00
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ze starej trafiki...
Poniżej prezentujemy kilka „perełek” z czasopism prenu-

merowanych przez strzyżowiaków w okresie międzywojen-
nym. Wymowa anonsów i reklam jest tak czytelna, że można
pozostawić je bez komentarza...

Jedynie „Piwo dobrze pielęgnowane” i „Kawa czarna
BEZKONKURENCYJNA” mogą wzbudzić refleksję, o jaką
pielęgnację chodzi i jaka konkurencja pozostała w tyle, nie-
mniej takich właśnie specjałów życzymy Czytelnikom „WiM”
w strzyżowskich lokalach!

Ilustrowany Kurier Codzienny:
* * *

„Nie szukam pieniędzy, lecz szukam żony – naprawdę żony.
Chcę kochać, być kochanym. Mam 39 lat, wyższe studia. Je-
stem dobrze sytuowany. Panie przystojne od lat 30, kochające
ognisko domowe zechcą złożyć oferty do IKC Łódź, Piotrow-
ska 116”.

* * *
 „Lat 25, wyższe studia, posada, ożeni się bogato, chcąc się
usamodzielnić. Uroda i wiek obojętne”.

* * *
„Mam warunki, aby być kochaną. Wyjdę za wysokiego, przy-
stojnego, wartościowego do 37 lat”.

* * *
„Nieomylnie przewidujący jasnowidz dodaje bezpłatnie ta-
jemny klucz powodzenia: zdobycie miłości, zwycięstwo wro-
gów, loteria. Podaj datę urodzenia, załącz 5 pytań, 1,50 zł za
analizę. Szangoni, Kraków, Szewska 7”.

* * *
„Absolwent medycyny poślubi zamożną pannę za sfinanso-
wanie doktoratu”.

* * *

„Wdowa po oficerze, byłym więźniu ideowym, wiek balza-
kowski, dystyngowana, subtelna, pozna, cel matrymonialny,
starszego, zacnego, zamożnego pana”.

* * *
„Który pan naprawdę poślubi niezgrabną bez majątku? Agen-
cja, Kraków Sienna 12”.

* * *
„Na prośbę jednej z czytelniczek IKC redakcja podaje przepis
na sławny likier benedyktyński:

Proporcja: korzenia arcydziegciu 10 gramów, korzenia
tataraku 15 gramów, mirry 15 gramów, skórki suszonej po-
marańczy 30 gramów, aloesu 8 gramów, gałki muszkatołowej
2 gramy, szafranu 3 gramy, imbiru 4 gramy, laska wanilii.
Goździków sztuk 4, pomarańczek zielonych sztuk 3.

Wszystkie te przyprawy zalać spirytusem o mocy 94 proc.
i zostawić na 3 dni. Zrobić syrop z 2 i pół kilograma cukru
i tyluż litrów wody, koniecznie rozpuszczając cukier na zim-
no. Po wyszumowaniu dolewa się scedzony z korzeni spirytus
oraz jeszcze dwa litry spirytusu czystego. Doskonale wszyst-
ko wymieszać i dać do butelek. Używać najwcześniej po upły-
wie roku”.

Pan Lucjan ze Lwowa komentuje w kolejnym numerze
powyższy przepis w następujący sposób: „Wielkie marnotraw-
stwo i pieniędzy i czasu. Radzę spirytus wypić bez przypraw,
a zaoszczędzone z tego tytułu środki przekazać na Fundusz
Obrony Narodowej”.
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Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
VI Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich został rozegrany
w ramach XX Jubileuszowego Turnieju Miast i Gmin. Nie-
zmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa
jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych,
którzy nie prowadzą aktywnego trybu życia. Turniej, odbywa-
jący się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospo-
litej, miał dać odpowiedź na pytanie: jak duża ilość osób bio-
rąca udział w sportowo-rekreacyjnych imprezach, zorganizo-
wanych przez Ośrodek Sportu w stosunku do ogólnej liczby
mieszkańców danej gminy da wynik, który wyróżni naszą
gminę spośród ok. 500 biorących udział w turnieju.

Każdy samorząd terytorialny, w ramach organizowanych im-
prez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wykorzystał w ten spo-
sób możliwość promowania postaw proeuropejskich. Należy za-
znaczyć, iż w naszym mieście kilka firm i zakładów pracy stwarza
na co dzień możliwości do aktywności ruchowej, chociażby przez
dofinansowanie wejść do Parku Wodnego, natomiast jeśli chodzi
o aktywność na tzw. „świeżym powietrzu”, to – naszym zdaniem
– potencjał jest nie w pełni wykorzystany. Widać to chociażby po
ilości osób dorosłych biorących udział w zaproponowanych przez
nas w tym roku imprezach, a to one mają służyć w wyborze najlep-
szej formy spędzania wolnego czasu, promocji zdrowego stylu życia
czy też integracji rodzinnej.

Kilkanaście imprez, które odbywały się przez cały tydzień, zgro-
madziło ponad 2,5 tys. osób rywalizujących w grach, zabawach
i biegach, głównie na obiektach Centrum Sportu Turystyki i Rekre-
acji w Strzyżowie. Nasza gmina, rywalizująca w kategorii gmin od
15 do 40 tys. mieszkańców, powinna liczyć się w stawce walczą-
cych o główną nagrodę, gdyż dzięki sprzyjającej aurze, imprezy
odbywały się w każdy dzień.

Test Coopera a kryzys wieku średniego

Rozpoczęliśmy od „Biegu dla zdrowia”, zorganizowanego na
ścieżkach Łętowni przez Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdro-
wotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, w któ-
rym wzięło udział blisko 200 osób. Następnie na placu Rynku
w Strzyżowie Centrum Sportu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku
zorganizowały Test Coopera. Ta impreza wejdzie na stałe do pro-
gramu gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych, jako coroczny
test wydolności fizycznej społeczności lokalnej. Warto zaznaczyć,
że startujemy z bardzo niskiego „pułapu naszej kondycji” – więc
będzie co poprawiać. Test ten pokazał, iż najbardziej aktywnymi
grupami społecznymi są dzieci oraz… emeryci i renciści. Można
więc rzec, iż Strzyżów przeżywa „kryzys wieku średniego”.

W godzinach wieczornych tego samego dnia, na tymże Rynku,
zorganizowano „Bieg Australijski”. Wzięło w nim udział niewiele
ponad 60 osób. W tej zabawie biegały zarówno dzieci 6-letnie, jak
i dorośli do 67 roku życia. Na kortach w Ogródku Jordanowskim
rywalizowano w deblowym turnieju tenisa ziemnego, w którym
brało udział 12 zgłoszonych par. Ta inicjatywa nowo powołanego
Strzyżowskiego Towarzystwa Tenisowego „Sokół”, dała dowód na
to, iż ta dyscyplina, dzięki możliwości bezpłatnego korzystania
z kortów, w ciągu ostatnich 4 lat dynamicznie się rozwinęła.

Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team pomogło zor-
ganizować Rodzinne zawody rowerowe, dzięki Stowarzyszeniu „Na
Start” pobito rekord w maratonie pływackim. Na boisku „Orlik”

odbył się turniej koszykówki ulicznej, zorganizowany dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu pana Mariusza Dziadosza ze Strzyżowa. Stu-
dio Ruchu przeprowadziło Step Aerobic oraz Aero kickboxing dla
pań. Na siłowni Centrum Sportu odbył się trójbój siłowy. Strzyżow-
skie Towarzystwo Rozwoju Sportu sprawnie przeprowadziło Tur-
niej siatkówki plażowej, pan Jakub Soja dopilnował, by w klasach
I-IV szkół podstawowych wyłoniono najlepszych w turnieju „Ta-
lenty piłkarskie Strzyżowa”.

Patrząc na rywalizację najmłodszych przedszkolaków podczas
zorganizowanej w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Publicznym
„Przedszkolady”, powinniśmy być spokojni o ich sportową przy-
szłość. To grupa, w której możemy upatrywać przyszłych mistrzów,
nie tylko w pływaniu...

Tenis w stylu retro

Dzięki decyzji władz gminy i przychylności kierowników jed-
nostek oświatowych, we wszystkich szkołach zorganizowano w cza-
sie Europejskiego Tygodnia Sportu – Międzyszkolny Dzień Spor-
tu. Wówczas prawie wszystkie dzieci i młodzież ze szkół gminnych
rywalizowały w wielu konkursach, turniejach i grach, co sprawiło,
że w jednym czasie byliśmy świadkami wielu ciekawych rozstrzy-
gnięć na wszystkich możliwych arenach sportowych w całej gmi-
nie. Sportowe wyniki są w tym wypadku najmniej istotne.

Warto zaznaczyć, iż w ostatni dzień Turnieju, główną areną spo-
tkań wszystkich aktywnie wypoczywających był Ogródek Jorda-
nowski, na którym grano w szachy plenerowe, skakano, rzucano
i kopano do celu, dzięki specjalnym elementom rozstawionym na
terenie Ogródka, a także byliśmy świadkami prezentacji nowej dys-
cypliny sportu jaką jest BEACH TENIS (tenis plażowy). Wszyscy
przebywający w godzinach popołudniowych w Integracyjnym Par-
ku Sportu i Rekreacji mieli okazję podziwiać tenisistów przebra-
nych w stroje retro, którzy prezentując również wspaniałą technikę,
przy użyciu rakiet tenisowych sprzed lat, zainaugurowali rozpo-
czynający się Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów w kilku katego-
riach wiekowych.

Na zakończenie zmagań rozegrano mini turniej Mega Piłkarzy,
w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego, Policji, Stra-
ży Pożarnej i Ośrodka Sportu. Świetną zabawę zakończyliśmy spo-
tkaniem integracyjnym przy grillu, dzięki pomocy ze strony Zakładu
Masarsko-Wędliniarskiego pana Fiołka. Wodę źródlaną dla uczest-
ników tygodniowych zmagań dostarczył pan Wojciech Żurowski
– właściciel Firmy Polonea, sponsorem większości medali była Fir-
ma Reklamowa Triton. Ponadto nagrody ufundowały Ośrodek MA-
RATON z Lubeni i Siedlisko Janczar z Pstrągowej, a puchary na
turniej tenisowy – Bank Spółdzielczy ze Strzyżowa. Dziękujemy!!!

Organizatorami poszczególnych imprez były stowarzyszenia
realizujące zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i spor-
tu, a cały turniej koordynowało Centrum Sportu Turystyki i Rekre-
acji w Strzyżowie.

Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na wyniki konkursu,
które zostaną ogłoszone w dniu 12.06.2014 roku, a ewentualne
nagrody trafią do tych placówek oświatowych, które wykazały się
największą liczbą uczestników. Tym samym Burmistrz Strzyżowa
składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt. Do
zobaczenia za rok.

Koordynator projektu
Ryszard Kwiatek, Dyrektor CSTiR

(Fotorelacja na okładce)
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Każdy zapisany uczestnik otrzymał koszulkę ze stosownym
nadrukiem, numer startowy, a na mecie okazjonalny medal.

Dla trzech pierwszych zawodników biegu i najlepszej biegacz-
ki oraz najmłodszych uczestników były drobne nagrody rzeczo-
we, a każdy miał szanse wylosować fanty w loterii. Poza tym, na
zakończenie wszyscy mieli okazję skosztowania gorącej kiełba-
ski z grilla, mogli napić się herbaty lub kawy, porozmawiać
w gronie uczestników.

W imprezie wzięło udział blisko 200 uczestników w różnym
wieku – od 3 do 76 lat. Były też rodziny wielopokoleniowe. Cie-
płe słowa skierowane do organizatorów i uśmiechy uczestników
świadczyły o tym, że impreza była udana.

Dodatkową atrakcją imprezy była obecność ministra pracy
i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był
honorowym starterem i marszu i biegu. Na mecie biegaczy me-
dalami dekorował Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński, a cho-
dziarzy – prezes Towarzystwa Jan Półzięć.

Po raz drugi z kolei Towarzystwo jest organizatorem takiej
imprezy.

Przy wsparciu Burmistrza Strzyżowa, Starosty Strzyżowskie-
go i wielu sponsorów oraz przy pomocy wolontariuszy – mło-
dzieży i wychowawców strzyżowskiego Liceum Ogólnokształcą-

Jan Półzięć

Strzyżów biega i maszeruje
Pod hasłem „Strzyżów biega i maszeruje” 17 maja br. Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Francisz-
ka Chrapkiewicza-Chapeville’a zorganizowało imprezę rekreacyjną mającą na celu propagowanie aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu. Mimo, że w dniach poprzedzających wydarzenie ciągle padał deszcz, to na czas imprezy deszcz
ustał i można było przeprowadzić i bieg i maszerowanie o kijach. Padający jeszcze rano w sobotę deszcz zniechęcił
zapewne część planujących udział, ale ci, którzy przyszli na Łętownię, zapewne nie żałowali.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz z uczestniczkami  nordic walking-u

Fot. Archiwum

cego, udało się zorganizować imprezę rekreacyjną dla naszych
mieszkańców, którzy chcą odpocząć w ruchu.

Jestem przekonany, że wydarzenia tego typu będą mieć coraz
więcej zwolenników i należy takie imprezy organizować.

�
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Maraton w Paryżu

Paryski maraton należy do najwięk-
szych imprez biegowych tego typu na
świecie biorąc pod uwagę liczbę uczest-
ników. Udział w tej imprezie planowa-
łem od dawna, ale termin kolidował
z innymi biegami. Do tegorocznej impre-
zy przygotowania rozpocząłem jeszcze
we wrześniu poprzedniego roku. Należa-
ło śledzić w internecie kiedy ruszą zapi-
sy do tej imprezy i wypełnić wniosek zgło-
szeniowy. Kiedy otrzymałem emailową
informację, że zostałem zakwalifikowa-
ny do biegu, to rozpocząłem przygoto-
wania związane z pobytem w Paryżu
– rezerwacja hotelu, biletów lotniczych
i szczegółowe zapoznanie się z progra-
mem imprezy. Jeszcze w zimie rozpoczą-
łem przygotowania sportowe – pierwsze
biegi treningowe odbyłem w styczniu.

Wreszcie przyszedł czas maratonu.
Samolotem z Krakowa, razem z żoną, do-
tarliśmy do stolicy Francji. Pierwsze ze-
tknięcie się z imprezą było przy wejściu
do centrum wystawienniczego, gdzie znaj-
dowało się biuro maratonu i targi zwią-
zane z tą imprezą. Olbrzymia ilość sto-
isk największych firm produkujących
sprzęt sportowy, odżywki i wszelkie ak-
cesoria związane z bieganiem odwiedza-
ło tysiące ludzi. Po odebraniu pakietu star-
towego, mogliśmy poświęcić czas na zwie-
dzanie Paryża. A jest tam co zwiedzać.
Jeszcze wizyta u profesora Chrapkiewi-
cza w jego paryskim mieszkaniu i spacer
po stolicy świata. W sobotni poranek, ra-
zem z żoną, bierzemy udział w biegu śnia-
daniowym na dystansie 5 km prowadzą-
cym od Łuku Tryumfalnego pod wieżę
Eiffla. Po biegu, całodniowym zwiedza-
niu jesteśmy mocno zmęczeniu a jutro
maraton.

W niedzielny poranek przed dzie-
wiątą meldujemy się na Polach Elizej-
skich, gdzie rozpoczyna się paryski ma-
raton. Nieprzebrane tłumy zawodników
i towarzyszących im osób na starcie robi
niesamowite wrażenie. Jeszcze ostatnie
zdjęcia na tle Łuku Triumfalnego i na start
do swojego sektora. Wreszcie start i bie-
gniemy Polami Elizejskimi w kierunku
Luwru. Po drodze mijamy ogromny Plac

Concorde, następnie Luwr, Plac Bastylii
i zmierzamy do Lasku Vincennes. Na-
stępnie zawracamy i biegniemy nabrze-

żem Sekwany do centrum Paryża po dro-
dze mijając najsłynniejsze budowle stoli-
cy Francji – katedrę Notre Dame, wieżę
Eiffla. Kierujemy się do Lasku Bulońskie-
go, a stamtąd na metę usytuowaną na ale-
jach Focha pod Łukiem Tryumfalnym,
w niedalekiej odległości od startu. Bieg
był trudny – przy dość wysokiej tempera-
turze, przy słonecznej pogodzie i w cią-
głym tłumie zawodników – na starcie sta-
nęło ponad 40 tysięcy biegaczy. Ale wy-
marzona meta, osiągnięta po trzech go-
dzinach i pięćdziesięciu jeden minutach
biegu, daje ogromną radość i satysfakcję
– kolejny z największych światowych ma-
ratonów zaliczony. Osiągnięty czas daje
mi 11910 miejsce w klasyfikacji general-
nej (na 39125, którzy bieg ukończyli)
oraz 1376 w kategorii M50 (na 5019, któ-
rzy ukończyli bieg). Jeszcze tylko deko-
racja medalem, odebranie pamiątkowych
koszulek, napojów, owoców i można się
udawać na spotkanie z żoną. W tym wiel-
kim tłumie wydaje się to niemożliwe, ale
się udaje. Gratulacje, zdjęcia i wracamy
do hotelu. Po Paryżu można się znako-
micie przemieszczać metrem, którym
pokryte jest całe olbrzymie miasto i my
z tego korzystamy. Wieczorem zwiedza-
nie nocnego miasta, następny dzień też
jeszcze zwiedzanie, a we wtorek odlatu-
jemy z powrotem do kraju. Operacja „ma-
raton paryski” zakończona pomyślnie.

Tego samego dnia, co ja w Paryżu, gru-
pa strzyżowskich biegaczy brała udział
w VII Półmaratonie Rzeszowskim i 41
Maratonie Dębno.

Jan Półzięć

Wiosenne maratony 2014
Z wielką przyjemnością, pisząc o udziale Strzyżowian w maratonach, używam
liczby mnogiej. Liczba tych, którzy zmierzyli się z tym królewskim dystansem
jest coraz większa.

Wymarzona meta, osiągnięta po trzech godzinach
i pięćdziesięciu jeden minutach biegu, daje ogromną
radość i satysfakcję

Fot. Z. Półzięć

W VII Półmaratonie Rzeszowskim (dystans 21097 m) wzięli udział:

Lp. Imię i nazwisko Nr startowy Czas netto Miejsce w kl. Miejsce w kategorii
generalnej wiekowej

1 Radosław Ślaski 768 1:29:30 80 M40 – 18
2 Jakub Zdon 938 1:43:45 313 M30 – 109
3 Rafał Nowak 507 1:44:27 326 M30 – 113
4 Szymon Salwa 636 1:49:18 414 M30 – 140
5 Joanna Niemiec 500 1:50:23 443 K20 – 17
6 Adam Baran 17 1:53:50 505 M60 – 13
7 Ruban Mykola 618 1:53:40 515 M30 – 167
8 Mateusz Nowak 505 2:03:01 688 M20 – 182

Bieg ukończyło 841 zawodników.

W 41 Maratonie Dębno udział wzięli:

Lp. Imię i nazwisko Nr startowy Czas netto Miejsce w kl. Miejsce w kategorii
generalnej wiekowej

1 Łukasz Nowak 660 4:15:32 1392 M30 – 572
2 Maciej Mac 727 4:20:50 1497 M40 – 408
3 Tomasz Góra 2051 4:28:52 1636 M30 – 652



36 Waga i Miecz    maj-czerwiec 2014

Osiągnięcia naszej najlepszej zawod-
niczki spośród dziewczyn, Patrycji Wnęk,
przerosły nasze oczekiwania, gdyż zdoby-
ła ona dwa tytuły Mistrzyni Polski w kon-
kurencjach Ne-waza i Fighting, w katego-
riach wagowych do 44 kg (to niesamowity
wyczyn uzyskać dwa tytuły Mistrzyni Pol-
ski w różnych konkurencjach na jednym
turnieju), Jakub Kubas zdobył tytuł Mi-
strza Polski w Ne-waza i brązowy medal
w Fighting w kat. wag. do 37 kg, Oliwia
Strzępek zdobyła brązowy medal w Figh-
ting w kat. wag. do 32 kg. Jakub i Oliwia
startowali na tych mistrzostwach za spe-
cjalną zgodą rodziców i trenera, ponieważ
obydwoje są z rocznika 2003, a turniej był
dla zawodników rocznika 2000-2002, dla-
tego ich wynik zasługuje na bardzo duże
uznanie. Patryk Wnęk (2002), Patryk Zio-
bro (2003) i Szymon Wójcik (2003) rów-
nież startowali w turnieju, ale niestety tym
razem nie udało się im stanąć na podium.
Był to pierwszy start naszych młodszych
zawodników na tak ważnym turnieju jak
Mistrzostwa Polski.

W Strzyżowskim ARMMAGEDON
trenuje już 4 medalistów Mistrzostw Pol-
ski – Patrycja, Jakub i Oliwia, a także
Dominik Szlachta, który 08.03.2014 r.
zdobył srebrny medal na Mistrzostwach
Polski Juniorów kat. wag. + 81 kg. Życzy-
my dalszych sukcesów wszystkim naszym
zawodnikom.

Cracovia Maraton
18 maja br. odbył się 13 Cracovia Ma-

raton. Jak wskazuje liczba, był dla organi-
zatorów pechowy z tego względu, że czte-
rokrotnie zmieniana była trasa biegu. Ostat-
ni raz w tygodniu poprzedzającym bieg, ze
względu na wysoki stan wody w Wiśle i za-
lane bulwary, którymi miała przebiegać tra-
sa. Ale pomimo takich przeciwności, po-
nad pięć i pół tysiąca biegaczy stanęło na
starcie. Pogoda była bardzo dobra – pra-
wie cały czas niebo było zachmurzone, tem-
peratura poniżej dwudziestu stopni i tylko
krótka ulewa nieco ochłodziła nas na tra-
sie. Wśród tych tysięcy maratończyków na
starcie stanęło 3 Strzyżowian – Tomek
Góra, Maciek Mac i piszący te słowa. Sta-
nęło na starcie i z powodzeniem ten dy-
stans pokonało – Maciek Mac i Tomek
Góra odnotowali rekordy życiowe – pierw-
szy poniżej 4:15 (cztery godziny piętnaście
minut), a drugi poniżej czterech godzin. Ja
też ukończyłem bieg w przyzwoitym cza-
sie (3:38:44), co dało mi 1350 miejsce
w klasyfikacji generalnej oraz 120 miejsce
w kategorii wiekowej na 5378 zawodników,
którzy ten maraton ukończyli. Ten mara-
ton był szczególny z tego względu, że po
wielu latach start i meta biegu powróciły

na krakowski Rynek.
Bieg ukończyło 5378 zawodników.
Te wiosenne maratony to kolejne 27

W krakowskim maratonie byłem jednym z trzech reprezentantów Strzyżowa w ponad pięciotysięcznym tłumie
uczestników

Fot. www.cracoviamaraton.pl

i 28 moje ukończone biegi na tym dystan-
sie i mam nadzieję, że nie ostatnie.

�

W 13 Cracovia Maraton udział wzięli:

Lp. Imię i nazwisko Nr startowy Czas netto Miejsce w kl. Miejsce w kategorii
generalnej wiekowej

1 Półzięć Jan 4930 3:38:44 1350 M50 – 120
2 Maciej Mac 5366 3:57:54 2590 M40 – 692
3 Tomasz Góra 6431 4:13:32 3432 M30 – 1220

Patrycja Wnęk – Mistrzyni Polski Ju-Jitsu
Zawodnicy Armmagedon na Mistrzostwach Polski
Kadetów

Mistrzostwa Polski Kadetów w Ju-Jitsu
W dniu 26.04.2014 w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów (roczniki 2000, 2001, 2002) w Ju-Jitsu
sportowym. Instruktorzy ze Strzyżowskiego ARMMAGEDON – sensei Paweł Szlachta i Przemysław Strzępek, zabrali na
ten turniej sześcioro zawodników.

Armmagedon zaprasza do wspólnej
praktyki Karate oraz sportowego i trady-
cyjnego Ju-jutsu dzieci już od 4 roku życia,
kontakt pod nr tel. 691681119.

Tekst i fot. Armmagedon Strzyżów
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Kronika

Policyjna

marzec 2014

Sławomir Uchwat wśród reprezentantów
Polski na międzynarodowych zawodach

Po raz pierwszy w historii podkarpackiego jeździectwa,
dwóch zawodników reprezentowało nasz kraj podczas oficjal-
nych zawodów w skokach przez przeszkody. Sławomir Uchwat
i Michał Kaźmierczak startowali w dniach 1-4 maja w Celje na
Słoweni na CSIO3*-W. Wraz z Grzegorzem Kubiakiem i Łuka-
szem Koza wywalczyli drugie miejsce w Pucharze Narodów.
Wygrała reprezentacja z Luxemburga. W pokonanym polu po-
zostało 10 ekip. Między innymi na trzecim miejscu uplasowała
się silna ekipa z Włoch ex quo z reprezentacją Czeską. Dzięki
temu występowi nasz złoty medalista ostatniego Halowego Pu-
charu Polski zdobył kwalifikację do Mistrzostw Świata w Nor-
mandii oraz obydwoje mistrzowską klasę sportową.

www.uchwatteam.pl

Nastolatkowie odpowiedzą za dewastację
domu

Policjanci 8 maja br. zatrzymali podej-
rzewanych o uszkodzenie mienia czterech
nastolatków. 15-latkowie wybili szyby
i uszkodzili pomieszczenia i wyposaże-
nie niezamieszkałego domu.

Młodzi ludzie wybili szyby w trzech
oknach domu oraz namalowali i wydrapa-
li napisy różnej treści na ścianach po-
mieszczeń. Nastolatkowie zerwali też lam-
py wiszące w pokojach i połamali meble.
Powstałe straty zostały wycenione na kwo-
tę około 4 tys. zł.

Za swoje postępowanie odpowiedzą
przed sądem rodzinnym.

Policjanci na jubileuszu
strzyżowskiej biblioteki

Policjanci wzięli udział w jubileuszu
65-lecia Biblioteki Publicznej w Strzyżo-
wie. Spotkanie było okazją do zapozna-
nia się z pracą policjantów.

W niedzielne popołudnie 11 maja,
podczas jubileuszu 65-lecia Biblioteki
Publicznej w Strzyżowie, policjanci przy-
gotowali dla dzieci szereg atrakcji. Były

konkursy i zabawy oraz pokaz policyjne-
go sprzętu. Tematyką policyjnych konkur-
sów było bezpieczeństwo na drodze, bez-
pieczny wypoczynek podczas wakacji,
a także przeciwdziałanie uzależnieniom.

Stróże prawa rozdawali dzieciom i do-
rosłym ulotki. Najmłodsi mogli obejrzeć
radiowóz i jego wyposażenie, policyjne
motocykle, a także ubrać się w elementy
policyjnego wyposażenia.

Policjanci podczas inscenizacji
„Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Strzyżowscy policjanci wzięli udział
w V Wojewódzkim Przeglądzie Małych
Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy
o uzależnieniach”. Celem przedsięwzięcia
była popularyzacja twórczej aktywacji i edu-
kacji młodzieży w zakresie uzależnień.

14 maja br. w Strzyżowskim Domu
Kultury „Sokół” odbył się etap powiato-
wy V Wojewódzkiego Przeglądu Małych
Form Teatralnych pod hasłem „Porozma-

wiajmy o uzależnieniach”, adresowany do
uczniów szkół gimnazjalnych. Organiza-
torem konkursu była Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżo-
wie. Strzyżowscy policjanci chętnie włą-

czyli się w taką formę promowania
zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień.

Celem przeglądu była populary-
zacja twórczej aktywacji i edukacji
młodzieży w zakresie uzależnień.
Inscenizacje młodych aktorów są
bowiem ważnym przekazem eduka-
cyjnym, który zyskuje na autentycz-
ności poprzez duży ładunek emocjo-
nalny zarówno w treściach, jak i sce-
nicznej ekspresji. Taka forma pracy
pozwala przekazywać odbiorcom
sygnały o problemach młodzieży,
sposobie widzenia świata i rozwią-
zywaniu problemów zdrowotnych
w języku bliskim grupie rówieśniczej.

I miejsce zajęła młodzież z Gim-
nazjum Publicznego w Pstrągowej za

spektakl pt. „Proroczy sen”, która będzie
reprezentowała powiat strzyżowski w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Małych Form Te-
atralnych w Rzeszowie.

Policja wśród instytucji,
którym najbardziej ufają Polacy

Po 25 latach demokracji Polacy dystan-
sują się od Sejmu, Senatu i partii poli-
tycznych – wśród instytucji, którym naj-
bardziej ufają, jest Policja z 71-procen-
towym poparciem. Oto wynik najnowsze-
go sondażu Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej.

W skrócie

Skład od lewej: trener Rudiger Wassibauer, Grzegorz Kubiak, Sławomir Uchwat, Michał
Kaźmierczak, Łukasz Koza
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Sondaż został przeprowadzony przez
CBOS metodą wywiadów bezpośrednich,
wspomaganych komputerowo, w grupach
dorosłych mieszkańców Polski w dniach
6-12 lutego (1020 osób) i 6-12 marca
(1098 osób).

Wśród instytucji państwa, które cieszą
się największym zaufaniem Polaków, jest
Policja, którą zaufaniem obdarza 71 proc.
(21 proc. jej nie ufa, zdania nie wyraziło
8 proc.). Lepsze okazało się jedynie woj-
sko, któremu ufa 74 proc. ankietowanych
(nie ufa 10 proc., zdania nie wyraziło
16 proc.). W rankingu zaufania na trze-
cim miejscu wśród instytucji państwowych
znalazły się władze lokalne miasta/gminy,
zaufanie wobec których wyraziło 60 proc.
(zaufania do nich nie ma 32 proc., a 7 proc.
nie wyraziło zdania).

Policjanci na debacie z młodzieżą

22 maja br. w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Strzyżowie odbyła się debata
z młodzieżą uczestniczącą w projekcie
„Obywatel PRO”. Tematem spotkania
była rola młodzieży w rozwoju regionu.
W debacie uczestniczył Komendant Po-
wiatowy Policji w Strzyżowie mł. insp.
Robert Makowiec.

Debatę zorganizowała Fundacja Roz-
woju „Dobre Życie” dla młodzieży,
uczestnicząca w projekcie „Obywatel
PRO”. Debata prowadzona była metodą
open space, co oznacza, że wszyscy
uczestnicy, pracując w kilkuosobowych
zespołach, mogli wyrazić swoją opinię,
podzielić się doświadczeniami i pomy-
słami.

Praca zespołów przyczyniła się do
wypracowania planów działań, które
z pewnością poszerzą szanse młodzieży
na rozwój i wykorzystanie potencjału
w Strzyżowie i okolicach we współpracy
z samorządami, organizacjami pozarzą-
dowymi, firmami, ośrodkami kultury,
sportu, szkołami, mieszkańcami oraz
Policją.

Tekst i fot. mł. asp. Katarzyna Ciuba
asystent ds. informacyjno-prasowych

KPP w Strzyżowie

Ordynatorom
– Stanisławowi Ryznarowi

oraz Bogusławowi Zabrzyckiemu,
lekarzom, pielęgniarkom Oddziału

Wewnętrznego Szpitala Powiatowego
w Strzyżowie za długoletnią opiekę

i leczenie naszej Mamy

Ireny Sojka

serdecznie dziękuje
Rodzina

Wszystkim:
Rodzinie, Znajomym,

Współpracownikom, Koleżankom
i Kolegom z ZNP,

którzy wspierali mnie
i wzięli udział w pogrzebie mojej Mamy

Ireny Sojka

z serca dziękuję
Maria Zamorska



Oskarowa majówka z Biblioteką

Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta w Strzyżowie
Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta w Strzyżowie
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