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W numerzeInformacja z XXIX sesji Rady
Miejskiej w Strzyżowie

W dniu 9 maja br. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Radni po
zapoznaniu się ze     Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Strzy-
żów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r., rozpa-
trzyli osiem projektów uchwał.

Podjęto uchwały:
• w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
• zmieniającą uchwałę Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 14 grudnia 2010

roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Józefy Zawiślak, wybranej w okręgu wybor-

czym Nr 1 w Strzyżowie, prawo do obsadzenia wygasłego mandatu i wstąpienia do składu
Rady Miejskiej w Strzyżowie przysługiwało Wojciechowi Górnickiemu. Nowy radny złożył
uroczyste ślubowanie i z tą chwilą przystąpił do wykonywania mandatu.

Radny Wojciech Górnicki pracował będzie w komisjach Finansowo-Gospodarczej oraz
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych.

• w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie Strzyżowsko-

Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Negatywnie odnieśli się m.in. do
zapisu uchwały, który wprowadza zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
o szerokości 100 m od linii brzegów rzek Wisłok i Bystrzyca oraz jezior i innych
zbiorników wodnych.

• w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Strzyżów na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

Uchwała wprowadza nową możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska, obok istniejącej do tej pory dotacji na zbieranie, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest. Obecnie mieszkańcy gminy będą mogli starać się również
o dotację do zakupu kompostownika przeznaczonego do utylizacji odpadów biodegrado-
walnych w ogrodach przydomowych.

•  w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzy-
żowskiej Stowarzyszeniu Rozwoju Wysokiej Strzyżowskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wysokiej Strzyżowskiej zwróciło się do Rady Miejskiej o prze-
kazanie prowadzenia SP Nr 1 w Wysokiej bez konieczności jej likwidacji. Z uwagi na to, że
do szkoły tej uczęszcza 68 uczniów, liczba ta daje podstawę do przekazania jej Stowarzysze-
niu bez konieczności likwidacji, w związku z czym szkoła nie utraci statusu szkoły publicz-
nej. Przekazanie szkoły nastąpi początkiem 2014 roku.

• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycz-
nia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.

W ramach uchwały dokonano podziału środków finansowych otrzymanych z różnych
źródeł do budżetu Gminy Strzyżów, jak również dokonano przeniesień środków między
poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej.

• zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XIX/194/12 z dnia 31 maja
2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Na Start”.

Uchwała przedłuża termin spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu w 2012 roku na
realizację projektu „Żyjmy zdrowo na sportowo – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych o ponadlokalnym charakterze”, którego źródłem finansowania mia-
ły być środki z PROW na lata 2007-2013. W związku z przedłużającą się procedurą wery-
fikacji wniosków o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski, opóźniony jest termin
przekazania środków pieniężnych Stowarzyszeniu, stąd konieczne było podjęcie uchwały
przesuwającej termin spłaty pożyczki.

•  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie tzw. „małej
obwodnicy” Strzyżowa w 2014 roku przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonaw-
cy. Kwota zabezpieczona na tę inwestycję w uchwale podjętej pod koniec 2012 rok była
kwotą szacunkową, zaczerpniętą z wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego. Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego na etapie przygotowań
do przetargu, kwota ta uległa zmianie, co ujęte zostało w podejmowanej uchwale.
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W realizacji

Obecnie trwa remont ulicy Sportowej
w Strzyżowie. Inwestycja pn.: „Wzrost
bezpieczeństwa ruchu drogowego po-
przez przebudowę ul. Sportowej w Strzy-
żowie” dofinansowana jest z krajowych
środków zewnętrznych w ramach wielo-
letniego programu pn.: „Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój”, finansowego przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.

Podstawowym celem przebudowy ul.
Sportowej na odcinku w km 0+500 –
1+175 jest zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu pieszego, poprzez wykonanie od-
separowanego od jezdni ciągu pieszego
od skrzyżowania z ul. Karola Nowiny-
Szczerbińskiego do ul. Kombatantów.

W celu umożliwienia zastosowania
urządzeń BRD odseparowujących ruch
pieszych, zaprojektowano wykonanie po-
szerzenia jezdni drogowej do szer. 5,5m.
Ciąg pieszy zlokalizowany będzie wzdłuż
krawędzi jezdni jako utwardzone pobo-
cze bitumiczne o szer. 1,5m. Separację
ruchu zapewniają słupki blokujące typu
U-12c zamontowane poza krawędzią
jezdni. W km 0+516 – 0+690 utwardzo-
ne pobocze i słupki blokujące usytuowa-
ne są po lewej stronie drogi a dalej do km
1+155 po stronie prawej. Na odcinku od
km 0+800 zabezpieczające ruch pieszych
od strony wysokiej skarpy nasypu. Na
dalszym odcinku zaprojektowano prze-
stawienie istniejącej bariery energochłon-
nej zlokalizowanej przy krawędzi jezdni
poza pobocze bitumiczne oraz jej wydłu-
żenie do km 1+130.

Planowany koszt zadnia to 446 342
zł, z czego środki własne to 230 429 zł,
zaś dotacja 215 913 zł.

W przygotowaniu

Zarządzeniem Burmistrza Strzyżowa
Nr 545/13 z dnia 7 lutego 2013 r. w spra-
wie wykonania budżetu Gminy Strzyżów
w dziale 600 rozdziale 60016 w zakresie
budowy, remontu, utrzymania i ochrony

„Konkurs Wielkanocny 2013”

Nagrodzony
koszyk,

wyróżniony
stół

„Konkurs Wielkanocny” organizowa-
ny przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego na stałe
wpisał się w kalendarz imprez kultu-
ralnych regionu. Tegoroczna edycja
odbyła się na północnych krańcach
regionu – w Nowej Dębie. Tradycyj-
nie była połączona z Paradą Turków.
Jak co roku udział w nim wzięła rów-
nież ekipa Stowarzyszenia Czarno-
rzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa
Działania i powróciła zdobywając cen-
ne trofea.

5 maja 2013 roku do Nowej Dęby zje-
chały reprezentacje 21 Lokalnych Grup
Działania z całego Podkarpacia. Wydawa-
łoby się, że Wielkanoc jest świętem obcho-
dzonym w naszym regionie w ten sam spo-
sób. Nic bardziej mylnego. Świadczy o tym

chociażby różnorodność potraw i sposo-
bów ich przyrządzania, sposoby strojenia
stołu, wykonywanie pisanek. I właśnie te
różnice wyeksponowane w jednym miejscu
stanowią doskonały obraz bogactwa kultu-
rowego naszego regionu.

Pisanki, kraszanki

Stoły w zmodernizowanym Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
pękały od tradycyjnych przysmaków wiel-
kanocnych. Nie sposób wymienić wszyst-
kich dań, bo zabrakło by tego całego wyda-

dróg gminnych na terenie miasta Strzy-
żowa, zaplanowano m.in. kolejne remon-
ty dróg.

Prace zaplanowano na:
– ul. Kochanowskiego – położenie masy

mineralno-asfaltowej, regulacja stu-
dzienek kanalizacyjnych – kwota sza-
cunkowa to 53 000 zł,

– ul. Dąbrowskiego – położenie masy
mineralno-asfaltowej, regulacja stu-
dzienek, remont chodnika – kwota
szacunkowa to 110 000 zł,
(wyłoniono już w drodze przetargu
wykonawcę tych inwestycji)

– ul. Parkowa – położenie masy mine-
ralno-asfaltowej, regulacja studzienek,
remont chodnika,

– remont odcinków chodników przy ul.
3 Maja oraz 1000-lecia
(inwestycje na etapie przygotowań do
ogłoszenia przetargów i zlecenia ro-
bót).

Inwestycje na osiedlach

Mieszkańcy osiedli na zebraniach
osiedlowych przeznaczyli środki finan-
sowe będące w ich dyspozycji między in-
nymi na:
– Osiedle Nr 1, remont odcinka chod-

nika przy ul. Juranda i ul. Zawiszy –
kwota ogółem 8 000 zł,

– Osiedle Nr 2, remont odcinka chod-
nika przy ul. Pięknej i ul. 1-go Maja,
poprawa nawierzchni dróg osiedlo-
wych kruszywem – kwota ogółem
11 800 zł,

– Osiedle Nr 3, odwodnienie górnego
odcinka ul. Działy – kwota ogółem
7 000 zł,

– Osiedle Nr 4, nie dokonało podziału
środków finansowych.

Rozpoczęcie robót planowane jest na
przełomie czerwca i lipca br.

Na realizację wymienionych inwesty-
cji Zarządy Osiedli otrzymają również
wsparcie ze środków budżetu Gminy
Strzyżów.

A. Kazalski

Inwestycje
i remonty drogowe

w Strzyżowie
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nia. Natomiast na szczególną uwagę zasłu-
gują ozdoby wykonywane z różnych mate-
riałów: bibuły, filcu, liści i gałęzi, wszel-
kiej maści wyroby szydełkarskie.

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzy-
żowska Lokalna Grupa Działania w tym
roku reprezentowało: Koło Gospodyń
Wiejskich ze Stępiny (gmina Frysztak),
które przygotowało potrawy na konkurso-
wy Stół Wielkanocny oraz Joanna Dyjak
z Glinika Charzewskiego (gmina Strzy-
żów), artystka-rękodzielnik, która uczest-
niczyła z ramienia Strzyżowskiego Stowa-
rzyszenia Kobiet Wiejskich w Strzyżowie.

Wynagrodzony wysiłek

W Konkursie Wielkanocnym kapituła
konkursowa oceniała osobno przygotowa-
nie stołów wielkanocnych oraz koszyków

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW
NA MAŁE PROJEKTY

Koło Gospodyń Wiejskich ze Stępiny zajęło się wy-
strojem i przygotowaniem potraw

jajek wielkanocnych. W kategorii stołu wiel-
kanocnego nasza reprezentacja otrzymała
wyróżnienie. Natomiast „Koszyki Wielka-
nocne” oceniane były w trzech kategoriach:
„pisanki”, „skrobanki” oraz „oklejanki”.
I tu nasza reprezentantka otrzymała za-
szczytne trzecie miejsce w kategorii „skro-
banki”.

Starania wszystkich pań zostały doce-
nione przez komisję konkursową i odzna-
czone wyróżnieniem w postaci drobnego
sprzętu AGD.

Serdecznie gratulujemy reprezentant-
kom LGD i zapraszamy wszystkich chęt-
nych do współpracy przy organizacji i pre-
zentacji podczas kolejnych imprez.

Tekst i fot. Andrzej Łapkowski

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna
Grupa Działania, działająca na terenie
gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko
Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Woja-
szówka, informuje, iż w dniach od 6 do
21 czerwca 2013 roku odbywać się bę-
dzie nabór wniosków w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich w zakresie Małych
Projektów, tj. operacji, które nie odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi.

Kompletny wniosek wraz z wymaga-
nymi załącznikami należy składać bezpo-
średnio w Biurze Czarnorzecko-Strzy-
żowskiej LGD, ul. Daszyńskiego 3 lub ul.
Przecławczyka 5 pok. 29, 38-100 Strzy-
żów, w godz. pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-
15.00.

Szczegóły dot. naboru oraz wzór for-
mularza wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla małych pro-
jektów, kryteria zgodności operacji z Lo-
kalną Strategią Rozwoju, lokalne kryte-
ria wyboru operacji w ramach działania

„małe projekty”, w tym kryteria uzasad-
niające realizację operacji w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju, wykaz doku-
mentów niezbędnych do weryfikacji
spełnienia kryteriów wyboru Małych
Projektów znajdują się na stronie inter-
netowej Czarnorzecko-Strzyżowskiej
LGD: www.lgdleader.pl. Limit dostęp-
nych środków w ramach obecnego na-
boru wynosi: 300 000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych).
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Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
– rozwiewamy „śmieciowe” wątpliwości

1 lipca 2013 roku w całej Polsce obowiązywać zaczną nowe zasady odbioru odpadów. Zmiany z założenia są podyktowa-
ne z jednej strony dbałością o środowisko – by śmieci nie wyrzucano do lasu czy na dzikie wysypiska, z drugiej zaś
strony są konsekwencją wymogów unijnych – Polska ma obowiązek dochodzić do określonych poziomów odzysku ma-
teriałów i recyklingu.

W marcu w każdej miejscowości gmi-
ny Strzyżów pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Strzyżowie pełnili dyżury słu-
żąc mieszkańcom pomocą przy wypeł-
nianiu deklaracji „śmieciowych”. Dekla-
racje można było też składać w siedzibie
urzędu. Zostało złożonych przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych 4523
deklaracji, z czego tylko 624 deklaracji
złożono na odpady niesegregowane. Jak
widać niższa stawka opłaty za odpady se-
gregowane, przekonała większość miesz-
kańców naszej gminy.

Nowy system rusza już niedługo, jednak-
że, jak pokazało te kilka miesięcy przygo-
towań do wprowadzenia w gminie Strzy-
żów zapisów nowej ustawy śmieciowej, wie-
le kwestii pozostaje dla mieszkańców nie-
jasnych.

Oto najczęściej pojawiające się pytania,
na które odpowiedzi udzielił zastępca Bur-
mistrza Strzyżowa – Waldemar Góra.

– W jaki sposób mam się rozliczać
z gminą za wywóz śmieci?

Rozliczenie za odbiór i zagospodaro-
wanie śmieci powinno następować zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej, która to ob-
liguje do ponoszenia opłat za śmieci co
kwartał w terminach do 15 marca, 15 maja,
15 września oraz 15 listopada. Wpłaty
można dokonać na konto Gminy Strzyżów
lub w kasie urzędu w godzinach urzędowa-
nia.

– W jaki sposób zostały naliczone wy-
ższe niż dotychczas obowiązujące stawki
za odbiór śmieci?

Przyjęte stawki zostały skalkulowane na
podstawie wyliczonych miesięcznych kosz-
tów funkcjonowania systemu na terenie
gminy i podzielone przez zadeklarowaną
liczbę mieszkańców.

– Czy pojazd odbierający śmieci bę-
dzie dojeżdżał do posesji, czy trzeba bę-
dzie wystawiać je przy jakiejś konkretnej
trasie? Mieszkamy z żoną około 2,5 km
od drogi powiatowej. Obydwoje jesteśmy
osobami w podeszłym wieku, schorowa-
nymi i nie jesteśmy w stanie donosić sami
tych śmieci do wskazanego miejsca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
przedsiębiorca, który będzie realizował za-
danie odbioru śmieci od mieszkańców, bę-

dzie miał obowiązek odebrać śmieci
z miejsc usytuowanych wzdłuż dotychcza-
sowych tras przejazdu.

– Obecnie opłata naliczana jest za każ-
dego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku rodzin, które mają po kil-
koro dzieci, opłaty za śmieci stają się na-
prawdę wysokie. Czy będzie jakaś zniżka
dla rodzin wielodzietnych?

Rozważane są zmiany w systemie i prze-
pisach, które pozwolą zwolnić z części
opłat rodziny wielodzietne.

– Czy worki/pojemniki na składowa-
nie odpadów mamy zakupywać we wła-
snym zakresie czy dostaniemy je od gmi-
ny? Czy mają to być jakieś specjalne, ko-
lorowe worki?

Tak jak dotychczas śmieci można gro-
madzić w workach zaopatrując się w nie
samemu bez względu na kolor, można tak-
że wydzierżawić w PGKiM pojemniki na
odpady, których koszt dzierżawy na rok wy-
nosi 9 zł za pojemnik 120 l lub 18 zł na rok
za pojemnik 240 l. Wydaje się, że dzierża-
wa jest tańsza niż zakup worków w okresie
całego roku.

– Czy zmieni się częstotliwość wyjaz-
dów po poszczególne frakcje śmieci?

W związku z faktem, że ponad 90%
mieszkańców zadeklarowało segregację od-
padów, zmieni się częstotliwość odbioru
śmieci i będzie ona polegała na tym, że dwa
razy w miesiącu odbierane będą odpady se-
gregowane a raz śmieci zmieszane. Nato-
miast dni odbioru nie zmienią się.

– Jak ma wyglądać segregacja poszcze-
gólnych frakcji śmieci?

Od 1 lipca segregacja powinna wyglą-
dać następująco:

Jako śmieci segregowane zbierane do
jednego worka/pojemnika zaliczamy: folię
(np. reklamówki, woreczki, folię opakowa-
niową), pojemniki plastikowe (np. butelki
po napojach, mleku, śmietanie, jogurtach,
sokach), kartony po mleku, sokach i napo-
jach, puszki metalowe (np. puszki po pi-
wie, napojach, konserwach, warzywach),
papier (gazety, papier opakowaniowy itp.).

Do oddzielnego pojemnika/worka na-
leży zbierać szkło, czyli butelki, słoiki i inne
pojemniki szklane bez rozdzielania na
szkło kolorowe czy białe. Natomiast szkło
okienne, zawierające związki ołowiu, nale-

ży po rozdrobnieniu wyrzucić do pojem-
nik na śmieci zmieszane.

Bardzo istotnym jest wydzielenie z ca-
łego strumienia odpadów biodegradowal-
nych, czyli odpadów nazywanych kuchen-
nymi, takich jak: obierki z warzyw, reszt-
ki jedzenia, fusy z kawy, saszetki po her-
bacie, trawa i drobne gałęzie. Należy jed-
nak pamiętać, że do odpadów biodegra-
dowalnych nie zalicza się kości i ryb. Te
odpady należy wyrzucić do pojemnika na
śmieci zmieszane.

W okresie od października do końca
kwietnia będą odbierane zimne popioły –
należy je wystawić zgodnie z harmonogra-
mem w pojemnikach lub workach.

Informacja o poszczególnych frakcjach
będzie widniała również na kartkach do-
starczonych mieszkańcom przez odbiorcę
śmieci, które będzie należało przymoco-
wać do worka lub pojemnika.

– Czy możliwe jest, żeby papier był skła-
dowany osobno – połączenie go z innymi,
„mokrymi” odpadami jest działaniem
nielogicznym.

Papier, jak wspomniane jest wyżej, jest
odpadem segregowanym i należy go skła-
dować w pojemniku tzw. suchym.

– Czemu śmieci biodegradowalne od-
bierane są tylko raz w miesiącu? To ab-
surd, bo to odpady, które się „psują”. Czy
z dniem 1 lipca nadal będzie obowiązywać
taki harmonogram odbioru tych śmieci?

Z obszarów zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej odbiór odpadów biodegrado-
walnych zaplanowany jest raz w miesiącu,
natomiast z obszarów zabudowy wieloro-
dzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu.
Jest to wynikiem złożonych deklaracji,
w których mieszkańcy deklarowali, że sami
zagospodarują odpady biodegradowalne na
własnych posesjach kompostując we wła-
snych kompostownikach.

– Czy w związku z tym, że 1 lipca roz-
wiązują się umowy z dotychczasowym od-
biorcą PGKiM, będziemy musieli podpi-
sywać umowy z Gminą Strzyżów?

W dniu 1 lipca 2013 roku przestają
obowiązywać dotychczasowe umowy
z PGKiM. Mieszkańcy nie będą musieli
podpisywać żadnych nowych umów, gdyż
formę umowy ma złożona deklaracja.

– Kto będzie sprawować nadzór nad



7Waga i Miecz    czerwiec 2013

prawidłowym postępowaniem z odebra-
nymi od nas śmieciami przez zbierającą
je firmę?

Nadzór nad prawidłowym funkcjono-
waniem systemu odbioru i zagospodaro-
wania śmieci oraz uzyskaniem odpowied-
niego poziomu recyklingu będzie sprawo-
wała Gmina.

– Dlaczego zmieniono ustawę? Czy
poza tym, że gminy mogą za jej pośred-
nictwem pobierać dodatkowy „podatek”,
będą jakieś korzyści z jej wprowadzenia
dla mieszkańców?

Zmiana ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, spowodowana
była dostosowaniem prawa polskiego do
prawodawstwa UE. Założeniem znoweli-
zowanej ustawy jest również zmniejszenie
ilości odpadów składowanych na wysypi-
skach i zwiększenie ilości odpadów pod-
dających się przerobowi i ponownemu wy-
korzystaniu.

– Na co pójdą pieniądze z opłaty śmie-
ciowej?

System odbioru i zagospodarowania
odpadów z założenia ma się sam finanso-
wać. To znaczy środki z opłat mogą być
wydatkowane na pokrycie kosztów tego
systemu.

– Jeszcze przed ogłoszeniem przetar-
gów ustalono stawkę 5 zł od osoby za
śmieci segregowane i 8 zł za nieposegre-
gowane. Dlaczego? Czy opłata może się
zmienić?

Przyjęte stawki 5 zł/osobę przy śmie-
ciach segregowanych i 8 zł/osobę za śmie-
ci niesegregowane zostały skalkulowane
na podstawie wyliczonych miesięcznych
kosztów funkcjonowania systemu na tere-
nie gminy oraz przez zadeklarowaną licz-
bę mieszkańców. Opłaty te zostały wyli-
czone, gdyż to ustawa zobowiązywała sa-
morządy do określenia tych kwot. Nato-
miast faktyczne koszty będą znane po roz-
strzygnięciu przetargu na odbiór i zago-
spodarowanie śmieci, który gminy muszą
zorganizować i zakończyć przed dniem
1 lipca 2013 r.

– Kiedy znane będą nowe harmono-
gramy wywozu odpadów?

Nowe harmonogramy odbioru śmieci
znane będą tuż po rozstrzygnięciu przetar-
gu, czyli początkiem czerwca i zostaną roz-
powszechnione poprzez ogłoszenia oraz na
stronie internetowej Gminy Strzyżów.

– W jaki sposób będą rozliczane warsz-
taty, sklepy lub inne punkty prowadzące
działalność gospodarczą?

Wszystkie nieruchomości niezamiesz-
kałe, czyli podmioty gospodarcze typu skle-
py, warsztaty, zakłady, punkty gastrono-
miczne itp., mają obowiązek zawrzeć umo-
wę na odbiór odpadów z firmą posiadającą
do tego uprawnienia np. z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Strzyżowie.

Informacja z realizacji budżetu z zakresu budowy
i utrzymania Dróg Gminnych Zamiejskich

Plan wydatków budżetowych z zakresu budowy i utrzymania dróg w 2013 roku, po
uwzględnieniu przesunięć dokonanych w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 850.871,00 zł.

Największą kwotę planu wydatków wynoszącą 588.000,00 zł stanowią środki przy-
znane przez Radę Miejską na realizację zadań na drogach gminnych zamiejskich. Drugą
istotną pozycję planu wydatków stanowią środki pochodzące z MAiC na realizację
zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych w kwocie 200.000,00 zł.

Pozostałą część planu wydatków (62.871,00 zł) tworzą środki Funduszu Sołeckiego
na realizację zadań wskazanych przez Samorządy Wiejskie.

Źródła finansowania

Ogólne zaangażowanie, uwzględniające poniesione wydatki jak również zobowią-
zania finansowe zawarte w formie umów z wykonawcami oraz środki zabezpieczone na
zadanie w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
wyniosło 611.248,03 zł.

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego, zlecono prace polegające na remoncie nawierzchni na
700-metrowym odcinku drogi Glinik Zaborowski – Podlas, oraz odcinkowy remont
drogi Łętownia – Pstrągowa. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej
(Glinik Zaborowski), remont przepustu, umocnienie skarpy od strony rzeki koszami
kamienno-siatkowymi oraz odmulenie rowów (Łętownia).

Ponadto wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
przebudowy nawierzchni dróg w miejscowościach Żarnowa, Godowa, Grodzisko,
Wysoka Strzyżowska, Glinik Zaborowski.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe nawierzchni, popra-
wę odwodnienia, koszenie poboczy oraz inne prace związane z bieżącym utrzymaniem
dróg gminnych zamiejskich.

P. Gazda

– Gdzie mam wyrzucić stary telewizor
czy lodówkę, sprzęt elektroniczny etc.?

Stary telewizor, lodówkę czy komputer
czyli tzw. elektro śmieci można dostarczyć
do punktu zbiórki odpadów komunalnych
przy ul. 1 Maja przy wysypisku śmieci, gdzie
sprzęt ten zostanie bezpłatnie odebrany.
Raz do roku (zgodnie z harmonogramem)
w ramach zbiórki odpadów wielogabary-
towych istnieje możliwość pozbycia się tego
rodzaju odpadów.

– Co robić z odpadami nietypowymi, np.
gruzem, szybami etc.? Czy opłata śmiecio-
wa uwzględnia również tego typu odpady?

Odpady budowlane pochodzące z bu-
dów, rozbiórek i remontów – z rozgranicze-

niem na „czysty” gruz budowlany, tj. kawał-
ki cegieł, betonu, tynków, kamienia oraz
pozostałe odpady budowlane, właściciele
nieruchomości zobowiązani są we własnym
zakresie do dostarczania do punktu zbiórki
przy ul. 1 Maja. Odbiór odpadów budowla-
nych właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest zgłosić do przedsiębiorcy celem okre-
sowego wyposażenia nieruchomości w od-
powiedni pojemnik lub kontener służący do
gromadzenia tego rodzaju odpadów. Odbiór
odpadów budowlanych nie jest uwzględnio-
ny w tzw. opłacie śmieciowej. W takim przy-
padku wystąpi konieczność poniesienia do-
datkowej opłaty.

�
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W niedzielę 19 maja br. w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego Parafia Żyznów
wyśpiewała uroczyste „Te Deum”, dzięku-
jąc Panu Bogu za 100 lat Wspólnoty Para-
fialnej. Jubileuszowe uroczystości połą-
czone z Wizytacją Kanoniczną Parafii roz-
poczęły się od poświęcenia umieszczo-
nych na frontowej ścianie kościoła dwóch
pamiątkowych tablic, upamiętniających
150-lecie budowy kościoła i 100-lecie ery-
gowania Parafii. Aktu poświęcenia doko-
nał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Edward Białogłowski. O godz. 11.00 pod

przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa
odprawiona została Msza św. koncelebro-
wana przez ks. Dziekana dra Jana Wolaka
– Proboszcza Parafii Niepokalanego Po-
częcia NMP w Strzyżowie, ks. Stanisława
Piątka – Proboszcza Parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Żyznowie oraz innych
księży. W okolicznościowej homilii ks.
Biskup podkreślił m.in. ilość łask i darów
duchowych, jakich Bóg udzielał Parafii na
przestrzeni minionego wieku.

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządu powiatowego na
czele ze Starostą Strzyżowskim Robertem
Godkiem i Wicestarostą Strzyżowskim
Janem Stodolakiem oraz gminnego na cze-
le z Burmistrzem Strzyżowa Markiem Śli-
wińskim i Zastępcą Burmistrza Strzyżo-
wa Waldemarem Górą, Elżbieta Urban-

Janusz – Dyrektor Domu Dziecka w Żyz-
nowie, Dorota Różańska-Wieszczek –
Dyrektor Zespołu Szkół w Żyznowie,
przedstawiciele społeczności wiejskiej
i parafialnej Żyznowa i Bonarówki, sio-
stry zakonne, rodaczki żyznowskie, a tak-
że licznie zgromadzeni parafianie.

Składając najlepsze życzenia wielu
Łask Bożych i dziękując za dotychczasową
współpracę, przedstawiciele władz samo-
rządu powiatu strzyżowskiego na ręce
Księdza Proboszcza przekazali list gratu-
lacyjny, w którym czytamy:

Nasz umiłowany Ojciec Święty, Błogo-
sławiony Jan Paweł II, powiedział „Parafia
jest uprzywilejowanym miejscem dawania
świadectwa miłości, stanowi najdogodniej-
szy teren jej praktykowania”.

Życzymy zatem, by Żyznowska Wspól-
nota Parafialna budowana przez Słowo
Boże i Eucharystię, była nieustannym miej-
scem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawie-
niu i pogłębiania więzi między Bogiem
a człowiekiem.

Gratulując jeszcze raz wspaniałego ju-
bileuszu – życzymy Bożej opieki, dużo zdro-
wia i siły do pokonywania nowych wyzwań,
a także wiele radości, wszelkiej pomyślno-
ści i kolejnych jubileuszy.

A. Zielińska
Serwis strzyżowski.pl

Jubileusz 100-lecia parafii w Żyznowie
W niedzielę 19 maja 2013 r. odbyły się uroczystości związane z 100-leciem erygowania Parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Żyznowie. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski.
Podczas uroczystości dokonano m.in. odsłonięcia i poświęcenia jubileuszowych tablic.

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Żyznowie została erygowana 1 lip-
ca 1913 r. przez Jego Ekscelencję
Ks. Biskupa Józefa Sebastiana Pel-
czara – Ordynariusza Diecezji
Przemyskiej. Terytorium wydzielo-
ne zostało z parafii Lutcza (deka-
nat pilzneński, diecezja krakow-
ska), do której w XVI należały dwie
odrębne wioski: Żyznów Górny
i Żyznów Dolny. Przed wybudowa-
niem kościoła na terenie Żyznowa
znajdowała się duża drewniana ka-
plica p.w. Św. Barbary, która wybu-
dowana została w 1658 r. przez ks.
Proboszcza luteckiego Franciszka
Młynarskiego, profesora Akademii
Krakowskiej. W kaplicy tej odpra-
wiane były nabożeństwa klika razy
w roku. Ze względu na zły stan ka-
plica została rozebrana około 1860
roku. W 1857 r. przystąpiono do bu-
dowy murowanego kościoła, który
w pięć lat później w roku 1862 zo-
stał oddany do użytku. Fundatorem
budowy kościoła był dziedzic Hila-
ry Łempicki, a kolatorami: hrabia
Witold Łoś i dziedzic Stanisław By-
licki. 6 sierpnia 1863 r. kościół zo-
stał poświęcony pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego i św. Bar-
bary przez Ks. Dziekana Feliksa Bu-
chwalda, Proboszcza dobrzechow-
skiego. Po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej w maju 1945 roku do
parafii Żyznów została dołączona
wieś Bonarówka, ponieważ ludność
tejże wioski obrządku grecko-kato-
lickiego została wysiedlona, a na jej
miejsce przybyła ludność polska
z kresów wschodnich. 4 grudnia 2010
roku w Żyznowie odbyła się uroczy-
sta konsekracja ołtarza i kościoła
parafialnego p.w. Przemienienia Pań-
skiego. Aktu konsekracji kościoła
dokonał Bp. Kazimierz Górny. Na
przestrzeni 100 lat wiarę przekazy-
wało i umacniało w żyznowskiej pa-
rafii 10 duszpasterzy. Obecnie funk-
cję Proboszcza Parafii pełni ksiądz
Stanisław Piątek, kanonik honorowy
Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Edward Białogłowski

Fot. ks. S. Piątek



9Waga i Miecz    czerwiec 2013

Niezwykła jubilatka
5 maja 2013 roku kolejna niezwykła mieszkanka naszej
gminy świętowała swój jubileusz. Pani Adela Krok z Glini-
ka Charzewskiego obchodziła tego dnia swoje setne uro-
dziny, dołączając tym samym do wyjątkowego grona trzech
stulatek, które żyją obecnie na terenie naszej gminy.

Adela Krok urodziła się 5 maja 1913 roku w Gliniku Zabo-
rowskim i z tą wsią związane było całe jej życie. Była jednym
z 11 dzieci Anny i Jakuba Siutów. Z mężem Romanem docho-
wali się trójki dzieci: Augustyna, Wandy oraz Bolesława. Pani
Adela zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, pracowała
także na roli. Pomagała również w wychowywaniu wnuków, któ-
rych doczekała się 10-cioro a także 18 prawnucząt.

Przez całe życie cieszyła się dobrym zdrowiem, choć od ostat-
nich kilku lat zaczęła poważniej chorować. Mimo to, jej kondycja
jak na przeżyte lata, jest nadal dobra. Jubilatka jest pod stałą, bar-
dzo dobrą opieką córki Wandy, wnuczek Doro-
ty i Agaty oraz jej męża a także prawnucząt.

W niedzielę, w kościele w Zaborowie, od-
była się uroczysta msza święta w intencji jubi-
latki, którą odprawił proboszcz, ks. Wacław
Potyrała. Serdeczne życzenia kolejnych lat
życia w dobrym zdrowiu złożyli Adeli Krok
w tym dniu m.in. Burmistrz Strzyżowa Marek
Śliwiński oraz Sekretarz Gminy Strzyżów Mie-

Fot. Mieczysław Marczak

Podziêkowania
Składamy serdeczne podziękowania panu Markowi Śliwińskiemu, Burmi-

strzowi Strzyżowa za życzliwość, ciepło i serdeczność okazaną naszej mamie,
babci i prababci Adeli Krok podczas jubileuszu jej setnych urodzin. Swoją życz-
liwą postawą udowodnił Pan, że gesty często liczą się bardziej niż słowa.

Rodzina

Gminne Święto Matki
w Dobrzechowie

25 maja w Dobrzechowie panie z dziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Strzyżów świętowały to jedno z najpiękniejszych w na-
szym kalendarzu świąt. Uroczystość zorganizowało Koło Gospodyń Wiej-
skich w Dobrzechowie wraz z Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich
w Strzyżowie. Wśród ponad stu uczestników spotkania byli m.in.: Mie-
czysław Bochenek – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych, Jerzy Bator – członek Zarządu Podkarpackiej
Izby Rolniczej, wicestarosta Jan Stodolak, dyrektor Zespołu Szkół
w Dobrzechowie – Jacek Grodzki, Wiesław Złotek – radny Rady Miej-
skiej w Strzyżowie, ks. proboszcz Jan Figura oraz ks. prałat Tadeusz
Załączkowski.

Tradycyjnie przy tej okazji, wręczone
zostały odznaki honorowe „Order Ser-
ca Matkom Wsi”, przyznawane przez
Zarząd Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych. Deko-
racji orderem, który jest symbolem uzna-
nia za matczyny trud włożony w wycho-
wanie młodego pokolenia Polaków –
patriotów, za kształtowanie w domu ro-
dzinnym i środowisku humanistycznych
postaw moralnych oraz aktywność spo-
łeczno-zawodową w środowisku wiej-
skim, dokonali: Mieczysław Bochenek
– prezes WZRKOR, Jerzy Bator – czło-

nek Zarządu PIR oraz wicestarosta Jan
Stodolak.

Nagrodzone zostały: Joanna Hart
i Maria Kępa z Dobrzechowa, Kazimiera
Flaga z Gbisk, Helena Dąbrowiecka
z Wysokiej Strzyżowskiej (dół), Teresa
Kielar z Grodziska, Helena Barć i Zofia
Ruszała z Glinika Zaborowskiego oraz
Wiktoria Ziobro z Godowej.

Część artystyczną przygotowały dzieci
z przedszkola w Dobrzechowie, wystąpił
także parafialny zespół muzyczno-wokal-
ny, pod opieką ks. Grzegorza Kidy.
W trakcie spotkania prowadzona była

zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki
ze Strzyżowa – Mai Gajdy.

ap

Dzieci z dobrzechowskiego przedszkola przygotowały część artystyczną,
wręczyły także przybyłym mamom drobne upominki

Organizatorzy spotkania
dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowa-
nia Gminnego Święta Matki
oraz uczestnikom spotkania za
czas spędzony w radosnej, mi-
łej atmosferze.

czysław Mar-
czak. O tym wy-
jątkowym jubile-
uszu nie zapo-
mniało wielu
przyjaciół, zna-
jomych, człon-
ków rodziny
Adeli Krok. Ju-
bilatkę odwie-
dzili z życzenia-
mi ksiądz Kano-
nik Dziadosz,
sąsiedzi, wnuki
z rodzinami, dal-
sza rodzina. Nie
zabrakło także
okolicznościo-
wej kartki, którą pani Adela otrzymała z Gliwic od syna sąsiadów,
z którymi niegdyś utrzymywała bardzo dobre stosunki.

ap

Fot. Wiesław Złotek
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Jedną z bardziej do-
niosłych imprez strażac-
kich na terenie gminy,
były zorganizowane w Ży-
znowie w dniu 3 maja
uroczystości związane
z odnowieniem sztandaru
OSP Żyznów z 1927 roku
– jednego z najstarszych
na Podkarpaciu, ufundo-
wanego przez druha By-
lickiego. Uroczystą mszę
świętą odprawił ksiądz
proboszcz Stanisław Pią-
tek, który dokonał rów-
nież poświęcenia sztanda-
ru. W uroczystościach
udział wzięli zaproszeni
goście, m.in.: członek Za-
rządu Gminnego i Woje-
wódzkiego Związku OSP
RP – Janusz Konieczny, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Strzyżowie – burmistrz Marek Śliwiński, Sekretarz Gminy
Mieczysław Marczak, radni Rady Miejskiej w Strzyżowie, czło-
nek Zarządu Gminnego ZOSP RP – Jan Półzięć. Na uroczysto-

ści nie mogło zabraknąć licznie przybyłych mieszkańców wsi,
a także pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Uroczysta msza po-
przedzona była patriotyczną częścią artystyczną, przygotowaną
przez młodzież tamtejszej szkoły pod opieką proboszcza.

Uroczystość była też doskonałą okazją do wręczenia druhom
medali i odznaczeń za zasługi.

Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
– medal złoty – Józef Ziobro
– medal srebrny – Kazimierz Gorczyca
– medal brązowy – (naczelnik) Krzysztof Bożek

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali:

Za zasługi
Pozostałe jednostki OSP z terenu gminy z okazji święta Świę-

tego Floriana, również organizowały swoje spotkania i uroczy-
stości. Podczas nich medale i odznaczenia otrzymali:

  Nagrodzeni strażacy z OSP Glinik Charzewski

Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
– złoty medal – Piotr Łyszczarz
– brązowy medal – Krzysztof Zimny
Odznaka „Strażak wzorowy” oraz brązowa odznaka „Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza”:
– Mateusz Moskal
– Kacper Krzysztoń
Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali:
•  za 45 lat służby
– Jan Adamczyk
– Stanisław Łyszczarz
•  za 20 lat służby
– Jerzy Ladziński
•  za 10 lat służby:
– Jakub Krzysztoń
– Damian Ladziński
•  za 5 lat służby
– Kamil Morawa
– Daniel Oliwa
– Krzysztof Szczypek

  Nagrodzeni z jednostki OSP Strzyżów

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – Stanisław Stasiowski
Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
– złoty medal – Josef Schwammel – strażak z zaprzyjaźnionego
ze Strzyżowem austriackiego Lassee,
– srebrny medal – Andrzej Raszka, Wacław Szaro, Marcin Za-
morski
– brązowy medal – Teresa Bartkowiak – z zaprzyjaźnionego ze Strzy-
żowem austriackiego Lassee, Mateusz Złotek, Krzysztof Zamorski

Fot. Mieczysław Marczak (2)

Zasłużonym strażakom wręczono medale i odznaczenia

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Maj to miesiąc, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W związku z tym w całym kraju organizowane
są liczne spotkania i uroczystości strażackie. Nie inaczej jest co roku również na terenie gminy Strzyżów, gdzie oprócz
siedziby Państwowej Straży Pożarnej, mamy także liczne jednostki ochotniczych straży pożarnych, w których prężnie
działają strażacy ochotnicy.

•  za 50 lat służby
– Kazimierz Szurlej
– Tadeusz Nowak
– Adolf Maciaszkiewicz
– Edward Gorczyca
•  za 45 lat służby
– Antoni Wieszczek
– Jarosz Kazimierz
•  za 10 lat służby
– Piotr Nowak
– Wojciech Nowak

Po części oficjalnej spotkania, przyszedł czas na wspólny po-
częstunek, serdeczne rozmowy i zabawę, do której przygrywała
specjalnie na tę okoliczność wynajęta orkiestra. Jak potwierdzają
zgodnie uczestnicy, zabawa była bardzo udana.

Przekazanie sztandaru druhom OSP Żyznów
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Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa:
– st. sekc. Marcin Łojek
Wyższe stopnie służbowe otrzymali:
stopień starszego sekcyjnego:
– sekc. Łukasz Gątarski
– sekc. Łukasz Krzanowski
– sekc. Marcin Łojek
– sekc. Sławomir Pałucki

– sekc. Grzegorz Rachwał
stopień starszego strażaka:
– str. Paweł Duży
– str. Jacek Pelczar
– str. Bartłomiej Stadnicki

Komendant Główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej za wzorową postawę i wyso-
kie osiągnięcia w realizacji zadań służ-
bowych wyróżnił dyplomem bryg. Wie-

24 maja 2013 r. w Komendzie Powia-
towej PSP w Strzyżowie z okazji Dnia Stra-
żaka odbył się uroczysty apel. Rozpoczął
się on od złożenia meldunku przez do-
wódcę uroczystości, mł. kpt. Damiana
Łojka, Podkarpackiemu Komendantowi
Wojewódzkiemu st. bryg. Bogdanowi Ku-
lidze. Uroczystości uświetnili również
zaproszeni goście, wśród których znaleźli
się m.in.: przedstawiciele parlamentarzy-
stów, samorządu, organizacji, zakładów
pracy oraz sponsorów, których na wstępie
powitał w swoim wystąpieniu Komendant
Powiatowy PSP w Strzyżowie, st. bryg.
Piotr Rędziniak.

W trakcie uroczystości wręczono no-
minacje na wyższe stopnie służbowe, od-
znaczenia resortowe i dyplom Komendan-
ta Głównego PSP.

Odznaczeni zostali:
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej”:
– asp. sztab. Wacław Jarosz
– asp. sztab. Piotr Szela
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej”:
– asp. sztab. Krzysztof Daszykowski
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa:
– kpt. Piotr Mazur
Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa:
– mł. kpt. Damian Łojek
– asp. Artur Żmudziński
– st. sekc. Karol Knaź

Dzień Strażaka w strzyżowskiej komendzie
sława Sypnia. Ponadto, z okazji Dnia Stra-
żaka, Komendant Powiatowy przyznał
wszystkim funkcjonariuszom nagrody fi-
nansowe.

Na zakończenie głos zabrał Podkar-
packi Komendant Wojewódzki PSP
w Rzeszowie, a także zaproszeni goście:
Robert Godek – Starosta Strzyżowski,
Mariusz Kawa – Radny Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpac-
kiego, Artur Sapiń-
ski – przedstawiciel
eurodeputowanej
Elżbiety Łukacijew-
skiej, Waldemar
Góra – Zastępca
Burmistrza Strzyżo-
wa, Andrzej Zawi-
ślak – Zastępca Ko-
mendanta Powiato-
wego Policji w Strzy-
żowie, Jurij Błaguta
– Komendant Powia-
towy SP w Mości-
skach, Józef Dzin-
dzio – Przewodni-

czący Komisji Rewizyjnej Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP, którzy
w swoich wystąpieniach gratulowali od-
znaczonym i awansowanym oraz złożyli
wszystkim strażakom życzenia i wyrazy
uznania za ofiarną służbę i wkład na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w powiecie strzy-
żowskim.

Tekst i fot. PSP w Strzyżowie

Poczty sztandarowe DHZ Medzev, zaprzyjaźnionej jednostki z Czech oraz OSP
w Gliniku Zaborowskim

www.medzev.sk

Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali:
– Grzegorzo Złotek
– Daniel Dobek

  OSP Gbiska

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony
został prezes – Stanisław Leszczak.

U słowackich przyjaciół
W dniach 4-5 maja strażacy z OSP w Gliniku Zaborowskim

gościli w słowackiej miejscowości Medzev u swoich przyjaciół
„po fachu”, których jednostka świętowała 135-lecie istnienia.
Przyjaźń pomiędzy strażakami ochotnikami obu jednostek za-
początkowana została w 2010 roku, kiedy to gmina Strzyżów
była organizatorem międzynarodowego spotkania Charter,
w ramach którego do Strzyżowa zjechało niemal 300 gości z ca-
łej Europy. To właśnie wtedy nawiązane zostały kontakty pomię-
dzy strażakami z OSP Glinik Zaborowski oraz DHZ Medzev,
które zaowocowały udaną współpracą do dnia dzisiejszego.

Podczas uroczystości jubileuszowych miały miejsce m.in.:
msza święta, występ chórów, okolicznościowe przemówienia, ale
również prezentacje strażackich umiejętności bojowych czy wspól-

na zabawa podczas pikniku. Wręczono także odznaczenia zasłu-
żonym strażakom tamtejszej jednostki, zaś zaproszeni strażacy
z Polski oraz Czech otrzymali pamiątkowe dyplomy, odznacze-
nia i statuetki w podziękowaniu za współpracę, wymianę doświad-
czeń i utrzymywanie przyjacielskich stosunków.

ap
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Podróż
sentymentalna...

21 maja br. Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej odwiedziły dwie panie – Debo-
rah i Christine Urban, Amerykanki z San Fran-
cisco, wnuczki Karoliny Urbanowicz. Kobiety
były w Polsce po raz pierwszy. Wybrały się w tę
podróż sentymentalną, bowiem chciały odwie-
dzić miejsca, o których dużo słyszały od swojej
babci. W naszych stronach chciały zobaczyć
wszystkie miejsca z nią związane. Były w Ko-
żuchowie, gdzie urodziła się i mieszkała do 13.
roku życia, następnie w Dobrzechowie, gdzie
uczęszczała do szkoły podstawowej. Ostatnim
i zarazem najważniejszym punktem wyprawy
stało się strzyżowskie muzeum, w którym znaj-
dują się pamiątki po Karolinie Urbanowicz.
Należą do nich: sekretarzyk, kilka osobistych
przedmiotów, obrazy malowane na szkle, eg-
zemplarz ręcznie napisanego wiersza. Ujrze-
nie rzeczy, pośród których obie panie się wy-
chowywały, przywołało wiele wspomnień i wy-
wołało falę wzruszenia. Była to dla nich wielka
chwila – dotknąć rzeczy, których używała ich
babcia.

Na zakończenie swojej wizyty Amerykanki
ofiarowały muzeum niecodzienny dar – liczą-
cy 286 stron rękopis autobiografii swojej babci
pt. „Spojrzenie w tamte lata” oraz trzy zdjęcia
Karoliny z czasów młodości. W posiadaniu tego
rękopisu była Christine – najstarsza wnuczka
Karoliny, o czym dowiadujemy się z podpisu
widniejącego pod jednym ze zdjęć. Autobio-
graficzna opowieść została napisana przez Ka-
rolinę Urbanowicz w 1976 roku na konkurs
ogłoszony dla emigrantów. Tekst został nagro-
dzony, zaś nagrodę autorka przekazała na rzecz
jednego ze szpitali dziecięcych w Polsce. Frag-
ment tego życiorysu był drukowany w gazecie
polonijnej, można go również znaleźć w tomi-
ku jej wierszy, wydanym w Strzyżowie w 1993
roku. Całość jednak nigdy nie ujrzała światła
dziennego. Tym bardziej jest to cenna pamiąt-
ka po jednej z mieszkanek ziemi strzyżowskiej.
Przekazując na moje ręce rękopis, panie nastę-
pująco uzasadniły swoją decyzję: „Bardzo chcia-
łyśmy aby ten rękopis był w miejscu, gdzie
może być w pełni doceniony, a teraz czujemy
że tak jest. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że moż-
na zrobić dobry użytek z oryginalnego rękopi-
su naszej babci. Dziękujemy za opiekę nad pa-
mięcią Karoliny Urbanowicz.”

Panie poproszone o podzielenie się wraże-
niami z naszego spotkania i pobytu w Polsce
wysłały e-mail następującej treści: „Teraz czu-
jemy, że babcia wróciła do Ojczyzny, którą tak
bardzo ukochała, a to daje nam wielki spokój”.

Monika Bober-Kordas
Dyrektor Muzeum Samorządowego

Ziemi Strzyżowskiej

Karolina
Urbanowicz,

z d. Janik
(1892-1979)
Urodziła się w Kożucho-

wie, w rodzinie rolniczej. Prze-
szła czteroklasowy kurs
w szkole powszechnej w Do-
brzechowie. W 1906 roku
wraz z całą rodziną wyemigro-
wała do USA, mieszkała po-
czątkowo w Chicopee (stan.
Mass), następnie od 1938
roku w Chicago. Od 1913
roku była żoną Michała Urba-
nowicza, a później została
matką czwórki dzieci.

Wrodzona wrażliwość
i poetyckie uzdolnienia Karo-
liny sprawiły, że od najmłod-
szych lat miała niezwykły dar
do recytacji wierszy, brała
udział w licznych akademiach
i konkursach recytatorskich.
Następnie zaczęła pisać wła-
sne wiersze, głównie dotyczą-
ce miłości do Ojczyzny. Współ-
pracowała z prasą polonijną
„Głos Ludowy” i „Kroniką Ty-
godniową”, gdzie publikowa-
ła swoje utwory. W wieku doj-
rzałym odkryła w sobie kolej-
ny talent – malarski. Malowa-
ła obrazy na szkle. Organiza-
cje polonijne urządzały jej
spotkania poetyckie oraz wy-
stawy obrazów.

20 lat temu, w 1993 roku,
wydano tomik wierszy Karo-
liny Urbanowicz, które zosta-
ły przekazane przez spadko-
bierców autorki Towarzystwu
Miłośników Ziemi Strzyżow-
skiej. Pamięć o Karolinie
Urbanowicz jest wciąż żywa,
o czym świadczy nazwanie jed-
nej z ulic w Strzyżowie jej imie-
niem.

Karolina Urbanowicz

Dom mój

W mym pokoiku mam obrazek taki,
Co duszę moją czasami przykuwa.
Zamykam oczy. W minionych lat szlaki
Ulatam po przez ocean. Bo tam zawsze czuwa
Dom – stare gniazdo. Pradziadów majaki.
Czuwają tam na straży w niestrudzonej warcie,
Czekając – kiedy z wyrajów powrócą
Dzieci... Pradzieci... Lecz ci na wymarcie
Poszli. Większość już obca pochłonęła gleba.
W mej duszy zawsze dawne echa nucą
Skargą – na tę bezdomność, co moim jest losem.
Piosnka uwodna, niby lat konanie
W piersi mej śpiewa niesłyszalnym głosem.

Chatko rodzinna, we wzgórze wtulona,
Jeden jedyny domu mój na ziemi;
Dawno – w dzieciństwie jeszcze opuszczona
Gdy chleba szukać szłam między obcymi;
Po latach tylu, dusza ma znużona
Syta tułactwa wodami gorzkimi
Leci – by spocząć w gruszy miłym cieniu;
By jak w dzieciństwie, czuć przystani ciszę;
Bo próg twój chatko – zawsze w mym wspomnieniu
Mój. Chociaż nie mój. Urokiem kołysze.

Rodzinne ściany, chatko moja biała
Na podkarpackich zadumana wzgórzach:
Nie tknęła ciebie ta wraża nawała
Wojen – co przeszły w makabrycznych burzach,
Patrzysz oknami jak wtedy patrzała
Hen, na te niwy zbóż złociste
Te lasy ciemne tam poza Wisłokiem,
Którego wody górskie, rwące, czyste
Czasem są rzeką – lecz częściej potokiem.

Obejmuję was proste chłopskie progi.
Jam nie zaznała prawie na obczyźnie,
Przystani domu. Cierniste tu drogi
Dla wielu... wielu... Niech po mnie w spuściźnie
Do gniazda mego ta piosnka zleci...
I niech wioskowym ludziom tam wyśpiewa
O doli wielu podkarpackich dzieci
Których powrotu – nikt się nie spodziewa.

Karolina Urbanowicz, Wiersze z emigracji 1906-
1979, Strzyżów 1993

Przekazana Muzeum autobiografia poetki liczy 286 stron
rękopisu
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Różnego rodzaju dioramy, obrazujące
sceny militarnych bitew oraz pojedyncze
egzemplarze, w tym m.in. samoloty, czoł-
gi, okręty, figurki i budowle „narracji hi-
storycznej”, przepiękne żaglowce oraz
makiety współczesnych robotów czy par-
ku wodnego „Oaza” można było oglądać
w ramach „XX Wystawy Modeli Plasti-
kowych i Kartonowych Strzyżów 2013”
zorganizowanej w dniach od 13 kwietnia
do 4 maja 2013 r. w czytelni Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie.
W sumie w czasie trwania wystawy można
było zobaczyć ponad 470 modeli plasti-
kowych i kartonowych prezentowanych
przez ponad 80 modelarzy z terenu całe-
go Podkarpacia. Wszystkie prezentowane
prace stały na bardzo wysokim poziomie
i niezwykle precyzyjnie odzwierciedlały
rzeczywiste eksponaty.

W sobotę 4 maja 2013 r. zwiedzający
po raz ostatni w tym roku mogli obej-
rzeć całą kolekcję modeli, uwiecznić na
fotografii misternie i przepięknie wyko-
nane makiety i dioramy oraz podysku-
tować w gronie innych pasjonatów mo-
delarstwa przybyłych na finisaż wysta-
wy. W imieniu organizatorów przyby-
łych na tę uroczystość gości i wystaw-

Finisaż XX wystawy modeli
plastikowych i kartonowych

W dniach od 13 kwietnia do 4 maja 2013 r. w czytelni Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie gościła jubileuszowa
XX Wystawa Modeli Plastikowych i Kartonowych Strzyżów 2013. Podczas trwa-
jącej blisko miesiąc wystawy można było podziwiać 470 misternie wykona-
nych modeli statków, samolotów, czołgów, dioram itp. Komisarzem wystawy
był Marian Wydro.

ców powitała Marta Utnicka – Dyrektor
Biblioteki Publicznej im. Juliana Przy-
bosia w Strzyżowie. Gościem honoro-
wym finisażu był znany w Polsce i za gra-

nicą badacz losów polskich lotników we
Francji, doktor historii Wojskowego In-
stytutu Historycznego Akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie, inicjator
Ogólnopolskiego Konkursu Modelar-

skiego „Sikorski 2013” w Stalowej Woli
dr Bartłomiej Belcarz.

Z kolei Marian Wydro, Komisarz wy-
stawy, przypomniał historię wystawy oraz
omówił jej tegoroczną edycję. W swojej wy-
powiedzi wspomniał też swoich nieżyją-
cych kolegów modelarzy, w tym panów:
Wójtowicza i Jerzego Chwalebę, którzy
swoimi zbiorami modeli uświetniali strzy-
żowskie wystawy. Na koniec podziękował
również głównym sponsorom, w tym
m.in.: Markowi Śliwińskiemu Burmistrzo-
wi Strzyżowa, Państwu Jagodzińskim ze
Strzyżowa, właścicielowi sklepu modelar-
skiego „W&W Hobby” w Rzeszowie oraz
wydawnictwu „Stratus”, a także Dyrekto-
rowi i pracownikom BPGIM w Strzyżo-
wie za udostępnienie pomieszczeń biblio-
teki oraz udzieloną pomoc przy obsłudze
wystawy.

Następnie mo-
delarze z rąk Pana
Komisarza Mariana
Wydro, pani Dyrek-
tor Marty Utnickiej
oraz gościa honoro-
wego dr Bartłomie-
ja Belcarza odebra-
li dyplomy oraz na-
grody, którymi były
głównie modele
plastikowe i karto-
nowe do wykonania,
a także piękne albu-
my modelarstwa.

Na zakończenie
tegorocznej edycji
wystawy Marian
Wydro podziękował
modelarzom i go-

ściom za liczne uczestnictwo w finisażu
i zaprosił wszystkich do udziału w kolejnej
wystawie w 2014 r.

Tekst i fot. A. Zielińska
Serwis strzyzowski.pl

Wszyscy wystawcy otrzymali nagrody związane z ich modelarską pasją

Wystawa Modeli Kartonowych i Plastikowych ma już 20-letnią historię
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Wycieczka do Lassee była dla nas fantastycznym przeżyciem

Dom Mozarta,
plujący wielbłąd i łzy...

Już od początku maja niektóre osoby zaczęły odliczać dni. Nie były to dni do wakacji, lecz do 20 maja br. Właśnie w tym
dniu grupa 20 dziewczyn z MZS w Strzyżowie oraz grupa 20 uczniów z ZS w Dobrzechowie wraz z opiekunami wyjecha-
ła do zaprzyjaźnionej miejscowości Lassee w Austrii. Podczas długiej drogi nawiązaliśmy nowe znajomości.

Wieczorem, na miejscu, czekały na nas rodziny, u których
mieliśmy mieszkać przez najbliższy tydzień. Zostaliśmy przyję-
ci bardzo ciepło i serdecznie. We wtorek z samego rana wyjecha-
liśmy do Wiednia. Zobaczyliśmy słynne wiedeńskie miejsca, jak
np. Kościół św. Szczepana czy dom Mozarta. Po południu udali-
śmy się do wesołego miasteczka Prater. W naszej pamięci na
pewno na zawsze pozostanie „ekstaza”, czyli najbardziej zwario-
wana atrakcja całego wesołego miasteczka.

W środę Austriacy zaplanowali dla nas zwiedzanie pobliskich
obiektów wartych obejrzenia. Najpierw udaliśmy się do kolonii
bocianów – Marchegg. Zachwycaliśmy się tymi ptakami w prze-
pięknym, zielonym miejscu. Następnie uczniowie przygotowali
dla nas warsztaty. W małych grupach chodziliśmy po klasach
i rozwiązywaliśmy różne zadania. Po obiedzie pojechaliśmy zwie-
dzić pobliski zamek z ogrodami Schloßhof. W zamku, utrzyma-
nym w stylu barokowym, przeważał kolor biały, dlatego też nie-
które hodowane w ogrodach zwierzęta były również białe – wi-
działam pierwszy raz białe osły i pawie. Hoduje się tam również
róże rasy koni, kozy, lamy i wielbłądy. Nasi starsi koledzy, któ-
rzy we wcześniejszych latach byli w Austrii, ostrzegali nas przed
plującym wielbłądem, lecz ten musiał nas polubić, gdyż pozował
do zdjęć lepiej, niż niejedna modelka. Wieczorem wyszaleliśmy
się na dyskotece, podczas której nie mogło zabraknąć też nagra-
nia słynnego w Internecie „Harlem shake’a”.

W czwartek pod okiem miejscowego artysty przygotowywali-
śmy pamiątkowe obrazy oraz odbitki logo Lassee. Następnie od-
była się krótka akademia przygotowana przez uczniów, połączo-

czyli z wizytą u austriackich przyjaciół w Lasseeczyli z wizytą u austriackich przyjaciół w Lasseeczyli z wizytą u austriackich przyjaciół w Lasseeczyli z wizytą u austriackich przyjaciół w Lasseeczyli z wizytą u austriackich przyjaciół w Lassee

W sali fizyczno-chemicznej – niejeden z nas chciałby mieć w niej zajęcia

na z poświęceniem nowo odremontowanych części szkoły np.
sali fizyczno-chemicznej, w której niejeden uczeń chciałby mieć
zajęcia. Tego dnia czekało nas też sportowe popołudnie. Austria-
cy zorganizowali dla nas podchody. Musieliśmy w grupach cho-
dzić po Lassee i dowiadywać się różnych informacji. Każdy otrzy-
mał nagrodę za wykonanie zadania. Zbliżała się też pora kolacji,
więc trzeba było upolować sobie coś do zjedzenia. Dostaliśmy
łuki i próbowaliśmy swoich sił strzelając w tarczę, a później

w plastikowe zwierzęta. Wróciliśmy do domów
i po kolacji spotkaliśmy się w Europarku.

Piątek był naszym ostatnim dniem, więc rano
musieliśmy pożegnać się z rodzinami. Ciężko było
się rozstać, ale wymieniliśmy się adresami email,
aby mieć ze sobą stały kontakt. Pojechaliśmy na
autokarową wycieczkę do Carnuntum, dawnego
60-tysięcznego miasta założonego przez Rzymian.
Następnie udaliśmy się na zakupy, aby wydać resz-
tę euro jakie nam zostały. Na koniec w szkole na-
stąpiło oficjalne pożegnanie, każdy z nas dostał
drobny upominek. I nadszedł najgorszy moment –
pożegnanie z przyjaciółmi. Łzom pod autobusem
nie było końca, ale trzeba było się z tym pogodzić.
Mimo smutku z powodu rozstania się z tym wspa-
niałym miejscem oraz ludźmi, byliśmy bardzo
szczęśliwi.

Poza poznaniem nowych przyjaciół, zobaczyli-
śmy też odrobinę kultury Austriaków, wiele cieka-
wych miejsc. Chwile, jakie tam przeżyliśmy, na dłu-
go pozostaną w naszej pamięci.

Tekst i fot. Joanna Mazur kl. 2a
MZS Strzyżów
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Dnia 28 maja 2013 r. Zespół Szkół
w Wysokiej Strzyżowskiej już kolejny raz
był organizatorem „Konkursu Matematycz-
nego Klas III Gimnazjum” dla uczniów
z naszej gminy. Przed godz. 12.00 przybyło
do szkoły 40 „tęgich umysłów matematycz-
nych” wraz ze swoimi opiekunami – nauczy-
cielami matematyki z Gimnazjum z Do-
brzechowa, Grodziska, Godowej, Strzyżo-
wa i Wysokiej. Po godzinnym zmaganiu na
sali gimnastycznej, komisja zasiadła, aby
poprawić prace. Wyłoniono 10 laureatów
w kolejności: 1. Tomasz Leśniak (Strzy-
żów), 2. Anna Ziobro (Strzyżów), 3. Ga-
briela Gajda (Strzyżów), 4. Kamil Król
(Strzyżów), 5. Dawid Pietrasz (Wysoka),
6. Michał Moskwa (Godowa) i 7. ex aequo:
Szymon Kilar (Dobrzechów), Renata
Drozd (Grodzisko), Klaudia Nowak
(Strzyżów), Michał Stodolak (Strzyżów).
9 kolejnych uczniów uzyskało tytuł finali-
sty. Cieszy fakt, że „królowa nauk” ma takie
powodzenie. Zgłębianie nauk ścisłych daje

szanse na kształcenie się w szkołach śred-
nich i wyższych z dobrym i bardzo dobrym
powodzeniem. Gratulujemy zwycięzcom
i ich opiekunom. I zapraszamy za rok.

Anna Michalska
ZS Wysoka Strzyżowska

Konkurs matematyczny dla
gimnazjalistów

Sport od zawsze cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, albo przez upra-
wianie ulubionej dyscypliny lub poprzez
kibicowanie. W naszym Zespole Szkół
w Wysokiej Strzyżowskiej mamy fanów

Mili goście w ZS Wysoka Strzyżowska
siatkówki – starsi uczniowie bardzo chęt-
nie grają w piłkę siatkową, a młodsi, póki
co, kibicują, podglądają, aby zgłębiać
teorię, którą w przyszłości zamienią na
praktykę. Dlatego zaprosiliśmy dnia

22 maja 2013 r. na spotkanie z uczniami
znane postacie drużyny siatkarskiej As-
seco Resovia Rzeszów: Andrzeja Kowa-
la, pierwszego trenera i Łukasza Perłow-
skiego – zawodnika, który ma korzenie
w naszej miejscowości ponieważ tata po-
chodzi z Wysokiej i tutaj mieszka nadal
babcia p. Łukasza. Spotkanie przebiegło
w bardzo miłej atmosferze. Goście byli
zasypywani pytaniami – „Jak to się stało,
że jeden z Panów został trenerem a drugi
zawodnikiem? Ile trwają treningi i na
czym polegają? Czy podczas wyjazdów
za granicę jest czas aby coś zwiedzić? Ile
panowie mają domów? Czy to fajnie być
takim znanym? Jakie będzie następne
zwycięstwo?”.

Panowie Andrzej i Łukasz odpowie-
dzieli bardzo cierpliwie na wszystkie py-
tania tych najmłodszych oraz starszych
uczniów. Później była sesja zdjęciowa
i rozdawanie autografów. Szkoła ma rów-
nież pamiątkę – podpisaną piłkę do siat-
kówki oraz wpis z dedykacją w kronice
szkolnej.

A jakie było zainteresowanie, najle-
piej przedstawia kolejka po autografy.

Tekst i fot. Anna Michalska
ZS Wysoka Strzyżowska Łukasz Perłowski i Andrzej Kowal odpowiedzieli na mnóstwo pytań a następnie rozdali równie dużo autografów

Fot. ZS Wysoka Strzyżowska
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W kategorii szkół podstawowych w turnieju zwyciężyła drużyna MZS Strzyżów

Fot. M. Wójcik (2)

Wręczeniu nagród towarzyszył efektowny występ cheerleaderek

Zebrania to nie tylko edukacja samo-
rządowa, ale też kuźnia pomysłów, którą
my dorośli staramy się potem urzeczywist-
niać. Maj był miesiącem obfitującym
w liczne konkursy i wydarzenia międzysz-
kolne.

Na początku miesiąca rozstrzygnęliśmy
konkurs fotograficzny „Wiosna w obiek-
tywie”, przesunięty w czasie ze względów
pogodowych. Konkurs cieszył się dużą po-
pularnością i ciężko było wybrać finałową
trójkę:
I miejsce zajęła Klaudia Sarna z MZS
Strzyżów,

Konkursowo-imprezowy maj z Młodzieżową
Radą Miejską w Strzyżowie

II miejsce – Joanna Krupa z SP nr 1 Strzy-
żów,
III miejsce – Ewa Kozub z MZS Strzy-
żów.

Kolejnym rozstrzygniętym konkursem,
był organizowany już po raz czwarty kon-
kurs multimedialny „Za co kocham moją
miejscowość”.

Tu, spośród prezentacji PowerPoint
oraz filmów, wybraliśmy następujące do
uhonorowania na podium:
I miejsce – Diana Kut i Adrian Kut – ZS
Wysoka Strzyżowska,
II miejsce – Joanna Mazur, Przemek Ba-

tor, Miłosz Jamróg, Kamil Haligowski –
MZS Strzyżów,
III miejsce – Kamil Fortuna, Krystian
Włodyka, Maciej Osika, Patryk Minior –
ZS Wysoka Strzyżowska.

Piszę wybraliśmy, ponieważ prace kon-
kursowe są każdorazowo również ocenia-
ne przez samą młodzież, niezwykle kry-
tycznie patrzącą, czy praca została wyko-
nana samodzielnie, oraz oceniającą walo-
ry estetyczne dzieła.

Miniturniej piłki nożnej
Maj zamknęliśmy dużą imprezą gminną

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
a organizowaną na Orliku wybudowanym
przy MZS w Strzyżowie, w ramach progra-
mu Akademii „Młodych Orłów” – minitur-
niejem piłki nożnej o Puchar Burmistrza
Strzyżowa. Sam pomysł turnieju powstał na
jednym z posiedzeń Młodzieżowej Rady
Miejskiej, na kolejne zaprosiliśmy Burmi-
strza Strzyżowa, pana Marka Śliwińskiego,
który zgodził się objąć turniej honorowym
patronatem i ufundować nagrody. Od stro-
ny organizacyjno-sportowej niezwykle po-
mogło nam Strzyżowskie Towarzystwo Roz-
woju Sportu z prezesem Leszkiem Szczę-
chem, ale przede wszystkim liczna rzesza
trenerów i nauczycieli w-f, którzy zechcieli
poświęcić swój czas i zaopiekować się na
czas turnieju zespołami sportowymi. A że
przedsięwzięcie było ogromne, niech świad-
czy fakt zapisania się tylko (!) 170 chętnych
i rozpacz innych, dlaczego impreza nie trwa
kilka dni, tym bardziej, że pogoda udała się
nam wyśmienicie.

Efektem rozgrywek były następujące
miejsca w kategoriach szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych:
drużyny z gimnazjum
1. ZS Dobrzechów
2. ZS Żyznów
3. ZS Wysoka Strzyżowska
4. MZS Strzyżów
5. ZS Grodzisko
6. ZS Godowa
7. ZS Żarnowa
drużyny ze szkoły podstawowej
1. MZS Strzyżów
2. SP Żarnowa

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana, by pokazać młodzieży i dzieciom gminy Strzyżów, że razem można coś
zrobić dla innych. To na zebraniach młodzi radni uczą się jak działać na rzecz integracji i współpracy środowisk mło-
dzieżowych, jak propagować rozwój idei demokratycznych oraz samorządności lokalnej. W przyszłym roku szkolnym
Rada będzie obchodziła już swoje dziesięciolecie.
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3. SP Godowa
4. SP nr 1 Strzyżów
5. SP nr 2 Wysoka Strzyżowska
6. SP Żyznów
7. SP Dobrzechów
8. SP Grodzisko
9. SP Glinik Zaborowski
10. SP nr 1 Wysoka Strzyżowska

Orlik stał się miejscem, gdzie wzajem-
na walka o zwycięstwo szła w parze z za-
sadami fair play. Tu Młode Orły miały

Na drodze
w dzień
i w nocy

miej zawsze
otwarte oczy
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

ruchu drogowego stanowi celową działal-
ność społeczną zmierzającą do ukształ-
towania pożądanych form zachowania się
człowieka w ruchu drogowym. Umiejęt-
ność i wiedza, właściwa postawa i zacho-
wanie na jezdni są czynnikami najważniej-
szymi dla najmłodszych i najmniej chro-
nionych użytkowników dróg. To szansa
uniknięcia zagrożeń i równy start w do-
rosłe życie.

Ze względu na małą odporność na ura-
zy oraz wysokie ryzyko trwałego kalec-
twa, dzieci są jedną z najbardziej zagro-
żonych grup uczestników ruchu drogo-
wego.

Wychowanie komunikacyjne już od
najmłodszych lat powinno koncentrować
się na kształtowaniu u dzieci poczucia ry-

okazję nie tylko rywalizować, ale przede
wszystkim dobrze się bawić.

Dziękuję serdecznie wszystkim zaan-
gażowanym osobom za ich życzliwość
i okazaną pomoc: sędziom bocznym i sę-
dziemu głównemu panu Grzegorzowi
Kawie, sędziującemu bez przerwy od 8.00
do końca rozgrywek do 16.00, wolonta-
riuszom, bez których nic nie przebiegło
by tak sprawnie, firmom: Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Za-

kładowi Masarsko-Wędliniarskiemu pana
Fiołka z Godowej, bez których nie udało
by nam się nakarmić piłkarzy.

Dziękuję sponsorom nagród: Burmi-
strzowi Strzyżowa, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych,
STRS oraz CSTiR w Strzyżowie.

Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy
się znowu podczas sportowej rywalizacji.

Opiekun MRM w Strzyżowie
Małgorzata Sołtys

Fot. Rafał Kawa

zyka w ruchu drogowym oraz rozwijaniu
umiejętności radzenia sobie w niebez-
piecznych sytuacjach.

Musimy jednak pamiętać, że doświad-
czenia dzieci są zbyt małe, aby mogły one
oceniać i przewidywać skutki działań wła-
snych i innych osób w ruchu drogowym.

Na zachowanie dzieci na drodze naj-
większy wpływ wywierają rodzice oraz
bliskie dzieciom osoby. W edukacji ko-
munikacyjnej potrzebna jest integracja
wielu środowisk.

Należy przy tym pamiętać, że miarą
skuteczności edukacji w tym zakresie nie
może być jedynie zmniejszanie liczby wy-
padków drogowych, ale także określona
wiedza, postrzeganie ryzyka, motywacje,
postawy i zachowania konkretnych adre-
satów.

Treści wychowania komunikacyjnego
uczeń powinien przyswajać przede
wszystkim poprzez bezpośredni udział
w różnych sytuacjach drogowych.

Z tego też względu ważne jest prefe-
rowanie metod aktywnych, opartych na
działaniu i przeżywaniu. Dają one możli-
wość konkretyzacji poznawanych zjawisk,
przedmiotów, utrwalania wiedzy oraz po-
głębiania doświadczeń i przeżyć.

Nauczyciel powinien stwarzać takie
sytuacje, aby uczeń miał okazję przeko-
nać się, że istniejące zasady ruchu drogo-
wego zostały stworzone w trosce o bez-
pieczeństwo wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.

„Na drodze w dzień i w nocy miej za-
wsze otwarte oczy” – akcja pod tym ha-
słem została przeprowadzona w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Orła Białego
w Strzyżowie we współpracy z holender-
skimi gośćmi Petrą i Epem de Vries, Po-
licją oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierow-
ców „Autokurs”. Jest ona kontynuacją
projektu realizowanego w Holandii, któ-
rej liderami są państwo de Vries.

Realizacja zadań w ramach tego przed-
sięwzięcia oraz czerpanie wzorów rozwią-
zań edukacji dzieci i młodzieży stosowa-
nych w Holandii dostarczyło nam nie-
zbędnej wiedzy dotyczącej poprawy me-
tod bezpieczeństwa w ruchu drogowym
a także uświadomienie uczestnikom ru-
chu drogowego – zwłaszcza tym niechro-
nionym, jak ważna jest rozwaga i ostroż-
ność podczas korzystania z dróg.

Zajęcia, które przeprowadzili wspo-
mniani goście wywarły niewątpliwie duże
wrażenie na naszych uczniach i zmusiły
do refleksji nad tematyką udziału dzieci
i młodzieży w wypadkach drogowych.

Zadaniem dorosłych jest przekazywa-
nie wiedzy, odpowiednich przyzwyczajeń
i norm na temat prawidłowego porusza-
nia się po drodze. Dawanie dobrego przy-
kładu przez nas wszystkich jest najsku-
teczniejszym, najprostszym i najtańszym
sposobem ochrony naszych dzieci przed
niebezpieczeństwem w ruchu komunika-
cyjnym.

Barbara Mularz
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John Lubbock powiedział: „Nie to jest
najważniejsze, aby każde dziecko czegoś
nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym
dziecku pragnienie nauczenia się czegoś”.
10 lat nauki, które jest za nami, potwier-
dza, iż spotkaliśmy podczas dotychczaso-
wej edukacji takich mistrzów, którzy roz-
budzili w nas pasje uczenia się. Obecnie
jesteśmy uczennicami Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie. Wybierając tę szkołę, każ-
da z nas kierowała się innymi czynnika-
mi, podobnie jak wszyscy Ci, którzy
chodzą do Naszego Liceum. Jedni wybra-
li go: bo tutaj jest najbliżej, bo moi kole-
dzy wybierają się do miejscowego liceum,
bo rodzice namawiają mnie na naukę
w strzyżowskiej szkole. Ale to nie są jedy-
ne argumenty. Większość z nas przycho-
dzi tutaj, ponieważ: to miejsce prezentuje
wysoki poziom, na pewno wyniosę z nie-
go mnóstwo znaczących wartości, ideałów,
zapewnię sobie dobry start na studia,
a nauczyciele będą dla mnie życzliwi i po-
mocni. Dzisiaj, kiedy uczęszczamy do tej
szkoły przeszło dwa lata, nie wyobrażamy
sobie innego rozwiązania. Ta szkoła jest
po prostu Nasza.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Strzyżowie to placówka
z wieloletnią tradycją, która przenikając
się z nowoczesnymi, wdrażanymi w pro-
ces nauczania technologiami, tworzy wy-
jątkową całość. Została założona w 1912
roku i ma za sobą wiele owocnych, ale
i ciężkich lat. Nawet lata okupacji niemiec-
kiej i całej II wojny światowej stały się
chlubnym, a zarazem tragicznym egzami-
nem dla ówczesnej młodzieży.

Na szczęście my – młodzi ludzie, mo-
żemy dziś spokojnie przejść przez ścieżki
edukacji. Jakie one są? Różne. Na począt-
ku jest trudno, ale młodsi koledzy zawsze
mogą liczyć na pomoc starszych. Pierw-
szoklasiści w pierwszych miesiącach na-
uki czują się troszeczkę obco i niepewnie,
jednak szkoła stara się pomóc im w zakli-
matyzowaniu się w nowym środowisku.
Nauczyciele tłumaczą nam, jak będą wy-
glądały lekcje, jakie obowiązują w szkole
zasady i co możemy robić, aby nasza na-
uka była efektywniejsza. Dają czas na po-

czucie się pewnie i są bardzo wyrozumia-
li, w wyniku czego w drugim semestrze
większość osób nie odczuwa zmiany śro-
dowiska, ponieważ obecne staje się jego
„nową, małą rodziną”.

Nasza szkoła stwarza możliwości re-
alizacji wszystkich przedmiotów na pozio-
mie rozszerzonym, które są uwzględnia-
ne w postępowaniu rekrutacyjnym na
uczelnie wyższe.

W klasie pierwszej uczniowie realizują
wszystkie przedmioty na poziomie pod-
stawowym, mają zatem możliwość oceny
własnych predyspozycji zanim dokonają
ostatecznych wyborów w zakresie przed-
miotów rozszerzonych. Na każdym kie-
runku przyszli uczniowie mogą liczyć na
wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską.

Druga klasa jest dla nas wyjątkowo in-
tensywna. Kontakty z nauczycielami są
bardzo dobre. Większość z nich mocno
angażuje się w życie szkoły i integrację
z uczniami. Zawsze mają czas na rozmo-
wę i wyjaśnienie pewnych zagadnień.
Mamy też możliwość uczestniczenia
z wielu przedmiotów w nieodpłatnych kół-
kach, mających na celu lepsze przygoto-
wanie nas do matury i dalszej edukacji. Dla
uczniów mniej zdolnych organizowane są
kółka wyrównawcze, które pomagają im
lepiej przyswoić materiał z danego przed-
miotu.

Szkoła od lat uczestniczy w różnych
projektach o charakterze edukacyjnym, na
przykład: program FENIKS – dla uczniów
interesujących się fizyką; projekt „Szkoła
praktycznej ekonomii – MŁODZIEŻO-
WE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO” –
dla osób przedsiębiorczych, chcących
sprawdzić się w prowadzeniu firmy; pro-
jekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matema-
tyczne” – dla osób mających problemy
z matematyką lub uzdolnionych matema-
tycznie.

Oprócz nauki, mamy czas na różne-
go rodzaju imprezy i wydarzenia organi-
zowane przez nauczycieli i uczniów. Tra-
dycją stała się dyskoteka integracyjna dla
pierwszoklasistów zwana „Balem kotów”,
jak również organizacja przez klasy dru-
gie tzw. „Półmetku”, czyli imprezy ta-
necznej, na której świętujemy przebycie

półtora roku w szkole. Każdy z uczniów
potwierdza, że atmosfera panująca w na-
szej szkole jest wyjątkowa i sprawia, że
liceum staje się miejscem, do którego
chce się wracać, a rozstania po 3 latach
bywają bardzo trudne.

Jeżeli chodzi o nas, uczniów, to stara-
my się być aktywni zarówno na płaszczyź-
nie edukacyjnej, jak i społecznej. Anga-
żujemy się w wolontariat, zbiórki pienięż-
ne, akcje charytatywne. Duża liczba
uczennic z naszej szkoły bierze udział
w projekcie „Poczytaj mi, przyjacielu”,
dzięki któremu może odstresować się po
wytężonym dniu nauki poprzez zabawę
i integrację z dziećmi, a także rozwijać
komunikatywność i kreatywność.

W ostatnim roku pobytu w liceum
przychodzi czas na najbardziej praco-
chłonne przygotowanie się do egzaminu
maturalnego. W tym celu nauczyciele
organizują różnego rodzaju zajęcia roz-
szerzające, na których rozwiązujemy ar-
kusze maturalne i doskonalimy swoje
umiejętności. Zbliżanie się tego jednego
z najważniejszych edukacyjnych egzami-
nów w życiu zwiastuje studniówka –
pierwszy, poważny bal. Sto dni po tym
wydarzeniu jesteśmy gotowi na sprawdze-
nie nabytej w szkole średniej wiedzy
i dajemy z siebie wszystko, aby z powodze-
niem dostać się na wymarzony kierunek.

Jednym z atutów naszej szkoły jest
bardzo dobra zdawalność na egzaminie
maturalnym. Średnia liczba procento-
wych wyników uzyskanych z matur w ze-
szłym roku okazała się być na tyle wyso-
ka, iż nasza szkoła w rankingu OKE
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) zaj-
muje wysokie miejsca z różnych przed-
miotów. Dlatego też większość absolwen-
tów naszej szkoły z sukcesem podejmuje
studia na najlepszych uczelniach w Pol-
sce, takich jak: Uniwersytet Jagielloński,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwer-
sytet Warszawski, Politechnika Warszaw-
ska, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, uniwersytety medyczne (Lu-
blin, Kraków, Katowice, Szczecin) itp.

Absolwenci mają bardzo miłe wspo-
mnienia z naszej szkoły, a fakt ten wyni-

Angelika Kiełbasa
Monika Nowicka
Dominika Perłowska
Magdalena Wójcik
Kl. II B Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie

Dlaczego warto przyjść
do naszej szkoły?
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ka z bardzo częstych spotkań nauczycieli
z byłymi uczniami. Raz w półroczu orga-
nizowane jest również spotkanie dla obec-
nych uczniów z absolwentami szkoły. Jest
to bardzo przydatna inicjatywa, gdyż
można pozyskać wiele cennych uwag
i wiadomości na temat studiów i nauki
od starszych i bardziej doświadczonych
kolegów.

Wiedzę i umiejętności uzyskiwane
przez nas potwierdzają także wysokie
wyniki, jakie uzyskujemy na różnorod-
nych olimpiadach i konkursach, co oba-
la mit, że osoby z małych miejscowości
są gorsze. Wśród osiągnięć nie możemy
pominąć tych na arenie wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i wreszcie międzynarodo-
wej. Już w tym roku możemy pochwalić
się wieloma wybitnymi miejscami w róż-
nych dziedzinach. Uczniowie klasy dru-
giej zdobyli 1 i 2 miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Fizycznym „Fizyczne
ścieżki”. Uczeń klasy maturalnej zapew-
nił sobie wspaniałe wakacje na obozie wy-
poczynkowo-naukowym, zdobywając
świetny wynik w Konkursie Matematycz-

nym „Zostań Euklidesem”. Nasi młodzi
informatycy brali udział w finale III Ogól-
nopolskiego Konkursu Informatycznego
„Technologie Informacyjno Komunika-
cyjne”, a uczeń klasy III c reprezentował
szkołę na eliminacjach centralnych Olim-
piady Filozoficznej. Nasze umiejętności
potwierdzają czołowe miejsca w woje-
wództwie zdobyte w konkursach języka
niemieckiego, angielskiego, polskiego,
a także w konkursach matematycznych
i innych. Co roku możemy szczycić się
finalistami i laureatami olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH” w kate-

gorii nauk matematyczno-przyrodni-
czych. Uczniowie rozwijają się także
w zakresie sportowym, dzięki czemu zdo-
bywają miejsca na podium w finałach za-
wodów sportowych różnych dyscyplin np.
z pływania, piłki siatkowej czy zawodach
lekkoatletycznych. Nie można pominąć
także szkolnych artystów, którzy nie tyl-
ko umilają nam czas na akademiach, ale
także są laureatami konkursów woje-
wódzkich i ogólnopolskich.

Nasza szkoła dysponuje bardzo do-
brze wyposażoną biblioteką szkolną wraz
z Multimedialnym Centrum Informatycz-
nym, dającym możliwość bezpłatnego ko-
rzystania z Internetu. Liceum dysponuje
strzelnicą, na której każdy może treno-
wać celność, ale również precyzję i cier-
pliwość. Dzięki temu uczniowie mogą
brać udział w konkursach strzeleckich.

Nowopoznaną teorię możemy spraw-
dzić w praktyce, ponieważ mamy odpo-
wiednio wyposażone pracownie przed-
miotowe. Zajęcia sportowe odbywają się
na pełnowymiarowej hali sportowej, kor-
tach tenisowych, basenie, a także boiskach

do różnego rodzaju gier zespołowych. Od
pierwszych wiosennych dni przerwy spę-
dzamy w szkolnym atrium.

Posiadamy bardzo dużą ofertę peda-
gogiczną. Pedagog szkolny, doradca za-
wodowy, a także panie bibliotekarki służą
zawsze pomocą i radą. Stojąc przed wy-
borem dalszej drogi życiowej, możemy
wspomóc się poradami doradcy zawodo-
wego, który organizuje ciekawe indywi-
dualne lub grupowe zajęcia, na których
możemy poznać tak naprawdę siebie oraz
odkryć często ukryte talenty czy predys-
pozycje.

28-29 września ubiegłego roku nasza
szkoła obchodziła stulecie istnienia. Ab-
solwenci mieli okazję kolejny raz spotkać
się w szkolnych ławach i z sentymentem
powspominać lata spędzone w naszym li-
ceum. Spotkanie to ukazało, jak zgrany
zespół tworzą w niej nauczyciele i ucznio-
wie, którzy wykazywali się podczas uro-
czystości nie tylko swoimi artystycznymi
dokonaniami, ale także umiejętnościami
organizatorskimi. Ponadto Jubileusz
uświetnili znamienici absolwenci, którzy
robią kariery naukowe w całym świecie.
Rozmawiając z nimi dowiedzieliśmy się,
jak wielką rolę odegrało w ich życiu to
miejsce, co więcej, jak sami mówią, jeśli
tylko mieliby możliwość wybrania szkoły
średniej po raz drugi, z pewnością wybra-
liby nasze LO.

Powyższe argumenty są jednymi z wie-
lu, świadczącymi o wysokim poziomie na-
szej szkoły. Miła atmosfera i bardzo do-
bre wyniki maturalne mówią same za sie-
bie. Jak powiedział John Dewey: „Wy-
kształcenie nie jest przygotowaniem do
życia. Ono jest życiem”. Ucząc się w tym
miejscu mamy pewność, że nie zmarnuje-
my naszego życia. Jest to szkoła z trady-
cjami, która nie tylko uczy nas nowych,
bardzo ciekawych rzeczy, ale przede
wszystkim uczy nas człowieczeństwa, któ-
re jest chyba najważniejsze. Nauczyciele
przygotowują swoich wychowanków do
wkroczenia w dorosłe życie, a także udzie-
lają nam wielu cennych rad, które są tak
pomocne. „Wielkim kunsztem wykazuje
się nauczyciel, który potrafi sprawić, że
twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wie-
dzy staje się źródłem radości. Natomiast
nauczanie powinno polegać na tym, żeby
to, co się ma do zaoferowania uczniom,
postrzegali oni jako drogocenny dar, a nie
jako przykry obowiązek” – powtórzymy
za Albertem Einsteinem.

W ten sposób większość z nas postrze-
ga naukę w strzyżowskim liceum. Oczy-
wiście, zdarzają się nam porażki. Widząc
jednak tęsknotę na twarzach i tęsknotę za
tym budynkiem naszych starszych kole-
gów, gdy często odwiedzają byłych naszych
nauczycieli, jeszcze bardziej odczuwamy
zaufanie do tego miejsca. Taka szkoła jak
nasza jest prawdziwym skarbem – zwłasz-
cza w dobie wszechobecnego egoizmu
i minimalizmu. Słysząc w jaki sposób na-
uka odbywa się w niektórych placówkach,
czujemy się dumni z tego kim jesteśmy
i do jakiej społeczności należymy. Dlate-
go wspólnie z kolegami i koleżankami za-
chęcamy wszystkich do wybrania naszej
szkoły i już dziś zazdrościmy obecnym
gimnazjalistom, gdyż oni dopiero będą
mieć okazję do przejścia najpiękniejszych
lat swojego życia z tą szkołą – a nam z dnia
na dzień, tego czasu zostaje coraz mniej...

�
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Uwaga cz³onkowie

Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Strzy¿owskiej!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej uprzejmie informuje, że Walne
Zgromadzenie członków TMZS odbędzie się 29 czerwca 2013 roku, 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 2012 r.
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2012 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
5. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na 2013 r.
6. Omówienie zmian w Statucie.
7. Dyskusja.
8. Przyjęcie uchwał, w tym zmian statutowych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie około godziny 11.30 (12.00).

Liczymy na Państwa przybycie, serdecznie zapraszamy!
W przypadku, gdyby nie mogli Państwo przybyć, uprzejmie prosimy o wpłacenie

zaległych składek (10 zł rocznie). Numer konta TMZS: BS Strzyżów 0291 6800
0400 0008 8220 0000 10.

W imieniu Zarządu TMZS – prezes Marzena Dubiel

W bieżącym roku szkolnym chęć
uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkur-
sie Fizycznym „Fizyczne ścieżki” zgłosi-
ło sześć osób, uczniów klasy II o pro-
filu matematyczno-fizycznym: Natalia
Chmiel, Asia Marek, Dominika Perłow-
ska, Michał Krasnopolski, Monika Nowic-
ka i Piotr Bliźniak. Wszyscy przygotowy-
waliśmy swoje prace przez kilka miesię-
cy, budując przeróżne konstrukcje, doko-
nując badań, obliczeń, obserwacji... jed-
nym słowem – poczuliśmy się trochę jak
prawdziwi naukowcy. Do finału tego kon-
kursu dostaliśmy się we dwoje: ja – Moni-
ka i Piotr. Nasi koledzy otrzymali wyróż-
nienie poza finałem. Ponieważ startowa-
liśmy jako uczestnicy indywidualni w ka-
tegorii „Pokaz zjawiska fizycznego”, każ-
dy z nas musiał zabrać potrzebne materia-
ły, aparaturę i przygotować się merytorycz-
nie do obrony swojej pracy. Finał „Fizycz-
nych ścieżek” odbył się w Warszawie
w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku.

W pierwszym dniu celem naszego spo-
tkania było przeprowadzenie ostatniego
etapu konkursu. W Instytucie Fizyki PAN
walczyliśmy ze stresem i emocjami, pre-
zentując swoje prace i podziwiając nie-

rzadko wspaniałe prace konkurentów
z całej Polski. Konkurs ten odbywa się co
roku na trzech płaszczyznach: uczniowie
mogą napisać pracę badawczą, esej, lub
pokazać widowiskowe niecodzienne zja-
wiska fizyczne. Poprzez to byliśmy świad-

kami w jaki sposób można wykonać baj-
kowe wahadła synchroniczne, skonstru-
ować laserową gitarę, cierpliwie zgłębiać
tajniki świata w pracach badawczych, czy
nawet podziwiać obrazy w wirtualnych
muzeach, a swoje refleksje przelać na pa-
pier. Po zaprezentowaniu swojej pracy,

Fizyczne ścieżki uczniów LO

Sukces uczniów strzyżowskiego liceum
w finale Ogólnopolskiego Konkursu

Fizycznego „Fizyczne ścieżki”

każdy z nas otrzymywał kilka pytań, czę-
sto służących pogłębieniu wartości mery-
torycznej pracy i sprawdzeniu wiedzy
uczestnika. W czasie, gdy komisja wybie-
rała laureatów, mogliśmy wysłuchać wy-
kładu prof. dr hab. Andrzeja Sołtana
(CAMK) „Świat bez astronomii”.

Kiedy nastąpił moment ogłoszenia wy-
ników, nie mogliśmy wyjść ze zdziwienia:
nasze starania zostały docenione, a jury za-
decydowało, że Piotr ze swoją pracą „Ba-
danie właściwości i zjawisk jakie towa-
rzyszą gazom o różnych gęstościach” za-
służył na tytuł laureata i I miejsce w tym
konkursie. Zaraz za nim, na drugiej pozy-
cji, uplasowałam się ja, prezentując pracę

pt. „Rozważania na temat lepkości
oraz przepływów cieczy”. Tym spo-
sobem miasto Strzyżów opanowa-
ło tegoroczną edycję „Fizycznych
ścieżek” do tego stopnia, iż na każ-
dym kroku musieliśmy tłumaczyć
kolegom i osobom zaangażowa-
nym w ten konkurs, w której części
Polski mieszkamy. Dodając do tego
fakt, że w ubiegłym roku tegorocz-
ni maturzyści, Przemek Ziobro
i Dominika Grodzka zdobyli trze-
cie miejsce na podium, natomiast
Bartek Irzyk uzyskał wyróżnienie
– Strzyżów może być dumny z ta-
kich sukcesów.

Mimo wszystko nie był to koniec nie-
spodzianek, jakie spotkały nas w tym kon-
kursie. Zaraz po ogłoszeniu wyników,
udaliśmy się do Centrum Nauki Koper-
nik, aby tam przygotować swoje stanowi-
ska i w niedzielę przedstawić najlepsze
prace przed chętnymi, którzy odwiedzają
to Centrum. Tam czekał na nas drobny
poczęstunek, mogliśmy porozmawiać
z wolontariuszkami i studentkami nauk
ścisłych, a następnego dnia samodzielnie
obejrzeć wspaniałe ekspozycje populary-
zujące naukę. Niestety, nie mieliśmy na to
dużo czasu, bowiem oprócz zaprezento-
wania naszych doświadczeń w Centrum
Nauki Kopernik, jako autorzy rozmawia-
liśmy z zainteresowanymi pokazami od-
wiedzającymi Centrum, umożliwiliśmy im
samodzielne wykonanie tych doświad-
czeń, a nawet udzieliliśmy wywiadów do
lokalnej telewizji, PAP.

Niedziela minęła nam wyjątkowo szyb-
ko, zwłaszcza że przyzwyczailiśmy się do
dużej widowni i stres już nie był prawie
w nas obecny. Dlatego z przykrością wy-
jeżdżaliśmy ze stolicy, która nas tak pięk-
nie przyjęła, już zastanawiając się nad in-
spiracjami do kolejnej edycji „Fizycznych
ścieżek”. Przygotowanie nas do tego kon-
kursu to zasługa Pani Marty Rybczyk, na-
uczyciela fizyki, której dziękujemy za po-
święcony nam czas i przekazaną wiedzę.

Monika Nowicka, kl. II B LO
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IMIĘ I NAZWISKO:

Bartosz Irzyk

KLASA: III B (profil matematyczno-fi-
zyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
w Zespole Szkół w Grodzisku
SUKCESY:
– finalista V edycji Konkursu Projektów
Naukowych z Fizyki (Projekt FENIKS),
– wyróżnienie w VI edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Fizyczne Ścieżki” organi-
zowanego przez Narodowe Centrum Ba-
dań Jądrowych i Instytut Fizyki PAN
w Warszawie,
– wyróżnienie w Konkursie Fizycznym
EUREKA,
– finalista konkursu matematycznego
„Zostań Euklidesem”,
– finalista XII Podkarpackiego Konkursu
Matematycznego im. prof. F. Lei,
– wyróżnienia w konkursach matematycz-
nych „Alfik matematyczny 2011” oraz
„MAT 2012”,
– laureat I stopnia w VI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks
AGH” z fizyki.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: mgr Marta Gliwska-
Rybczyk, mgr Beata Jamróg.
ZAINTERESOWANIA: Sport – głównie

piłka nożna, astronomia, budowa wszech-
świata, fizyka, matematyka.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: W przy-
szłości pragnę studiować teleinformatykę
na AGH.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Aby zdobyć jakie-
kolwiek osiągnięcie, potrzebna jest cięż-
ka praca, zaangażowanie oraz wiara w suk-
ces. Trzeba dodatkowo samodzielnie po-
szerzać swoją wiedzę, ćwiczyć swoje umie-
jętności. Nie wolno zniechęcać się ewen-
tualnymi niepowodzeniami i dalej dosko-
nalić swoje zdolności.

IMIĘ I NAZWISKO:

Maria Czaczkowska

KLASA: II E (profil humanistyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 we Frysztaku
SUKCESY:
– ogólnopolski konkurs języka niemiec-
kiego „Sprachdoktor” – laureatka konkur-
su, wynik – 89,29% punktów możliwych
do uzyskania: 2. miejsce w województwie
i 10. w kraju,
– ogólnopolski konkurs języka niemiec-
kiego „Deutschfreund”: wynik – 82,14%
punktów możliwych do uzyskania: 7. miej-

Najlepsi z najlepszych
Zbliża się koniec roku szkolnego, zwyczajowy czas podsumowań edukacyj-
nych. W strzyżowskim liceum był to rok tyleż wyjątkowy, z uwagi na uroczyste
obchody 100-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum, co typowy – obfitujący
w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Lista uczniów, którzy osiągnęli średnią
ocen powyżej 4,75 i/lub zdobyli laury na olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych na poziomie co najmniej okręgowym, liczy ponad sto osób, nie można
wspomnieć ich wszystkich, dlatego przedstawiamy sylwetki dziewięciorga z nich.
Ich sukcesy były największe, to prawdziwi najlepsi z najlepszych.

sce w województwie i 71. w kraju,
– zakwalifikowanie do etapu okręgowego
Olimpiady Wiedzy o III RP,
– udział w części ustnej etapu okręgowego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
– Konkurs „Oblicza PRL” – laureatka
I etapu (4. miejsce), finalistka (13. miejsce),
– Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej, Funduszach Strukturalnych
i Samorządzie Terytorialnym – 1. Miej-
sce.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: Przede wszystkim wie-
le zawdzięczam rodzicom, którzy wzbu-
dzili we mnie zamiłowanie do wiedzy
i nauki. Poświęcali mi dużo swojego cza-
su i zawsze cierpliwe odpowiadali na ty-
siące pytań. Jestem również wdzięczna
pani Lidii Czai, wspaniałej wychowawczy-
ni z gimnazjum, cierpliwej, wyrozumiałej,
przesympatycznej nauczycielce języka
niemieckiego. Właśnie pani Czaja sprawi-
ła, że pokochałam ten przedmiot!

Jest jeszcze wiele osób, które przyczy-
niły się do mojego sukcesu. Bez wątpienia
należy do nich pan Mirosław Czarnik –
świetny wychowawca, znakomity poloni-
sta, który zafascynował mnie językiem
polskim, literaturą i filozofią.

Na pewno dużo osiągnęłam też dzięki
panu Grzegorzowi Adamczykowi. Jestem
wdzięczna za otwartość, wsparcie w dąże-
niu do wiedzy oraz ciekawe lekcje historii
i wiedzy o społeczeństwie.

W uzyskaniu wysokich wyników w kon-
kursach języka niemieckiego bardzo po-
mogła mi pani Danuta Włodyka. Jestem
wdzięczna za poświęcenie swojego czasu
na rzetelne przygotowanie mnie do kon-
kursów i olimpiady. Wszystkim serdecz-
nie dziękuję za pomoc i szczere zaangażo-
wanie!
ZAINTERESOWANIA: Lubię uczyć się
języków obcych, najbardziej niemieckie-
go. Interesuję się historią, szczególnie
II wojną światową. W wolnych chwilach
w lecie jeżdżę na rowerze, gram w badmin-
tona, w zimie natomiast szaleję na nartach.

Uwielbiam rysować portrety ze zdjęć.
Najczęściej moje rysunki są szare, bo wy-
konuję je ołówkiem.

Namiętnie czytam. Książki towarzyszy-
ły mi właściwie od zawsze. W szczególnie
dużych ilościach pochłaniam literaturę
współczesną. Bardzo chętnie czytam po-
wieści: społeczno-obyczajowe, psycholo-
giczne i przygodowe. Nie przepadam na-
tomiast za fantastyką. Chociaż zwykle nie
zwracam uwagi na autora, mam dwie ulu-
bione pisarki: Małgorzatę Musierowicz
i Dorotę Terakowską.

Bardzo lubię słuchać muzyki rocko-
wej. Moje ulubione zespoły to: IRA, Per-
fect, Dżem, Bon Jovi, RHCP, Nickelback,
30 STM, Secondhand Serenade, Sonata
Arctica.
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rzy Cię zainspirują, czasem dobre warun-
ki, a często czysta ciekawość i pasja są naj-
lepszymi sposobami na zdobywanie wie-
dzy i osiąganie sukcesów.

IMIĘ I NAZWISKO:

Monika Nowicka

KLASA: II B (profil matematyczno-fi-
zyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 w Strzyżowie
SUKCESY:
– dyplom finalisty i odznaka Złoty Kwant
w VI Ogólnopolskim Konkursie Fizycz-
nym „Poszukiwanie talentów 2012” orga-
nizowanym przez Wydział Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego,
– uzyskanie dobrych i bardzo dobrych
wyników w Ogólnopolskich Konkursach
Języka Niemieckiego Deutschfreund
2011, 2012 oraz Sprachdoktor 2012 (miej-
sca w pierwszej dziesiątce w wojewódz-
twie),
– bardzo dobry wynik i wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Pol-
skiego „Fraszka”,
– udział w II etapie Olimpiady „O Dia-
mentowy Indeks AGH” w kategorii ma-
tematyka, fizyka,
– tytuł laureata i II miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Fizycznym „Fizyczne
ścieżki” 2012/2013,
– I miejsce w I etapie oraz promocja do
finału (czerwiec 2013) VII Ogólnopol-
skiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwa-
nie talentów 2013” organizowanego przez
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego,
– dyplom laureata ponadregionalnego fi-
nału Konkursu Projektów Naukowych
projektu FENIKS.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: mgr Marta Gliwska-

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Oczywi-
ście chciałabym dobrze zdać maturę
i pójść na studia (germanistyka lub polo-
nistyka).
CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ
TYM, KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Najważniejsza jest
systematyczność – łatwiej uczyć się mniej,
a częściej, niż zostawiać wszystko na ostat-
nią chwilę. Trzeba sobie też uświadomić,
że uczymy się dla siebie, dla swojej przy-
szłości, a nie dla kogoś – jeśli brakuje
motywacji, to nie ma i wyników...

Istotne jest, by ustalić sposób uczenia
się, który pozwoli szybko osiągnąć jak naj-
lepszy efekt. Dzięki temu nauka będzie
sprawiać przyjemność! Jednak należy pa-
miętać, że nie zawsze będzie szło gładko.
Ale nie wolno zrażać się niepowodzenia-
mi! Per aspera ad astra!

Na podsumowanie można przytoczyć
słowa Adama Mickiewicza: „Człowiek
własną pracą i wysileniem do wszystkiego
dojść może”.

IMIĘ I NAZWISKO:

Marta Dubiel

KLASA: III E (profil humanistyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 w Strzyżowie
SUKCESY:
– finalista ogólnopolskiego konkursu hi-
storyczno-literackiego „Bolesław Prus –
w setną rocznicę śmierci pisarza” (20.
miejsce w kraju),
– nominacja do etapu centralnego XLIII
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: rodzice, mgr Mirosław
Czarnik.
ZAINTERESOWANIA, PLANY NA
PRZYSZŁOŚĆ: fascynuje mnie kultura
Bliskiego Wschodu, dlatego chciałabym

studiować jedną z orientalnych filologii:
hebraistykę, arabistykę lub turkologię.
CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ
TYM, KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Tym, którzy mają po-
dobne zainteresowania, mogę przekazać
jedynie, by odważnie dążyli do spełniania
swych marzeń, bo jeśli się tylko czegoś
mocno chce, to na pewno się uda!

IMIĘ I NAZWISKO:

Michał Godek

KLASA: III C (profil biologiczno-che-
miczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 we Frysztaku
SUKCESY: dwukrotny finalista Olimpia-
dy Filozoficznej, uczestnik etapu okręgo-
wego Olimpiady Chemicznej, uczestnik
etapu okręgowego Olimpiady Języka
Łacińskiego.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: rodzice, mgr Mirosław
Czarnik, mgr Małgorzata Gągorowska,
mgr Krzysztof Dubiel, mgr Beata Wójcik.
ZAINTERESOWANIA: sport, książki,
muzyka, poznawanie ludzi.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Chciałbym
dostać się na studia medyczne i tam móc
rozwijać się i kształcić na miarę moich
możliwości. Plany na dalszą przyszłość
póki co nie są sprecyzowane, ale na pew-
no będą wypadkową moich poczynań na
studiach.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: W drodze do sukce-
su potrzebne jest wiele pracy. Ważnym jest
jednak, aby dobrze ukierunkować swoje
wysiłki, nie robić nic na siłę i cały czas
pozostawać w zgodzie z samym sobą. War-
to też znaleźć dobrą motywację, o którą
czasem ciężko. Odpowiedni ludzie, któ-
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Rybczyk, nauczyciel fizyki oraz wycho-
wawca w liceum; na poziomie gimnazjum:
mgr Zbigniew Gełdon – nauczyciel fizyki
oraz mgr Urszula Krok – nauczyciel ma-
tematyki oraz wychowawca.
ZAINTERESOWANIA: nauki ścisłe, li-
teratura współczesna, autobiografie, nauka
języków obcych, podróże, muzyka.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Moim wy-
marzonym miastem akademickim jest
Kraków, czasami myślę również o War-
szawie jako mieście szerokich możliwo-
ści. Swoje plany na przyszłość wiążę z pod-
jęciem studiów wyższych na uczelni tech-
nicznej. Przyszłość wiążę z rozwijaniem
zainteresowań w kierunku nauk ścisłych,
w szczególności matematyki i fizyki. Inte-
resuje mnie praca o charakterze nauko-
wym. Uwielbiam uczyć się również języ-
ków obcych, które jednak traktuję jako
narzędzia potrzebne do funkcjonowania
na rynku pracy. Pogłębiam również umie-
jętności polonistyczne, co chciałabym
również wykorzystać w przyszłości.
CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Wszystkie sukcesy, ja-
kie udało mi się osiągnąć, były wynikiem
mojej konsekwencji, zaangażowania, cięż-
kiej pracy, a ich tematyka wynika wprost
z moich zainteresowań. Udział w konkur-
sach, które opierają się na przeprowadzaniu
doświadczeń czy popularyzowaniu fizyki,
sprawia mi przyjemność, dzięki czemu jest
mi łatwiej pogodzić te często pracochłonne
i długie przygotowania z codzienną pracą.
Myślę, że chcąc odnosić sukcesy w jakiej-
kolwiek dziedzinie wiedzy, czy jest to mate-
matyka, fizyka, historia czy biologia, trzeba
mieć bardzo dużo samodyscypliny i zdeter-
minowania. Jeśli się lubi to, co się robi, przy-
chodzi to o wiele łatwiej, a ogrom pracy, jaki
w to włożyliśmy, postrzegamy dopiero z per-
spektywy czasu. Dlatego – według mnie –
kluczem do sukcesu jest odnalezienie tych
dyscyplin wiedzy, w których czujemy się
swobodnie i chęć pogłębiania swoich umie-
jętności przez różne działania, bo jeżeli tyl-
ko mamy chęci, możemy zrobić wszystko,
a nawet czasochłonne zajęcia potrafią cie-
szyć, gdy wynikają z naszych zainteresowań.
Wszystkim młodszym kolegom chciałabym
zwrócić uwagę na potrzebę rozwijania wła-
snej osobowości na wielu płaszczyznach –
ponieważ poprzez kreatywność i umiejęt-
ność postrzegania świata z różnych stron
mamy większą szansę na odniesienie sukce-
su w przyszłości.

IMIĘ I NAZWISKO:

Piotr Bliźniak
KLASA: II B (profil matematyczno-fi-
zyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 we Frysztaku

SUKCESY: Moimi największymi sukce-
sami w liceum są: zdobycie I miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Fizyczne
Ścieżki” w kategorii pokazy fizyczne
oraz uzyskanie wyróżnienia w między-
narodowym konkursie matematycznym
KANGUR.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY
SIĘ DO SUKCESÓW: Osobami, które
najbardziej przyczyniły się do moich
osiągnięć są nauczyciele, zwłaszcza
moja nauczycielka fizyki z gimnazjum,
mgr M. Spisak. To ona zaproponowała
mi udział w konkursie z fizyki, z którą
wcześniej nie wiązałem żadnych planów
i dzięki temu zacząłem się interesować
tym przedmiotem. Kolejną osobą jest
moja obecna nauczycielka i wychowaw-
czyni, mgr M. Gliwska-Rybczyk, która
pomaga przygotowywać mi się do kon-
kursów.
ZAINTERESOWANIA: Bardzo lubię
malować. Interesuję się spraypaintin-
giem. Moim hobby są również sporty zi-
mowe, głównie snowboarding.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: W przy-
szłości chciałbym ukończyć studia na
Politechnice Rzeszowskiej na wydziale
związanym z fizyką, lecz jeszcze nie je-
stem zdecydowany na którym.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Według mnie naj-
ważniejsze jest, aby każdy znalazł to,
w czym jest dobry i co lubi robić, i powi-
nien właśnie z tym wiązać swoje plany
na przyszłość.

IMIĘ I NAZWISKO:
Piotr Karaś
KLASA: I A (profil matematyczno-fizycz-
ny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
nr 1 w Strzyżowie
SUKCESY:

– wyróżnienie w finale XIII Podkarpac-
kiego Konkursu Matematycznego im.
Prof. Franciszka Lei,
– wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „KANGUR
MATEMATYCZNY – 2013”.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: Jedną z osób, które
przyczyniły się do tego sukcesu jest pani
Ula Krok, która uczy matematyki
w strzyżowskim gimnazjum i do której
uczęszczałem na kółko matematyczne, co
zapewne pomogło mi rozwinąć swoje
zdolności i przyczyniło się do tych suk-
cesów. W liceum także mam szanse na
rozwój i doskonalenie się pod okiem wy-
bitnego grona pedagogicznego.
ZAINTERESOWANIA: Moim wielkim
hobby jest granie na gitarze akustycznej
a od jakiegoś czasu także na elektrycznej.
W ostatnim czasie nawet założyliśmy
z kolegami zespół „Red Bones”, w któ-
rym jestem właśnie gitarzystą, jednak cią-
gle poszukujemy perkusisty. Oprócz tego
bardzo lubię grać w tenisa ziemnego
i oczywiście w piłkę nożną.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Moim ce-
lem na przyszłość jest bardzo dobre zda-
nie matury i dostanie się do Krakowa na
AGH, gdzie chciałbym studiować, tak jak
mój starszy brat Marek.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: Myślę, że drogą pro-
wadzącą do sukcesu jest praca, jednak, jak
wiadomo, bez odpowiednich predyspo-
zycji nie jest możliwe osiągnięcie znaczą-
cych sukcesów. Ważną rzeczą jest też
wybranie priorytetów w życiu.

IMIĘ I NAZWISKO:

Przemysław Ziobro
KLASA: III A (profil matematyczno-fi-
zyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum Publiczne
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nr 1 w Strzyżowie
SUKCESY:
– finalista XI Podkarpackiego Konkursu
Matematycznego,
– finalista XII Podkarpackiego Konkur-
su Matematycznego,
– II miejsce w Finale Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mi-
niprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2012,
– wyróżnienie w XXVII Konkursie Ma-
tematycznym im. Prof. Jana Marszała
w pionie klas drugich,
– wyróżnienie w XXVIII Konkursie Ma-
tematycznym im. Prof. Jana Marszała
w pionie klas trzecich,

– finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH” – mate-
matyka,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Fizycznym „Fizyczne Ścieżki”,
– wyróżnienie I stopnia na szczeblu kra-
jowym w konkursie fizycznym EURE-
KA,
– wyróżnienia w konkursach ALFIK
MATEMATYCZNY i KANGUR MA-
TEMATYCZNY,
– laureat Konkursu Matematycznego
„Zostań Euklidesem” w latach 2012,
2013,
– wyróżnienie w konkursie „Jestem
przedsiębiorczy”,
– zakwalifikowanie się do II etapu kon-
kursu matematyczno-fizyczno-informa-
tycznego SKARABEUSZ,
– udział w półfinale konkursu Net Ma-
sters Cup „Zostań Mistrzem Internetu”.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: mgr Marta Gliwska-
Rybczyk, mgr Barbara Śliwa, mgr Jerzy
Moskal, mgr Bogusław Popieluch.
ZAINTERESOWANIA: Fotografia,
film, muzyka.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Studia.

IMIĘ I NAZWISKO:

Radosław Dziadosz

KLASA: III A (profil matematyczno-fi-
zyczny)
GIMNAZJUM: Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w Wiśniowej
SUKCESY:
– uczestnik półfinału V i VI Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Dial-
Net Masters (2010/2011 i 2012/2013),
– uczestnik półfinału III Ogólnopolskiego
Konkursu Informatycznego „TIK?-TAK!”
(2012/2013),
– II miejsce zespołowo w Finale Ogólno-
polskiego Konkursu na Najlepsze Młodzie-
żowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUK-
CIK 2012,
– wyróżnienie w Międzynarodowym Kon-
kursie KANGUR MATEMATYCZNY
(2012/2013),
– II miejsce w VI Podkarpackim konkur-
sie „Witryna internetowa Mojej szkoły”
(2011/2012),
– uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogól-
nopolskim konkursie „Alfik matematycz-
ny” (2011/2012),
– uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogól-
nopolskim konkursie „MAT” (2011/
2012),
– wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie fizycznym „EUREKA” (2011/2012),
– I miejsce w V Podkarpackim konkursie
„Witryna internetowa Mojej szkoły” (2010/
2011),
– nagroda w konkursie JuniorErb w ra-
mach międzynarodowego projektu Junio-
rInternet 2011.
OSOBY, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO SUKCESÓW: mgr Bogusław Popie-
luch, mgr Piotr Ziemba, mgr Andrzej Pio-
trowski.
ZAINTERESOWANIA: Informatyka, we-
bmastering, fotografia, kolarstwo górskie.

Oprac. Mirosław Czarnik

Wspomnienia
„(...) s¹ jak per³y,
maj¹ w sobie coœ

z klejnotów
i coœ z ³ez”

Szanowni Państwo, po kilkumiesięcz-
nej przerwie powracamy do cyklu wspo-
mnień, poświęconych nieżyjącym nauczy-
cielom, którzy swoje życie zawodowe zwią-
zali z Liceum Ogólnokształcącym w Strzy-
żowie. Nadsyłane przez najbliższych, przy-
jaciół i wychowanków wspomnienia, sta-
nowią materiał do przygotowywanego
przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Strzyżowie albu-
mu pt. „Zaklęci w pamięci”.

Poprzez ożywienie pamięci o ludziach,
którzy na przestrzeni lat tworzyli wizeru-
nek strzyżowskiego liceum, chcemy po-
kazać, jak dużą rolę w wychowaniu, edu-
kacji, kształtowaniu tożsamości narodowej
i środowiskowej odegrali mieszkańcy
Strzyżowa i okolicznych miejscowości. To
oni uczyli różne pokolenia strzyżowskiej
młodzieży miłości do ojczyzny, do dru-
giego człowieka i do Boga. „Wiecznej mi-
łości rzeczy najprostszych”, dla których
warto żyć.

Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby po-
dzielić się wspomnieniami o nauczycie-
lach naszej Sędziwej Jubilatki, a tym sa-
mym przyczynić się do powstania przygo-
towywanego z okazji 100-lecia albumu,
prosimy o kontakt mailowy lub telefonicz-
ny z naszym Stowarzyszeniem, bądź z re-
dakcją „Wagi i Miecza”.

Dane kontaktowe:
•••••  e-mail: stowarzyszenie.lo.strzy-
zow@gmail.com
•••••  tel. 17 276 12 49

Zarząd Stowarzyszenia
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Pisząc wspomnienie o moim Tacie, od
razu jawi mi się przed oczami wysoki,
energiczny, elegancki mężczyzna.

Urodził się 02.05.1932 r. w małej wsi
Cieciory w gminie Turośl w wojewódz-
twie podlaskim. Gdy miał trzy lata, jego
rodzice przenieśli się do Miastkowa w po-
wiecie łomżyńskim. W 1940 r. ukończył
pierwszą klasę szkoły podstawowej, nie-
stety, II wojna światowa uniemożliwiła
mu kontynuację nauki. Po zakończeniu
działań wojennych jego rodzina znalazła
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
mimo to, dzięki wielkiej determinacji
i chęci nauki, udało mu się w przeciągu
zaledwie 6 lat ukończyć szkołę podsta-
wową i zdobyć świadectwo dojrzałości
Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Pod-
stawowego w Łomży. W tym samym roku
ukończył Państwowy Kurs Nauczyciel-
ski. Zdobył zawód nauczyciela, który
z wielkim zaangażowaniem wykonywał
do momentu przejścia na emeryturę
w roku 1985.

W 1951 r. nakazem pracy obejmuje
swoją pierwszą posadę nauczyciela w ma-
łej wiejskiej szkole w Niewiarowie w po-
wiecie białostockim, zaś z 1953 r. zostaje
kierownikiem szkoły w Boguszewie w po-
wiecie Mońki. Do tej samej szkoły nakaz
pracy otrzymała rok wcześniej jego przy-
szła żona, która, jako młodziutka nauczy-
cielka, z małą walizeczką w ręku musiała
opuścić swoją rodzinną Rzeszowszczyznę
i udać się w długą podróż w nieznane.

Z dostępnych dokumentów można do-
wiedzieć się jak aktywnym Tato był na-
uczycielem i jak dużo pra-
cy wkładał w rozwój tam-
tejszego środowiska lokal-
nego; zorganizował m.in.
Szkołę Przysposobienia
Rolniczego i kurs w zakre-
sie szkoły podstawowej dla
dorosłych. Jako pierwszy
we wsi kupił odbiornik ra-
diowy. Wszyscy mieszkań-
cy co wieczór zbierali się
przed szkołą i z wielkim za-
ciekawieniem słuchali, co
to „magiczne pudełko” do
nich mówi. W miarę moż-
liwości finansowych orga-
nizował też wycieczki
szkolne np. do Krakowa,
Zakopanego.

Trudne warunki mieszkaniowe i po-
większająca się rodzina skłoniły jednak
moich Rodziców do podjęcia decyzji o wy-
jeździe w rodzinne strony mojej Mamy.
I tym sposobem w 1960 r. zamieszkali-

śmy w Sędziszowie Młp., gdzie przez ko-
lejne 5 lat Tato pełnił różne funkcje. Przez
rok był nauczycielem w SP1 w Sędziszo-
wie, następnie zaś został wybrany na prze-
wodniczącego Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Ropczycach (z której
to funkcji po roku na własną prośbę zrezy-
gnował). W tym czasie rozpoczął też stu-

Bolesław Baranowski
– wspomnienie

Lata 80., młodzież LO Strzyżów

Boguszewo lata 50.

Bolesław Baranowski

dia na Wydzia-
le Filologicz-
no-Historycz-
nym WSP
w Krakowie,
które ukończył
w 1965 r.

Pamiętam
doskonale ten
okres „sędzi-
szowski”, gdyż
mimo wielu za-
jęć i funkcji, ja-
kie pełnił mój
Tato, często za-
bierał mnie wieczorem na spacer, gdy na
niebie pojawiały się gwiazdy i w sposób
tak wciągający opisywał mi gwiazdozbio-
ry, a ja, jako kilkulatka, z wielkim zacie-
kawieniem chłonęłam wszystko, co opo-
wiadał.

Rok 1965 to kolejna zmiana miejsca
naszego zamieszkania. Tato obejmuje sta-
nowisko dyrektora LO w Czudcu. Od sa-
mego początku pracy w nim wkładał
ogromny osobisty wysiłek w skompleto-
wanie wykształconej kadry nauczyciel-
skiej, w przygotowania do rozpoczęcia
budowy nowej szkoły oraz Domu Nauczy-
ciela. Mimo tak wielu obowiązków, znaj-
dował jeszcze czas na upieczenie pyszne-
go sernika i ugotowanie bigosu, których
smak czuję do dzisiaj. Ponadto w okresie
wakacji organizował i prowadził dla mło-
dzieży obozy wędrowne w góry czy obozy
wypoczynkowe nad morzem.

Gdy w 1970 r. udało się zrealizować
wszystkie inwestycje budowlane, czekała
nas kolejna zmiana miejsca zamieszkania,
a wiązało się to z powołaniem Taty na sta-
nowisko Inspektora Szkolnego w Strzyżo-
wie. Ostatnie 10 lat przed przejściem na
emeryturę pracował jako nauczyciel histo-
rii w LO. Przygotowywał uczniów do
olimpiad historycznych, jego uczniowie
z dobrymi wynikami zdawali egzaminy
wstępne na studia wyższe. W dalszym cią-

gu chętnie wyjeżdżał z mło-
dzieżą w okresie wakacyj-
nym jako wychowawca.

Spotykając jego ucz-
niów z różnych lat jest mi
bardzo miło, w jaki ciepły
sposób wspominają mojego
Tatę jako nauczyciela, wy-
chowawcę i człowieka.

Strzyżów okazał się
ostatnim etapem w jego
życiu zawodowym i prywat-
nym. Mam nadzieję, że jesz-
cze będziemy mieć, Tato,
dużo czasu na odkrywanie
i podziwianie nowych
gwiazd.

Barbara
Baranowska-Fałat

Fot. Archiwum Rodzinne
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Andrzej Łapkowski: Boli?
Mariusz Kawa: ???

A.Ł.: Czy przegrany bój o fotel Mar-
szałka Województwa bardzo Pana boli?

M.K.: Myślałem, że pyta Pan o moją
potłuczoną rękę, ale skoro mamy już ja-
sność, to odpowiem – nie boli, piecze...

A.Ł.: Możemy to rozwinąć?
M.K.: Kiedy odpowiedzialnie startu-

je się w wyborach, człowiek zawiera coś
w rodzaju umowy społecznej, przynaj-
mniej ja to tak rozumiem. Jest to szcze-
gólnie ważne, gdy wybory się wygrywa,
wówczas ten kontrakt wchodzi w życie
i jak każda umowa wywołuje swoje skut-
ki w postaci praw i zobowiązań. I obo-
wiązków. Chcę powiedzieć, że zmiana
warunków kontraktu wymaga zgody oby-
dwu stron, nie może być to czynność jed-
nostronna.

A.Ł.: Czy mam zatem rozumieć, że
ma Pan żal do kolegów, którzy „wysta-
wili” Was w głosowaniu, czy też chce
Pan powiedzieć, że również miał pro-
pozycje od ówczesnej opozycji sejmiko-
wej?

M.K.: Obie odpowiedzi są prawidło-
we.

A.Ł.: Zatem krążące od pewnego cza-
su plotki o próbach przekonania Pana
do zmiany politycznych barw nie były
wyssane z palca?

M.K.: Nie dam się wkręcić w rozmo-
wę na temat tzw. „kuchni politycznej”
województwa. Mogę powiedzieć, że
w ciągu ostatniego miesiąca nauczyłem
się więcej o uprawianiu polityki, niż
przez ostatnich 10 lat, gdy sprawowałem
różne funkcje samorządowe i rządowe.
To wiedza, bez której trudno być sku-
tecznym, ale to na pewno nie temat tej
rozmowy. Wracając do pytania. Owszem,

była propozycja
by poprzeć tak da-
leko idącą zmia-
nę, jaka nastąpiła
27 maja.

A.Ł.: Nie zo-
stała przez Pana jednak przyjęta.

M.K.: Gdyby do tego doszło, rozma-
wialibyśmy teraz o czym innym, a ja mu-
siałbym żyć z poczuciem złamania mo-
ich zasad, które dziś pozwalają mi spo-
kojnie patrzeć w lustro. Nie tylko przy
goleniu.

A.Ł.: Polityka na szczeblu wojewódz-
kim, to nie jest Wersal. Nie przyjął Pan
propozycji, która mogła być dla Pana
przepustką do poważnej kariery poli-
tycznej. Nie brał Pan tego pod uwagę?
Nic dwa razy się nie zdarza...

M.K.: Jakoś mnie to nie martwi.

A.Ł.: To co jest teraz powodem Pań-
skich zmartwień?

M.K.: Martwi mnie, że znowu, jako
jedyne województwo w Polsce, będzie-
my udowadniać, że pchanie wozu pod
prąd jest łatwiejsze, niż jazda z prądem,
zupełnie nie odnosząc się do kwestii
woźnicy, pasażerów i wiezionego towa-
ru. Martwi mnie, że przygotowana przez
radnych koalicji PO-PSL-SLD, koncep-
cja kompleksowej modernizacji drogi
Frysztak – Czudec, może teraz trafić do
kosza, bo nie będzie dla niej miejsca
w indykatywnym wykazie zadań Woje-
wództwa na lata 2014-2020. Martwi
mnie, że przygotowany przez poprzedni
zarząd wstępny podział środków na bu-
dowę chodników przy drogach woje-
wódzkich w Godowej i Żyznowie może
się zmienić. Martwi mnie, że mała ob-
wodnica Strzyżowa może nie mieć swo-
jego połączenia z drogą wojewódzką
w Dobrzechowie, a była to rzecz realna

do wykonania, być może nawet do koń-
ca tej kadencji. Martwi mnie, że wydamy
realne kilkaset tysięcy złotych na odpra-
wy dla zwalnianych pracowników, za-
miast na kolejną inwestycję, na przykład
w szpitalu.

A.Ł.: Demokracja kosztuje.
M.K.: ...a nikt nie wymyślił lepszego

systemu! Wiem, czytałem o tym...

A.Ł: Wróćmy jeszcze do wydarzeń
z 27 maja. Był Pan autentycznym kan-
dydatem bloku koalicyjnego. Ma Pan
39 lat, pierwszy raz jest Pan w Sejmiku
Wojewódzkim, to niewiele, a jednak po-
jawia się propozycja objęcia przez Pana
funkcji marszałka. Czy traktuje Pan tę
nominację w kategoriach sukcesu?

M.K.: A nie powinienem? Wie Pan,
jakiś czas temu, gdy namówiono mnie
na start w wyborach do Senatu RP, w wy-
borach, które uważałem za wybory nie
do końca dla mnie, ale w których uzy-
skałem przyzwoity, albo powiem nie-
skromnie – bardzo dobry wynik, zdoby-
wając prawie 62 tysiące głosów, zadzwo-
nił do mnie mój brat, który blisko 20 lat
mieszka za granicą. Powiedział mi wte-
dy: „Musisz zawalczyć! Jak przeczyta-
łem o twojej nominacji w gazecie, to już
to zrobiło na mnie potężne wrażenie”.
Nie mamy jeszcze w Polsce takiej kultu-
ry politycznej, która poważa fakt nomi-
nacji. Przecież niezmiernie rzadko po-
jawiają się konkursy, w których udział
bierze tylko jeden zawodnik i wynik jest
z góry przesądzony. Szczególnie w poli-
tyce. Tak, poczytuję to jako wyróżnienie.

Rozmowa z Mariuszem Kawą, radnym sejmiku
Województwa Podkarpackiego czyli...

WYWIAD,
CO NAJWYŻEJ
APOLITYCZNY
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A.Ł.: Wspomniał Pan o wyborach do
Senatu. To również była rywalizacja
z Panem Władysławem Ortylem. Tro-
chę się więc znacie. Jak ocenia Pan więc
nowego Marszałka?

M.K.: Tak znam trochę pana Ortyla,
to mądry człowiek i zdolny polityk. Na
poważną ocenę jest jednak za wcześnie.

A.Ł.: Jak zatem ocenia Pan szanse
nowego marszałka na wprowadzenie
istotnych zmian w funkcjonowaniu wo-
jewództwa?

M.K.: To trudne pytanie. Nie wiem
tylko, czy to ja powinienem na nie odpo-
wiedzieć. To pytanie do nowych władz
województwa. Zmiana to proces, który
wymaga pomysłu, stosownych nakładów
nie tylko pracy, ale przede wszystkim
konsekwencji. O ile konsekwencji może
wystarczyć, to z oczekiwanymi społecz-
nie nakładami, może być już dużo go-
rzej. Zmiany rodzą również ryzyko,
a może nawet strach. W dodatku na pół-
torej roku do wyborów samorządowych,
należy liczyć się z każdym wynikiem
wyborczym. W takim wypadku dość
trudno jest mówić o podejmowaniu wy-
zwań, oczywiście z politycznego punk-
tu widzenia.

Pozostaje również kwestia niepisane-
go, ale istniejącego podziału Podkarpa-
cia na bogatą i uprzemysłowiona „Pół-
noc” (skąd pochodzi pan Marszałek)
i biedniejsze, ale piękne „południe”. Żar-
tobliwi mówią o Rzymie i Bizancjum.
Tak, jak w historii, do tej pory bogaty
z biednym raczej nie dzielił się. Proszę
zauważyć, że wszyscy dotychczasowi
marszałkowie województwa podkarpac-
kiego pochodzili właśnie z bogatszej
„Północy”. Czy to dobrze dla tych z „Po-
łudnia”? Czy teraz to się zmieni?

A.Ł.: Moim zdaniem Pana wyborcy
mogą być dumni z takiego „wysłanni-
ka”. Zapewne utrzymujecie kontakt na
bieżąco. Jak oceniają sytuację? Cieszą
się i smucą razem z Panem?

M.K.: To pytanie najlepiej skierować
do nich. Z tego co wiem spora rzesza
moich wyborców jest świadoma sytuacji
opisanej powyżej. Widzieli wyraźne
zmiany i ich tempo. Teraz gdy to wyha-
muje będzie nam wszystkim przykro.
Jednak z natury jestem optymistą i wie-
rzę, że już niebawem wspólnie osiągnie-
my kolejne sukcesy.

A.Ł.: Dziękuję za rozmowę!
M.K.: Dziękuję również i życzę

wszystkim wiele sukcesów!

Dzień Dziecka
w strzyżowskiej bibliotece

Czy jesteś duży, czy może mały
1 czerwca to dzień wspaniały.
Do Biblioteki Cię zapraszamy,
bo my atrakcji mnóstwo tu mamy.
W krainę bajek Cię przeniesiemy,
bo my czarować tutaj umiemy.

Tymi słowami Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie zapraszała do
wspólnej zabawy, przygotowanej przez Oddział dla Dzieci, aby uczcić Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci na całym świecie. Pomimo deszczu
i chłodu do biblioteki na godz. 10.00 przybyło dużo bajkowych postaci. Były królewny,
myszki Miki i Mini, wróżki, czarownice, muszkieter, Zorro, zajączek, żabka, a nawet
policjant. Nie sposób wymienić je wszystkie. Chcieliśmy wyruszyć z nimi w wesołym
korowodzie, niestety, pogoda w tym przeszkodziła. Jednakże chęci do dobrej zabawy
wystarczyły, aby wspaniale bawić się w bibliotece.

Był teatrzyk kukiełkowy przygotowany przez grupę młodzieży należącej do Klubu
Miłośników Książki i Biblioteki. Przedstawili oni „Ptasie radio „ i „Trudny rachunek”
Juliana Tuwima.

Po wspólnej zabawie z myszkami Miki i Mini dzieci wysłuchały bajki o przygodach
Tomcia Palucha przeczytanej przez „czarownicę z księżyca”. Następnie królewna zada-
wała zagadki, z którymi dzieci poradziły sobie znakomicie. Widać znają i lubią bajki,
także te, których interpretację przygotowali dla nich starsi koledzy. Nie zabrakło rów-
nież wesołych zabaw, tańców i piosenek. Wszystkie dzieci zostały obdarowane upomin-
kami. Nie zabrakło też cukierków, za które dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kultury Ziemi Strzyżowskiej.

Radości i śmiechu było dużo. Mamy nadzieję, że to przedpołudnie spędzone
w bibliotece było ciekawym początkiem tego świątecznego dla dzieci dnia i zapisze się
w ich pamięci na długo.

Iwona Bałchan

Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek, które czytała im „czarownica z księżyca”

Fot. BPGiM
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Noc Bibliotek 2013
10 maja o godz. 19.00, podczas trwającego Tygodnia Bibliotek, w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie
odbyła się II edycja Nocy Bibliotek. Zorganizowana została impreza czytelnicza adresowana do najmłodszych czytelni-
ków pt. „Noc z Tuwimem”. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima, więc biblioteka, to znakomite miejsce,
aby uczcić poetę, którego utwory znane są i lubiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych czytelników. Jego poezja
charakteryzuje się pięknem i kulturą słowa, wykorzystuje giętkość, błyskotliwość języka polskiego, w sposób humory-
styczny ukazuje otaczającą rzeczywistość.

Na wieczór z utworami Julia-
na Tuwima młodzież z Klubu Mi-
łośników Książki i Biblioteki
przygotowała krótkie scenki do
znanych i mniej znanych wierszy
poety. Nie zabrakło więc Zosi Sa-
mosi, Grzesia Kłamczucha i jego
Cioci, Pana Hilarego, który szukał
okularów, państwa Słowików, pie-
ska Dżoncio i Kotków lubiących
mleko, Bambo i Dyzia – kolegów
chociaż nie z tej samej szkoły,
Kaczek mających trudność z licze-
niem i Warzyw, które trafiły do
garnka pewnej kucharki – a wszyst-
ko to były Cuda i dziwy.

Po występach naszych „akto-
rów” najmłodsi uczestnicy mogli
sprawdzić swoją wiedzę w Zgaduj-zgaduli na temat wysłucha-
nych wcześniej utworów. Za odwagę i poprawne odpowiedzi
zostali nagrodzeni pluszowymi misiami. Rodzice wraz z po-
ciechami mogli wykazać się w Konkursie Rodzinnym. Wyma-
gał on od uczestników znajomości wierszy Tuwima oraz dużej
wyobraźni, aby przy wykorzystaniu skromnych rekwizytów po-
kazać scenkę tak, aby publiczność odgadła tytuł utworu. Do
tego zadania wykorzystano następujące tytuły Ptasie radio, Pan
Krzykalski, Słoń Trąbalski, Idzie Grześ, Dwa Michały, Pan Ma-
luśkiewicz i Wieloryb, Abecadło, Skakanka. Wszyscy poradzili
sobie z tym trudnym zadaniem znakomicie wykazując się dużą
inwencją twórczą i humorem.

Czas oczekiwania na występy odważnych drużyn wypełnił
znakomicie taniec z kaczuszką, która niespodziewanie odłą-
czyła się od swoich koleżanek. Po wesołych zabawach przy-
szedł czas, aby obejrzeć inscenizację „Rzepki” w wykonaniu
naszej grupki teatralnej. Zebrała ona gromkie brawa za swoją
interpretację tego popularnego wiersza.

Wreszcie nadeszła chwila, na którą czekała duża część ze-
branych. Nastąpiło bowiem ogłoszenie wyników konkursu pla-
stycznego „Czytaj i rysuj z Tuwimem”, który trwał w bibliote-
ce od 22 kwietnia do 7 maja. Komisja oceniła prace 8 maja
i przyznała nagrody. Marta Utnicka, dyrektor BPGiM w Strzy-
żowie, wręczyła dyplomy i nagrody książkowe twórcom naj-
lepszych prac. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my za udział w konkursie i upominki ufundowane przez SSKW
Gminy Strzyżów, UM w Strzyżowie i bibliotekę. W holu bi-
blioteki można było obejrzeć wystawę prac dzieci biorących
udział w konkursie.

Noc z Tuwimem zakończyliśmy zabawą w Pociąg wyko-
rzystując znakomity tekst Lokomotywa, zapraszając do niej
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Śmiechu było co niemiara.
We wspaniałych nastrojach pożegnaliśmy naszych gości obie-
cując spotkanie za rok podczas kolejnej Nocy Bibliotek.

Iwona Bałchan Fot. BPGiM
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Na konkurs wpłynęło 66 prac. W kate-
gorii I (klasy I-III) – 50 prac, w tym jedna
praca zbiorowa oraz w kategorii II (klasy
IV-VI) – 16 prac.

8 maja w bibliotece zebrała się komi-
sja w składzie:
Maria Zamorska – wicedyrektor SOSW
w Strzyżowie,

Halina Dziadosz – prezes SSKW Gminy
Strzyżów,
Aneta Kozioł – red. naczelna miesięczni-
ka „Waga i Miecz”,
Marta Utnicka – dyrektor BPGiM w Strzy-
żowie.

Wybór najlepszych prac był bardzo
trudny. Przy ocenie zwracano uwagę na
oryginalność pomysłów, samodzielne wy-
konanie, staranność, zgodność tematyczną
formy plastycznej z literacką.

Przyznano następujące nagrody:
Kategoria I
I miejsce Szymon Wnęk, ucz. kl. I SP nr 2
w Strzyżowie
II miejsce Dominika Błażejowska, ucz. kl.
II SP nr 2 w Strzyżowie
III Monika Bysiewicz, ucz. kl. III SP nr 1
w Strzyżowie

Wyróżnienie Katarzyna Lal, ucz. kl. I
SP nr 2 w Strzyżowie
Wyróżnienie specjalne dla pracy zbioro-
wej z SOSW w Strzyżowie

Kategoria II
I miejsce Mateusz Wiater, ucz. kl. VI SP
nr 2 w Strzyżowie

II miejsce Karolina Warchoł, ucz. kl. IV
SP nr 2 w Strzyżowie
III miejsce Zofia Oliwa, ucz. kl. IV SP
nr 1 w Strzyżowie
Wyróżnienie Joanna Krupa, ucz. kl. IV
SP nr 1 w Strzyżowie
Wyróżnienie Tomasz Wiater, ucz. kl. IV
SP nr 2 w Strzyżowie

Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 10 maja podczas im-
prezy czytelniczej „Noc z Tuwimem”, zor-
ganizowanej w ramach II edycji Nocy Bi-
bliotek.

Dziękujemy dzieciom za uczestnictwo
oraz sponsorom za wsparcie finansowe
przy zakupie nagród.

Prace dzieci biorących udział w kon-
kursie można obejrzeć na wystawie zorga-
nizowanej w holu biblioteki.

BPGiM w Strzyżowie

Czytaj i Rysuj z Tuwimem
Konkurs trwał od 22 kwietnia do 7 maja 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gmi-
ny i Miasta w Strzyżowie.     Przeznaczony był dla uczniów Szkół Podstawowych,
których zadaniem było plastyczne zilustrowanie dowolnego wiersza Juliana
Tuwima.

Fot. BPGiM

Wręczenie dyplomów oraz upominków uczestnikom konkursu odbyło się podczas imprezy „Noc z Tuwimem”

1 maj – dla większości Strzyżowiaków
ta data kojarzy się z początkiem długiego
majowego weekendu, w którym tradycją
stało się już pieczenie kiełbasek na grillu
w gronie rodziny. Nie dla wszystkich jed-
nak taka forma spędzenia tego czasu była
wystarczająco atrakcyjna. Grupa młodych
ludzi zafascynowanych muzyką Hipho-
pową postanowiła wziąć sprawy w swoje
ręce – zorganizowali pierwszy w Strzyżo-
wie Hip Hop Day „Dla naszej ferajny”.

Na starcie imprezy grafficiarze ze
Strzyżowa i okolic barwili tagami i wrzu-
tami płyty kartonowo-gipsowe, które ukoń-
czone jako swoiste obrazy postanowili
przekazać na licytację podczas imprezy
charytatywnej „Gramy i śpiewamy dla
Mai”. Swoje graffiti malowali min. T.M.N,
Siemian, Bonkers, Sokół i Olga.

Równo o godzinie 15.00 prowadzący
całą imprezę Sylwester Nowak zaprosił na
scenę Studio Ruchu prowadzone przez
Monikę Fąfarę. Dziewczyny w różnych
grupach wiekowych prezentowały układy
taneczne do najnowszych hitów muzyki
pop, min. hit Lady Gagi „Poker Face”.

Następnie nadszedł czas na pierwszą
porcję wrażeń hip-hopowych – swoje umie-
jętności „nawijania” zaprezentowali go-
ścinnie w Strzyżowie min. Seba i Bereł.
Pod „muszlą” z każdą godziną imprezy
zaczęło gromadzić się coraz więcej fanów,
którzy mieli okazję także podziwiać po-
kazy break-dance w wykonaniu Zespołu
Wataha Breakers.

Gwiazdami pozostawionymi na finał
wieczoru, byli Strzyżowscy Raperzy PWS
i Pelek, którzy rozgrzali swoich fanów tak
mocno, że ci nie mogli się z nimi rozstać.

Tekst i fot. Paweł Krok

Hip Hop Day
„Dla naszej

ferajny”

Studio Ruchu Moniki Fąfary
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bardziej widoczne a tym samym mocniej
oddziaływają na ludzką świadomość.
Pierwsza tego typu wystawa ph. „Leśne
żywoty i żywioły” zorganizowana przez
Stowarzyszenie Polskich Artystów Kary-
katury wspólnie z Lasami Państwowymi
w 2004 r. odniosła wielki sukces i miała
ponad dwieście prezentacji w galeriach
krajowych, muzeach, leśnych salach edu-
kacyjnych, bibliotekach, szkołach i do-
mach kultury. Obserwując wysiłki gospo-
darzy leśnych ostępów w walce o czyste lasy
postanowiliśmy przyłączyć się do tych dzia-
łań. Konkurs „Stop zaśmiecaniu lasów”
zorganizowany pod patronatem Mariana
Pigana, dyrektora generalnego Lasów Pań-
stwowych, zaowocował artystycznym, sa-
tyrycznym orężem, skierowanym przeciw
tym, którzy bezmyślnie zaśmiecają tą świą-
tynię przyrody, jaką są polskie lasy. Dajemy
leśnikom ten nasz oręż, jakim jest śmiech,
wierząc, że pomoże Wam w tej prawdziwej
walce z zaśmiecaczami o uroki nieskażo-
nej leśnej przyrody – pisze kurator konkur-

su Jacek Frankowski. A to słowa dr inż.
Mariana Pigana: Jak mówią aforyści, wie-
le prawd najlepiej można wyrazić śmie-
chem. Karykatury – doskonale nam znane
i niepozwalające pozostać obojętnym. Jed-
nych śmieszą, drugich dziwią swą prostotą
oraz trafnością komentarza. Za każdym
razem jednak zmuszają do chwili zastano-
wienia. Jeden sprytny zabieg, a stawia naszą
podświadomość na baczność.

Ekspozycja w strzyżowskim „Sokole”,
która prezentowała tylko niewielką cząst-
kę prac wybitnych artystów, stała się pre-
tekstem do zorganizowania w naszej in-
stytucji lekcji ekologii dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiego
Zespołu Szkół w Strzyżowie. 8 maja na
otwarciu wystawy pojawiło się dużo mło-
dych ludzi wraz z nauczycielami, których
powitała dyrektor strzyżowskiego Domu
Kultury Jadwiga Skowron. Młodzież miała
okazję zobaczyć wystawę, a także wysłu-
chać prelekcji przygotowanej przez pod-
leśniczą Monikę Armatę, zajmującą się
w Nadleśnictwie Strzyżów edukacją przy-
rodniczo-leśną. Pani Monika przybliżyła
problemy związane z ochroną i zanieczysz-
czeniem środowiska. Dzieci miały rów-
nież okazję wykazać się swoją wiedzą bio-
rąc udział w quizie ekologicznym. Po-
prawne odpowiedzi zostały nagrodzone
pięknie wydanymi albumami ufundowa-
nymi przez Nadleśnictwo Strzyżów.

Mamy nadzieję, że ta krótka lekcja eko-
logii w strzyżowskim „Sokole” była dla
uczniów fajna i pożyteczna. W końcu każ-
demu z nas zależy na tym, aby przyroda
wokół nas była piękna, a żeby tak było,
każdy z nas musi o nią dbać na co dzień.
Jak powiedział Robert G. Ingersoll – au-
tor wielu książek, licznej publicystyki
i przemówień w ważnych kwestiach spo-
łecznych: Przyroda nie zna nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje.

Anna Furtek – instruktor DK

Henryk Sawka – nagroda SPAK ufundowana przez API

Lekcja ekologii
w strzyżowskim

„Sokole”
W Domu Kultury „Sokół”, przy współ-

pracy z Nadleśnictwem Strzyżów, od 6 do
18 maja zagościła Ogólnopolska Wysta-
wa Rysunku Satyrycznego „STOP zaśmie-

caniu lasów”. Jest to ekspozycja dość nie-
zwykła, gdyż wyszła spod rąk karykaturzy-
stów, którzy przez swoją twórczość uka-
zują negatywne zjawiska w „krzywym
zwierciadle”, dzięki czemu stają się one

M. Armata i zapowiadająca jej prelekcję J. Skowron

W lekcji ekologii zorganizowanej w „Sokole” uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiego
Zespołu Szkół w Strzyżowie

Fot. Monika Armata (2)
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W dniu 10 maja 2013 roku w Strzy-
żowskim Domu Kultury „Sokół”
odbył się etap powiatowy IV Woje-
wódzkiego Przeglądu Małych Form
Teatralnych pod hasłem „Porozma-
wiajmy o uzależnieniach”, adreso-
wany do uczniów szkół gimnazjal-
nych. Organizatorem konkursu na
szczeblu powiatowym była Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Strzyżowie. IV Wojewódzki
Przegląd Małych Form Teatralnych
został objęty Patronatem Honorowym
przez Starostę Strzyżowskiego Rober-
ta Godka.

Celem przeglądu była popularyzacja
twórczej aktywacji i edukacji młodzieży
w zakresie uzależnień. Autorskie i nie tyl-
ko inscenizacje młodych aktorów są bo-
wiem ważnym przekazem edukacyjnym,
który zyskuje na autentyczności poprzez
duży ładunek emocjonalny zarówno w tre-
ściach, jak i scenicznej ekspresji. Taka for-
ma pracy pozwala komunikować odbior-
com o problemach młodzieży, sposobie
widzenia świata i rozwiązywaniu proble-
mów zdrowotnych w języku bliskim gru-
pie rówieśniczej.

W przeglądzie wzięły udział 2 zespoły
teatralne oceniane przez jury w następują-

IV Wojewódzki Przegląd Małych Form
Teatralnych „Porozmawiajmy

o uzależnieniach” – etap powiatowy
cym składzie: Bolesław Janusz Rudnicki
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Strzyżowie (przewodniczący), Ja-
dwiga Skowron – dyrektor Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie, mł. asp. Katarzyna
Ciuba z Komendy Powiatowej Policji
w Strzyżowie, Mariola Gątarska ze Staro-
stwa Powiatowego w Strzyżowie, Agniesz-
ka Baszak z działu Higieny Pracy Powia-

towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Strzyżowie.

Po długich i burzliwych naradach jury

postanowiło nagrodzić następujące zespoły:
I miejsce: Gimnazjum Publiczne

w Pstrągowej za spektakl pt. „Udało się”
(opiekun: Barbara Pilarz),

II miejsce: Gimnazjum w Niebylcu za
spektakl pt. „Literatura w walce z nałoga-
mi” (opiekun: Cecylia Machoś).

Młodzież z Gimnazjum w Pstrągowej
będzie reprezentowała powiat strzyżow-

ski w Wojewódzkim Przeglądzie Małych
Form Teatralnych w Rzeszowie.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzy-
mali dyplomy i nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie oraz
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Rzeszowie.

Spektakle wystawione przez młodzież
prezentowały bardzo wysoki poziom ar-
tystyczny, zawierały bogate treści meryto-
ryczne i edukacyjne. Przegląd był też
okazją do wymiany doświadczeń. To tak-
że jedna ze skuteczniejszych metod akty-
wizowania środowisk szkolnych do dzia-
łań na rzecz zdrowia.

Wojewódzki Przegląd Małych Form Te-
atralnych pod hasłem „Porozmawiajmy
o uzależnieniach” był organizowany w po-
wiecie strzyżowskim po raz czwarty. Wkład
pracy uczniów oraz zaangażowanie opie-
kunów utwierdzają w przekonaniu i pozwa-
lają stwierdzić, iż impreza taka warta jest
kontynuowania w latach następnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzyżowie

I Miejsce Gimnazjum Publiczne w Pstrągowej za spektakl „Udało się”

Fot. Agata Malec (2)

II Miejsce Gimnazjum w Niebylcu za spektakl „Literatura w walce z nałogami”
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Rozśpiewany autobus z tancerzami i piosenkarzami ZPiT
wyruszył 11 maja późnym popołudniem spod Domu Kultury
„Sokół” w kierunku Lubatowej. Wśród soczysto-zielonych
wzgórz Wysokiej Strzyżowskiej „wygalowani” członkowie zespo-
łu wjechali w Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.
Zainspirowani pięknem przyrody w majowej odsłonie i w opar-

ciu o solidne przygotowanie podczas jesienno-zimowych trenin-
gów, zachwycili lubatowską publiczność żywiołowością i rado-
snym występem.

Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” przygotował pod okiem
pani kierownik i choreograf Anny Proksy-Lenart oraz opiekuna
muzycznego Wiesława Malca suitę tańców rzeszowskich i kro-
śnieńskich, w której znalazły się charakterystyczne dla naszego

regionu tańce i piosenki. Sentymentalne walczyki, nostalgiczne
sztajerki, skoczne i spektakularne polki w wykonaniu „Kłoso-
wian” – ludzi z pasją i ogromnym sercem – nabrały szczególnego
wymiaru. Skumulowały się w nich emocje towarzyszące wszyst-
kim próbom, osobowości artystów i niewyczerpana energia try-
skająca z wielopokoleniowego zespołu.

Strzyżowska grupa folklorystycz-
na ma szczególny charakter – starsi
członkowie zespołu – miłośnicy lo-
kalnej kultury i tradycji – stanowią
trzon formacji, służąc młodszym
działaczom doświadczeniem i radą.
Młodzież swoim zapałem i energią
podkreśla piękno i siłę folkloru.
Zespół ma za sobą pierwsze sukcesy
i obiecującą przyszłość.

Po występie w Lubatowej wszyst-
kie zespoły biorące udział w V edy-
cji festiwalu oraz lokalni miłośnicy
kultury i folkloru zostali bogato
ugoszczeni przez organizatorów im-
prezy lokalnymi przysmakami i za-
proszeni do zabawy tanecznej.
W przerwach między tańcami „Kło-
sowianie” uatrakcyjnili uczestni-
kom imprezę zabawnymi przy-

śpiewkami. Na radosną atmosferę, która emanowała z zespołu,
zwrócił uwagę sam burmistrz Iwonicza Zdroju Paweł Pernal,
który dołączył do zespołu i zaangażował się we wspólny śpiew.

Członkowie zespołu zostali pożegnani gromkimi brawami.
Droga powrotna przepełniona była śpiewem i radosnymi aneg-
dotami.

Natalia Ciuba

Finisaż wystawy
malarstwa

Małgorzaty Patronik

Pani Małgorzata Patronik (druga od prawej) z rodziną

Malarstwo jest dla mnie pasją, wyciszeniem, spełnieniem,
jest moim całym życiem. Artyści, z którymi miałam za-
szczyt zetknąć się, nauczyli mnie koloru, wrażliwości, de-
likatności, subtelności i ulotności w malarstwie, patrze-
nia na świat oczami i duszą. To słowa Małgorzaty Patro-
nik, artystki z Sanoka, której wystawa gościła w strzy-
żowskim „Sokole” od 16 kwietnia, a zakończyła się fini-
sażem 16 maja.

„Kłosowianie” na deskach lubatowskiej sceny
Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”, po okresie prób i przygotowań do sezonu 2013, rozpoczął koncertowanie wystę-
pem podczas V Edycji Festiwalu „Na lubatowską nutę”. „Kłosowianie” już po raz drugi zaprezentowali się w Lubato-
wej. Pierwszy, ubiegłoroczny występ, zachęcił organizatorów do zaproszenia tanecznej formacji ze Strzyżowa rów-
nież w tym roku.

Fot. Archiwum ZPiT „Kłosowianie”
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Fot. Karolina Gorzynik

Inspiracje Sanockiego
Klubu Fotografików

Od 17 maja do 8 czerwca w Domu Kultury „Sokół” w Strzy-
żowie gościła wystawa zdjęć autorstwa Sanockiego Klubu Fo-
tografików. Jak pisze Maria Kępa – kierownik Osiedlowego
Domu Kultury „Puchatek”, która również jest członkinią tegoż
klubu: Trudno byłoby podać datę powstania naszej grupy. Kil-
koro z nas zna się od kilkunastu, żeby nie powiedzieć kilkudzie-
sięciu lat. Dokładnie można podać datę naszej pierwszej wspól-
nej wystawy. Było to 1 marca 2004 roku w sali wystaw Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sanoku. Następnie prezentowaliśmy
swoje fotografie na wystawach: „Portret” (MBP 2005), „Impre-
sje” (MBP 2006), „Znak człowieka, ślad człowieka” (MBP
2006), „Fragmenty” (Galeria BWA Sanok 2007), „Krajobrazy”
(Galeria Pasaż Iwonicz Zdrój 2007), „Wokół mnie -wokół nas”
(MBP 2007), „Pory roku” (MBP 2008), „Wspomnienie” (MBP
2009), „Woda – nie woda” (MBP 2010), „Człowiek w krajobra-
zie” (MBP 2011), „Bez tytułu” MBP 2012. W międzyczasie kil-
kakrotnie braliśmy udział w Konfrontacjach Fotograficznych
WDK w Rzeszowie. Poza tym wielu z nas przedstawiało również
swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych i kon-
kursach fotograficznych.

Ekspozycja w murach strzyżowskiego „Sokoła” prezento-
wała prace autorstwa Marii Kępy, Władysława Szulca, Wacła-
wa Kozioła, Mariana Kraczkowskiego, Doroty Stafij, Iwony
Niezgody, Barbary Czarnek, Danuty Geldner, Bernadetty An-
druszko. Fotografie tych artystów nie pozwalają przejść obo-
jętnie. Piękno świata uchwycone obiektywem zachwyca. Na
wystawie można było zobaczyć niezwykłe ujęcia architektury
oraz ludzkiego ciała, barwne, o efektownych kształtach stwo-
rzonych przez naturę „pomniki” przyrody, a także piękno
żywych stworzeń. Fotografia pozwala nam zobaczyć piękno
świata uchwycone i zatrzymane w tym jednym wyjątkowym
momencie. Warto więc w dobie dzisiejszego pośpiechu zatrzy-
mać się na chwilę i podziwiać te wszystkie niuanse barwne,
które skrywa nawet najmniejsze źdźbło trawy uchwycone na
tle zachodzącego słońca.

Anna Furtek – instruktor DK

„Wyprzeda¿ z³udzeñ”
„Wyprzedaż złudzeń” to tytuł tomiku poezji Zdzisławy Gór-

skiej, który został wydany jako Nagroda Główna w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „Dać Świadectwo”, organizowanym przez
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie już od dwudziestu lat.
Na jubileuszową edycję konkursu zgłoszono aż 264 zestawów wier-
szy. Krakowskie jury w składzie: dr Marek Karwala – przewodni-
czący jury, Adam Ziemianin i Janusz Paluch – sekretarz, postano-
wiło przyznać Nagrodę Główną Zdzisławie Górskiej ze Strzyżowa.

Jury w uzasadnieniu werdyktu tak pisało o przyznaniu pani
Zdzisławie Nagrody Głównej: „ Zdecydowała o tym szeroko rozu-
miana kultura literacka wyraźnie obecna w tej poezji...”.

W dniu 27 maja br. w Krakowie, podczas finału XXI edycji
Konkursu, odbyło się spotkanie z panią Zdzisławą oraz jej utwora-
mi ze zwycięskiego tomiku. Poetka udzieliła także wywiadu.

Zdzisława Górska to poetka, eseistka, autorka licznych artyku-
łów i felietonów o tematyce społeczno-kulturalnej, malarka a nade
wszystko pełna ciepła i życzliwości kobieta. Składam serdeczne
gratulacje pani Zdzisławie i życzę wielu równie udanych tomików
i równie urokliwych spotkań autorskich.

Marta Utnicka

Pani Małgorzata jest studentką czwartego roku Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Sanoku – Kierunek Plastyczny. Opieku-
nem grupy jest artysta malarz Jan Szczepan Szczepkowski.
W kierunku plastycznym zaczęła kształcić się w 2007 roku
w sanockim BWA, gdzie warsztaty malarskie prowadził artysta
malarz Zdzisław Twardowski. W latach 2008-2009 kontynu-
owała naukę w prywatnej pracowni Z. Twardowskiego. Od 2008
roku maluje w Klubie Plastyka ODK Puchatek w Sanoku kolej-
no pod kierunkiem plastyków: Doroty Drwięgi, Krzysztofa
Niedźwieckiego, obecnie Anny Czerwińskiej-Barnuś. W 2010
roku brała udział w warsztatach malarskich w Otwartej Pra-
cowni PWSZ Sanok – Zakładu Edukacji Artystycznej Nauk
Plastycznych pod kierunkiem prof. Stanisława Białogłowicza.
Maluje farbami olejnymi i suchymi pastelami: pejzaże, martwą
naturę i kwiaty. W twórczości często korzysta z własnych kom-
pozycji i fotografii, na podstawie których powstają moje obra-
zy. Pisze ikony tradycyjną metodą na desce temperą żółtkową.
Zajmuje się rękodziełem: robi żelkowe bukiety, kwiaty z bibu-
ły i krepiny, kartki okolicznościowe malowane akrylem i ro-
bione ze sznurka twist-art. Brała udział w wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych.

W czwartkowe popołudnie swoją obecnością na finisażu za-
szczycili nas goście ze Strzyżowa – przedstawiciele Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta, Alicja Kielar – kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy z podopiecznymi, wychowanko-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z opie-
kunami, członkowie Klubu Plastyka działającego przy DK
„Sokół”. Nie zabrakło również osób z rodzinnego miasta pani
Małgorzaty, wśród których znajdowała się rodzina i znajomi m.in.
przedstawiciele Osiedlowego Domu Kultury „Puchatek”: Maria
Kępa oraz Anna Czerwińska-Barnuś, a także członkowie Sanoc-
kiego Klubu Fotografików. Spotkanie poprowadziła Barbara
Szlachta – gł. instruktor DK. Małgorzata Patronik opowiedziała
o swojej twórczej wędrówce, miłości do malarstwa podkreślając,
że we wszystkim wspiera ją rodzina.

Wystawa sanockiej artystki to niezwykła, barwna podróż po
wyjątkowych, pięknych miejscach, odpoczynek wśród czarow-
nych kwiatów, to spotkanie z życzliwą, skromną, pełną ciepła
osobowością jaką niewątpliwie jest pani Małgorzata, o czym
mogli przekonać się przybili na spotkanie z artystką goście.

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Zdzisława Górska w towarzystwie (od lewej) pracownika i dyrektora Śródmiejskiego
Ośrodka Kultury w Krakowie Janusza Palucha oraz dyrektor BPGiM w Strzyżowie
Marty Utnickiej
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6 kwietnia br. odbyło się kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w czy-
telni Biblioteki Publicznej w Strzyżowie,
na którym rozmawialiśmy na temat książ-
ki „Niezłomny” Laury Hillenbrand.

Gdziekolwiek spojrzał, widział tylko
wodę. Wokoło sunęły leniwe rekiny, ociera-
jąc się grzbietami o tratwę. Czekały.

Tak rozpoczyna się historia Louisa
Zamperiniego, która porwała miliony czy-
telników na całym świecie. Pokazała, że
każdy z nas może być niezłomny. Odyseja
Louisa Zamperiniego to dowód na to, że
można wyjść cało z każdej opresji.

Chłopak znikąd, który dzięki uporowi
i determinacji, wywalczył sobie miejsce
w drużynie olimpijskiej. Zestrzelony nad
Pacyfikiem przez 47 dni dryfował na oce-
anie, broniąc się zarówno przed kulami
wroga, jak i szczękami wygłodniałych re-
kinów. Wyszedł zwycięsko ze starcia z psy-
chopatycznym komendantem. Zdobył
miłość kobiety, która była poza zasięgiem
jego możliwości. A gdy było trzeba, potra-
fił pokonać nawet samego siebie.

Książka opisuje niezwykłe życie Louisa
Zamperiniego, syna włoskich imigrantów,
którego losami można by obdzielić tuzin
osób, a i tak historie ich życia byłyby nie-
prawdopodobne. Z początku poznajemy
Louiego jako niesfornego dzieciaka, któ-
ry miał różne pomysły, min. wskoczył do
zbiornika z ropą i omal nie utonął, zało-

żył się z kolegami o to, kto najszybciej prze-
biegnie ruchliwą autostradę, w wieku pię-
ciu lat zaczął palić pety znajdowane po
drodze do przedszkola, a swoje pierwsze
przygody z alkoholem zaczął w wieku
ośmiu lat. Był chłopcem o bardzo lepkich
rękach, do których wszystko się przycze-
piało, szczególnie to, co dało się zjeść.

O tym, jak wyglądało dzieciństwo Lo-
uiego, świadczy sposób, w jaki zwykle koń-
czył swoje opowieści o tamtych czasach:
„...a potem wiałem jak szalony”.

Ten talent zaważył na przyszłości chłop-
ca: talent do biegania. Brał udział w wielu
zawodach, na których pobijał wszelkie re-
kordy. Największym wydarzeniem w jego
sportowym życiu był udział w Igrzyskach

Olimpijskich w 1936 r., na których spotkał
się z samym Adolfem Hitlerem.

Jednak w 1939 r., kiedy wybuchła
II wojna światowa, życie Louisa zmieniło
się o całe 180 stopni. Wstąpił do wojska.
I tutaj praktycznie rozpoczyna się niezwy-
kła historia bohatera, który swoją postawą,
determinacją i niezwykłą mocą charakteru
przeżywa nieprawdopodobne chwile, któ-
rych większość z nas nie dałaby rady prze-
trwać. Od Olimpijskiego atlety, po lotnika,
którego samolot rozbił się nad Pacyfikiem.

Książka jest bogata w fakty, które
w niczym nie przypominają suchych ency-
klopedycznych zbitek dat i nazw – autor-
ka może się pochwalić takimi zdolnościa-
mi literackimi, że nawet szczegóły budo-
wy samolotu albo uzbrojenia Japończy-
ków są przedstawione tak fascynująco, że
nie sposób oderwać się od lektury. Treść
wzbogacona jest o piękną oprawę zdję-
ciową – od dziecięcych lat Zampa, przez
czasy wojenne, aż po lata współczesne.
Wspomnieć jednak należy, że nie tylko
Zamperini jest bohaterem własnej biogra-
fii – Hillenbrand opisała (wzbogacając
teksty fotografiami) losy również jego ro-
dziny, przyjaciół, współpracowników,
a nawet oprawców.

Książka Laury Hillenbrand napisana
jest prostym, zrozumiałym dla wszystkich
językiem, nacechowanym emocjami, któ-
re również udzielają się czytelnikowi.
Uderza realizmem i dbałością o szczegó-
ły miejsc i zdarzeń. To wstrząsający wielo-
aspektowy obraz wojny i tego co potrafi
uczynić ona z człowiekiem. Obok tej książ-
ki nie można przejść obojętnie. Warto ją
przeczytać!

Karolina Wilk
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Laura Hillenbrand – „Niezłomny”

Zgodnie uznaliśmy, że obok książki Laury Hillenbrand „Niezłomny” nie można przejść obojętnie

Fot. DKK
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Rachael Herron –

„Kocha, nie kocha”

Książka Rachel Herron przenosi nas
w świat tak odmienny od polskiej co-
dzienności, że aż bajkowy. Wraz z główną
bohaterką Abigail trafiamy do urokliwej
miejscowości, pełnej wzgórz, pasących się
owiec i wielkich gospodarstw. To świat,
którym rządzą prawdziwi mężczyźni –
silni, zapracowani, ogorzali od słońca i...
patrzący na kobiety z pobłażaniem, poli-
towaniem lub... pożądaniem (dotyczy najładniejszych niewiast).
Taki jest lub wydaje się być Cade, główny bohater książki. To do
jego gospodarstwa trafia Abigail, stając się właścicielką zrujno-
wanego domku na jego terenie. Jak to możliwe? Okazuje się, że
sprawa została ukartowana przez Elizę, wielką sławę świata ro-
bótek ręcznych, znaną z talentu do przędzenia i robienia na dru-
tach. Starsza pani zapisała w testamencie całe gospodarstwo Ca-
de’owi, którego właściwie wychowywała jako ciotka, natomiast
mały domek na jego obszarze – Abigail, z którą zaprzyjaźniła się
mieszkając w mieście.

Nasza bohaterka jest młodą i piękną kobietą, której najwięk-
szym hobby jest robienie na drutach. Właściwie to nawet praca –
Abigail zajmuje się pisaniem książek o robótkach i opracowywa-
niem nowych wzorów. Ucieka z miasta, próbując uwolnić się od

prześladującego ją mężczyzny i tak trafia na farmę Cade’a. On
sam jest rozwścieczony decyzją ciotki o podziale ziemi i obecno-
ścią zupełnie obcej dziewczyny. Z czasem zauważa jednak pew-
ne plusy posiadania takiej sąsiadki. Co więcej, zauważa samą
sąsiadkę, do której coś go przyciąga, wbrew niechęci, którą sobie
obiecał. A jak na swojego gospodarza reaguje Abigail? Bardzo
emocjonalnie i... zmiennie.

Rachael Herron –

„Serce nie s³uga”

„Serce nie sługa” to drugi tytuł w se-
rii powieści o niewielkim miasteczku
Cypress Hollow i jego mieszkańcach. Ich
wspólną cechą, poza miejscem akcji
oczywiście, są wątki dziewiarskie. Ro-
bienie na drutach to wielka pasja Racha-
el Herron, która postanowiła wpleść ją
w swoje książki. Włóczki we wszystkich
kolorach tęczy, wzorów i dzierganych swetrów jest na stronach
tej powieści mnóstwo. Podobnie jak sympatycznych postaci,
z którymi mamy okazję się zaprzyjaźnić...

Chociaż powieść jest drugą częścią serii, można ją czytać bez
zaznajomienia się z poprzednią. Bohaterowie „Kocha, nie ko-
cha” pojawiają się wprawdzie w tej historii, ale stanowią zaled-
wie tło dla nowych postaci. Jedną z nich jest Lucy Harrison,
kobieta pełna sprzeczności. Na co dzień właścicielka księgarni
odziedziczonej po babci, wielbicielka ręcznych robótek, ubrana
w odwieczny żółty sweter zrobiony na drutach, samotna i odro-
binę lękliwa. W weekendy przeradza się w ratowniczkę medyczną
i członkinię ochotniczej straży pożarnej...

POLECAMY

X Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
Po raz dziesiąty odbyło się w Trzcianie w dniu 22 maja br. spotkanie przedstawicieli lokalnych pism samorządowych
z terenu Podkarpacia, w którym obok przedstawicieli niemal trzydziestu tytułów wydawanych na terenie województwa,
wzięli udział także przedstawiciele miesięcznika „Waga i Miecz”. Spotkanie poprowadził Czesław Drąg z Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie witając zebranych, wśród których byli m.in.: Wojciech Wdowik – wójt Gminy Świlcza,
Marek Jastrzębski – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Kazimierz Rokita – dyrektor biura Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Fot. A. Kozioł
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W związku z okrągłym ju-
bileuszem spotkań, Czesław
Drąg pokusił się o pewne pod-
sumowania dotyczące prasy
samorządowej wydawanej na
Podkarpaciu. Podkreślił fakt
iż mino, że na przestrzeni
tych 10 lat niektóre tytuły
zniknęły z rynku lokalnego,
to jednak powstało kilka no-
wych tytułów. Zwrócił też
uwagę na to, jak istotną rolę
w swoich środowiskach pełni
lokalna prasa.

Na temat perspektyw roz-
woju województwa podkar-
packiego w oparciu o „Wstęp-
ny Projekt RPO Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata
2014-2020” mówiła Marta
Matczyńska – dyrektor De-
partamentu Rozwoju Regio-
nalnego Urzędu Marszałkow-
skiego. Kończąc, podkreśliła,
iż nadchodzący okres progra-
mowania jest być może ostat-
nim i ważne jest, by jak naj-
więcej z tych środków udało
się dla Podkarpacia pozy-
skać.

Redaktor Gazety Codzien-
nej „Nowiny” Andrzej Plęs
mówił o funkcjach, jakie speł-
nia prasa samorządowa w swo-
ich środowiskach, o różnych
aspektach funkcjonowania lo-
kalnych wydawnictw. W swojej
wypowiedzi szczególnie zazna-
czył fakt, iż lokalne tytuły sta-
nowią istotną kronikę wyda-
rzeń danego regionu, której
wartość po latach jest nie do
przecenienia.

Wykładem kończącym
było wystąpienie grafika,
Marka Banata, który przybli-
żył zebranym współczesne
metody składania czasopism,
najważniejsze zasady stoso-
wane podczas składu a także
nowoczesne możliwości tech-
niczne i aplikacje, umożli-
wiające dostępność lokalnych
czasopism w nowoczesnych
urządzenia jak smartfony czy
tablety.

Spotkanie zakończyła
wspólna dyskusja, rozstrzy-
gnięto także konkurs: „Ani-
matorzy małych ojczyzn – ich
sylwetki na łamach samorzą-
dowej prasy lokalnej”, które-
go laureatami zostali „Kurier
Błażowski” oraz „Trzcion-
ka”.

Red.

Ochrona prawa
dożywocia

Zgodnie z art. 908. § 1 Kodeksu cywilnego
(k.c.) umowa o dożywocie polega na tym, iż
w zamian za przeniesienie własności nieru-
chomości nabywca zobowiązuje się zapewnić
zbywcy dożywotnie utrzymanie. W takim wy-
padku o zakresie obowiązków nabywcy decy-
duje akt notarialny, w którym zawarta jest
umowa o dożywocie. W braku odmiennej
umowy, nabywca nieruchomości powinien
przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać
mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła
i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc
i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu
własnym kosztem pogrzeb odpowiadający
zwyczajom miejscowym.

W przypadku, gdy nabywca nie wywiązuje
się z w/w obowiązków, dożywotnik posiada
następujące uprawnienia.

Po pierwsze, zgodnie z art. 913. § 1 k.c.,
sąd może na żądanie jednej ze stron umowy
dożywocia zamienić wszystkie lub niektóre
uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia
na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości
tych uprawnień. Aby skorzystać z tego prawa,
należy wykazać, iż jeżeli z jakichkolwiek po-
wodów wytworzyły się między dożywotnikiem
a zobowiązanym takie stosunki, że nie można
wymagać od stron, żeby pozostawały nadal
w bezpośredniej ze sobą styczności. Należy
przy tym podkreślić, że renta ta powinna być
obliczona według uprawnień wynikających
z umowy dożywocia, a nie według potrzeb do-
żywotnika, gdyż ma charakter ekwiwalentu,
a nie charakter alimentacyjny (uchwała SN
z 6 lutego 1969 r., III CZP 130/68, OSNC
1969, nr 11, poz. 192).

Po drugie, zgodnie z art. 913 § 2 k.c.,
w wypadkach wyjątkowych sąd może na żąda-
nie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli
dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, roz-
wiązać umowę o dożywocie. Zgodnie z wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
22 listopada 2012 r., sygn.. akt I ACa 1060/12
wypadek wyjątkowy w rozumieniu art. 913
§ 2 k.c. zachodzi wówczas, gdy dochodzi do
krzywdzenia dożywotnika i złej woli po stro-

nie jego kontrahenta – nabywcy nieruchomo-
ści. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK
645/04 wyjątkowość wypadku, o jakim mowa
w art. 913 § 2 k.c., nie może jednak sprowa-
dzać się tylko do drastycznych przejawów unie-
możliwiających bezpośrednią styczność stron
umowy. Taki wypadek może zaistnieć także
wtedy, jeżeli zobowiązany z umowy dożywo-
cia porzuca nieruchomość bez zamiaru po-
wrotu, pozostawiając dożywotników bez opie-
ki i bez świadczeń, których zakres określa
umowa. Zwrócić należy również uwagę, że
zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2012 r.
I ACa 330/12 nieporozumienia prowokowa-
ne wyłącznie przez dożywotnika nie stanowią
wystarczającej podstawy do uwzględnienia po-
wództwa o rozwiązanie umowy dożywocia.

Oba powyższe roszczenia, o których sta-
nowi art. 913 k.c., są roszczeniami wzajemnie
się wykluczającymi, a wybór między nimi na-
leży do dożywotnika, który musi stanowczo
zdecydować, czy zamierza nadal pozostawać
w stosunku dożywocia dążąc jedynie do zmia-
ny formy zaspokajania swoich uprawnień na
rentę, czy też chce rozwiązać umowę o doży-
wocie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
1 czerwca 2000 r.I CKN 209/99).

Po trzecie, zgodnie art. 914 k.c., jeżeli zo-
bowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył
otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może
żądać zamiany prawa dożywocia na dożywot-
nią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.
Samo zbycie nieruchomości nie ma bowiem
wpływu na treść prawa dożywocia ani na wy-
konywanie uprawnień dożywotnika. Nabyw-
ca nieruchomości odpowiada w takim samym
zakresie jak zbywca. Osobisty charakter sto-
sunków łączących zbywcę z dożywotnikiem
powoduje, iż przyznane zostało w takiej sytu-
acji dożywotnikowi uprawnienie do żądania
zamiany prawa dożywocia na dożywotnią ren-
tę. W razie zbycia nieruchomości dożywot-
nik nie ma natomiast prawa żądania rozwią-
zania umowy dożywocia.

Po czwarte, obok uprawnień przyznanych
mu w art. 913 i 914 k.c., dożywotnik może
dochodzić na drodze sądowej wymagalnych
świadczeń przysługujących mu na mocy umo-
wy o dożywocie a nie uiszczonych przez zo-
bowiązanego. Ponadto należy przyjąć, iż
w przypadku gdy na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy dożywocia
została wyrządzona dożywotnikowi szkoda,
może on żądać naprawienia jej na zasadach
ogólnych na podstawie m.in. art. 471 k.c.,
zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Adwokat Mateusz Kozimor
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Ze starej trafiki...
Stare reklamy czasem bawią nas, czasem wzruszają, ale warto zastanowić się także,

o jakim signum temporis świadczą.
Na całostronicowej reklamie, z będącego odpowiednikiem dzisiejszego „Twojego Stylu”

czasopisma „Światowid”, widać zakochaną parę z zachwytem w oczach wpatrzoną w coś, co
wydaje się być dla nich szczytem szczęścia. Pomijając fakt, iż zakochani wyglądają jak rodzi-
ce dzisiejszych nastolatków wybierający się na jubileusz dwudziestolecia matury, skupmy się
na obiekcie ich zachwytu. Jest to po prostu radio, ale uwaga! – nie byle kołchoźnik – lecz
RADJOINSTALACJA (!) PHILIPSA! A zakochani milkną, bo słuchają kolęd! Czyż może-
my sobie dzisiaj wyobrazić „zabujaną” młodą parę, która w nabożnym milczeniu słucha
kolęd z radia?!

Druga z reklam też stanowi znak czasów. Szkodliwość papierosów była już znana
w latach trzydziestych XX wieku, lecz nikomu nie przyszło do głowy, aby zabraniać doro-
słym obywatelom ich palenia. Mało tego – patrząc na smakowicie zaciągającego się dym-
kiem kuracjusza uzdrowiska, można odnieść wrażenie, że ODNIKOTYNOWANE (cokol-
wiek by to nie znaczyło) papierosy „Egipskie” są wręcz wskazane na wczasach np. w Krynicy.
Niezależnie od stanu zdrowia, nawet gruźlicy czy chorzy z rozedmą płuc – takie papieroski
palić mogli.

Dzisiaj Państwo Polskie, Unia Europejska, Narodowy Fundusz Zdrowia i multum in-
nych podmiotów dbają, a jakże!, o nasze zdrowie. Ale wobec woli życia pacjentów i tak
wszyscy są bezradni...

Reklamy opracowała: M.D.
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Stowarzyszenie Idokan Polska (SIP) w tym roku obchodzi
jubileusz dwudziestolecia. Założone w marcu 1993 roku SIP
znane jest zarówno z działalności naukowo-badawczej, jak i na-
uczania sztuk walki (m.in. jujutsu, karate, iaido, judo) w dwóch
sekcjach Rzeszowskiego Ośrodka: rzeszowskiej (w Szkole Pod-
stawowej nr 3, ul. Hofmanowej) oraz strzyżowskiej (Szkoła Pod-
stawowa nr 2, ul. Daszyńskiego). Na jego czele (pełniąc funkcję

prezesa) stoi dr hab. Wojciech J. Cynarski, prof. UR, który rów-
nież jest Prodziekanem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskie-
go (UR).

Działalność naukowa Stowarzyszenia (współpra-
cującego z UR) związana jest z prowadzeniem ba-
dań z obszaru nauk o kulturze fizycznej i teorii kul-
tury (holistycznej antropologii oraz teorii daleko-
wschodnich sztuk walki). W ramach tej działalności
podejmowane są badania międzynarodowe (we
współpracy z International Martial Arts and Com-
bat Sports Scientific Society – IMACSSS), wraz
z naukowcami z takich krajów, jak: Francja, Japo-
nia, Niemcy i USA. Ich wyniki publikowane są
w „Ido Movement for Culture. Journal of Martial
Arts Anthropology” oraz w innych publikatorach.
Nad ich prawidłowością czuwa m.in. Komisja Ba-
dań Naukowych, skupiająca profesorów i innych sa-
modzielnych oraz niesamodzielnych pracowników
nauki z kraju i zagranicy.

W dniu 23 marca, na obiektach Biblioteki oraz Centrum Spor-
tu i Rekreacji UR odbyły się obchody wspomnianego jubileuszu.
Spotkanie to, na którym była obecna część członków SIP oraz
zaproszeni goście (w tym przedstawiciele UR), składało się
z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna, rozpoczęta mszą świętą w Kościele Aka-
demickim pw. Św. Królowej Jadwigi, odbyła się jako Trzecie Sym-
pozjum Idokan Polska pt. „Sztuki walki w badaniach naukowych”
z udziałem gości zagranicznych. W jego trakcie wręczono dzie-
sięć medali jubileuszowych, które otrzymali m.in. bp Kazimierz
Górny czy profesorowie, Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Kazimierz Obodyński z UR. Ponadto Lothar Sieber,

otrzymał z rąk Prorektora UR ds. Nauki prof. Sylwestra Czopka
Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego, w uznaniu ponad dwudzie-
stoletniej współpracy z Uniwersytetem w ramach SIP (L. Sieber,
honorowy prezes SIP, jest m.in. członkiem Komisji Badań Na-
ukowych).

Ponadto odbyło się Walne Zebranie delegatów, na którym
m.in. wysłuchano raportu z aktualnej działalności Stowarzysze-
nia oraz omówiono aktualne zagadnienia i planów SIP na przy-
szłość. Następnie delegaci – na podstawie informacji przekaza-
nych przez Komisję Rewizyjną – udzielili absolutorium Zarzą-
dowi SIP. Wybrano także nowego przewodniczącego Komisji ds.
Promocji, którym został Przemysław Pawelec. Przy tej okazji,
jego kierownictwo i pozostali członkowie podjęli decyzję o zor-
ganizowaniu dwudziestego pierwszego już Obozu Letniego, któ-
ry odbędzie się w dniach 28.07-04.08.2013 roku na plaży w Chła-
powie k. Władysławowa.

Kolejnym punktem programu była Sesja Plenarna, podczas
której zostały przedstawione referaty autorstwa m.in. prof. Cynar-
skiego oraz innych osób, które wcześniej zgłosiły chęć wystąpie-
nia. Poruszono w nich rozmaite zagadnienia związane ze sztuka-
mi walki: od charakterystyki wyszkolenia wojownika według sta-
rych japońskich i koreańskich szkół walki, poprzez rolę judo
w kształtowaniu osobowości dzieci, po wizerunek mistrza sztuk
walki we współczesnych mediach. Po ostatnim referacie odbyła się
dyskusja, a po jej zakończeniu – obiad w holu budynku Biblioteki.

Część praktyczna odbyła się w ramach Trzecich Warsztatów
Sztuk Walki, które poprowadził meijin Lothar Sieber, wraz ze

swoim uczniem, Wolfgangiem Krötzem. Drugim asystentem był
shihan Cynarski. Sieber, jako mistrz-nauczyciel, posiadacz stop-
nia 10 dan w trzech sztukach walki, zaprezentował zgromadzo-
nym gościom (także tym wywodzącym się spoza wspomnianych
dwóch sekcji) techniki samoobrony na bazie jujutsu i zendo ka-
rate w oparciu o stosowaną w ramach SIP metodykę.

Jubileusz SIP spotkał się z pozytywnym odzewem wielu osób
spoza Stowarzyszenia i także dzięki ich pomocy obchody te mogły
dojść do skutku. Nieocenioną pomoc SIP otrzymało także z UR,
za co – w imieniu wszystkich członków – podziękowania składa
Zarząd Idokanu.

�

Przemysław Pawelec
Stowarzyszenie Idokan Polska

Jubileusz Dwudziestolecia Stowarzyszenia
Idokan Polska

Fot. Archiwum SIP (2)
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Sportowe talenty Strzyżowa
Sport to ich pasja. I choć są jeszcze bardzo młodzi, to
praca włożona w treningi już teraz zaczyna przynosić
wymierne efekty. Karolina Małek i Tomasz Błądziński to
pierwsi uczniowie nagrodzeni tytułem „Sportowy Talent
Strzyżowa”, przyznawanym przez Radę Miejską w Strzy-
żowie. Uroczyste wręczenie dyplomów gratulacyjnych oraz
nagród pieniężnych odbyło się w dniu 27 maja br. w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.

Nagrodzonym gratulowali burmistrz Marek Śliwiński, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Szlachta oraz sekretarz
Mieczysław Marczak. Podczas spotkania młodzi sportowcy opo-
wiedzieli o swoich osiągnięciach oraz zamierzeniach.

Karolina Małek mieszka w Gliniku Charzewskim, uczęsz-
cza do klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Żarno-
wej. Jej największe osiągnięcia sportowe, to m.in. IV Miejsce
w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 60 m,
zwycięstwo w powiatowych i gminnych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej. Podczas spotkania mama Karoliny żartowała, że zain-
teresowanie córki bieganiem wzięło się stąd, że dziewczyna miesz-
ka daleko od szkoły, więc musiała nauczyć się szybko chodzić. –
Moim celem na przyszły rok szkolny jest miejsce na podium
podczas zwodów wojewódzkich – powiedziała Karolina.

Tomasz Błądziński uczęszcza do klasy 3 gimnazjum w Miej-
skim Zespole Szkół w Strzyżowie. Do tej pory może pochwalić
się m.in. I miejscem w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w pływaniu stylem dowolnym, III miejscem w Finale Woje-
wódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce, człon-

Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji
Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrap-
kiewicza-Chapeville’a zorganizowało,
w ramach akcji „Polska biega”, w dniu
25 maja br. imprezę pod nazwą: „Strzy-
żów biega i maszeruje”. W imprezie, zor-
ganizowanej pod patronatem Burmistrza
Strzyżowa Marka Śliwińskiego, wzięło
udział 160 uczestników w wieku od 4 mie-
sięcy do 73 lat. Kto czuł się na siłach, ten
przebiegł trasę liczącą około 2 km, a kto
miał ochotę, ten przeszedł podobny dy-
stans.

W imprezie wzięła udział głównie mło-
dzież, ale były też dzieci i dorośli, były
i całe rodziny. Każdy z uczestników przy
zapisie otrzymał koszulkę z okoliczno-
ściowym nadrukiem i numer startowy.
Każdy kończący zawody otrzymywał pa-
miątkowy medal oraz imienny dyplom.
Dla najmłodszych były nagrody w postaci
plecaków-pluszaków, a wszyscy brali
udział w losowaniu nagród ufundowanych
przez sponsorów. Można było posilić się
kiełbaską z grilla, przyrządzoną przez ku-
charza w stosownym stroju.

kowstwem w 2012 r. w Kadrze województwa podkarpackiego
juniorów w piłce siatkowej. Sportem interesuje się od zawsze.
Swoją przygodę ze sportem rozpoczął od pływania, obecnie po-
stanowił jednak skupić się na trenowaniu siatkówki. Jak podkre-
śliła mama Tomasza, trudno było pogodzić treningi tych dwóch
czasochłonnych dyscyplin. – Gram obecnie w klubie „Wisłok”,
jednakże wkrótce, w związku ze zmianą szkoły, będę starał się
przenieść się do klubu „Resovia” – mówił Tomasz. Wybrał li-
ceum sportowe przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć
sportowych.

ap

Uśmiechy na twarzach uczestników
świadczyły, że bawili się dobrze, a trochę
ruchu na świeżym powietrzu w pięknej

Fot. M. Wójcik

okolicy łętowskiego lasu na pewno służy-
ło poprawie kondycji i zdrowiu.

�

Jan Półzięć

Strzyżów biega i maszeruje

Trening dla uczestników biegu przeprowadził Jakub Soja

Fot. Iza Pająk
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Policjanci podczas przeglądu
„Porozmawiajmy
o uzależnieniach”

W piątek 10 maja strzyżowscy poli-
cjanci wzięli udział w IV Wojewódzkim
Przeglądzie Małych Form Teatralnych pt.
„Porozmawiajmy o uzależnieniach”, któ-
rego celem była popularyzacja twórczej
aktywacji i edukacji młodzieży w zakresie
uzależnień.

Organizatorem konkursu była Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Strzyżowie. Strzyżowscy policjanci chęt-
nie włączyli się w taką formę promowania
zdrowego stylu życia, wolnego od uzależ-
nień. Celem przeglądu była popularyzacja
twórczej aktywacji i edukacji młodzieży
w zakresie uzależnień. Inscenizacje młodych
aktorów są bowiem ważnym przekazem edu-
kacyjnym, który zyskuje na autentyczności
poprzez duży ładunek emocjonalny zarów-
no w treściach, jak i scenicznej ekspresji. Taka
forma pracy pozwala przekazywać odbior-
com sygnały o problemach młodzieży, spo-
sobie widzenia świata i rozwiązywaniu pro-
blemów zdrowotnych w języku bliskim gru-
pie rówieśniczej.

I miejsce zajęła młodzież z Gimnazjum
Publicznego w Pstrągowej za spektakl pt.
„Udało się”, która będzie reprezentowała
powiat strzyżowski w Wojewódzkim Prze-
glądzie Małych Form Teatralnych w Rze-
szowie.

Policjanci walczą z przemocą
w rodzinie

15 maja został ustanowiony Międzyna-
rodowym Dniem Rodzin. To dobra okazja,
aby poruszyć temat dotyczący przemocy
w rodzinie. Funkcjonariusze, którzy zaj-
mują się jej ofiarami niejednokrotnie po-
święcają wiele, aby nieść im pomóc, bo jak
sami mówią o swojej pracy – jest to służba
drugiemu człowiekowi.

Policjanci bardzo angażują się w walkę
z problemem przemocy w rodzinie, jednak

Kronika

Policyjna

Maj 2013

Praga to następny etap mojej europej-
skiej przygody z maratonami. Niby blisko,
a jednak daleko. Dojechaliśmy do Pragi
w piątek późno w nocy, w sobotę odbiór
pakietów startowych (mój numer 2746),
zwiedzanie miasta, a w niedzielę rano start.
W sobotę trochę lał deszcz, ale w niedzie-
lę od rana świeciło słońce.

Start punktualnie o 9.00 na praskim
Rynku, a następnie ulicą Paryską w kie-
runku Wełtawy i mostem Cechowym na
lewy brzeg. Biegnąc tym mostem przed
naszymi oczami otwiera się piękny widok
na królewskie Chradczany. Dalej biegnie-
my pod wzgórzem zamkowym i wbiega-
my na słynny most Karola z widokiem na
praską starówkę. Po krótkiej chwili wbie-
gamy na kolejny most, most Manesowy
z najpiękniejszym widokiem na Chradcza-
ny. Biegniemy teraz wzdłuż lewobrzeżnej

Wełtawy mając po prawej stronie widok
na starą część miasta. Teraz musimy po-
konać około 5 km aby przekroczyć rzekę
po raz kolejny mostem Libenskim. Za
mostem zawracamy do centrum Pragi
mijając po drodze wielkie budowy stolicy
Czech (tam w niedziele też pracują na bu-

dowie). Przebiegamy jeszcze raz Praski
Rynek i teraz z kolei biegniemy wzdłuż
prawego brzegu Wełtawy. Tuż za półmet-
kiem nawrót i znowu wracamy do centrum
miasta. Piątym już mostem, mostem Pa-
lackiego, przebiegamy na lewą stronę rze-
ki i nadbrzeżem biegniemy w górę Wełta-
wy. Kolejny nawrót, znowu wracamy
w kierunku centrum, mostem Legii prze-
biegamy na prawy brzeg, by po kilome-
trze przebiec znanym już mostem Mane-
sowym na lewy brzeg i pokonać znaną już
część trasy.

Zostało już tylko 9 kilometrów
Biegnie się dobrze, nie ma kłopotów

ze zdrowiem, trochę gorąco, a woda do
picia na punktach odżywczych coraz cie-
plejsza. Dobrze, że woda do przemywa-
nia twarzy jest prosto z wodociągów, więc

jest zimna i napraw-
dę odświeża. Poko-
nujemy ostatni już
most na trasie i wra-
camy do centrum.
Jeszcze tylko 4 kilo-
metry i już meta. Na
40 kilometrze łapie
mnie jednak bolesny
skurcz w lewe udo –
muszę długą chwilę
rozciągać i masować
bolesne miejsce.
Udało się i do koń-
ca biegu mam już
spokój. Jeszcze tyl-
ko ulica Paryska
z tłumami kibiców
po obu stronach i już
Rynek. Meta kolej-
nego, 23 mojego
maratonu, już za
mną, jeszcze tylko
dekoracja medalem,
paczki z odżywka-
mi, wodą, sokami,
owocami. Uzyskany
czas nie najlepszy,
ale lepszy niż w Bo-
stonie – 3:46:30.
Krótko za metą spo-
tkanie z żoną i po-
wrót do hotelu. Ką-

piel, pakowanie i powrót do domu. Wy-
jeżdżamy ulicą, którą drugim pasem jesz-
cze biegną maratończycy. Niesamowity
widok walczących ze swoimi słabościa-
mi ludzi w różnym wieku. Ale biegną, idą
aby ukończyć ten królewski dystans.

�

Jan Półzięć

Maraton w Pradze

Tuż przed startem

Fot. Zofia Półzięć
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bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej
rodziny czy znajomych, nie jest możliwa
odpowiednio szybka reakcja na krzywdę.
Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzie-
je się coś złego, jest bardzo ważny – prze-
rwanie zmowy milczenia, może pomóc
uniknąć tragedii.

Policjanci, którzy pomagają

Wśród funkcjonariuszy, którzy pracują
z ofiarami przemocy w rodzinie, wskazać
można także takich, którzy wyróżniają się
na tle innych. Przynajmniej niektórym war-
to podziękować w sposób szczególny. Już
od sześciu lat Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” organizuje konkurs pn. „Policjant, któ-
ry mi pomógł”. To doskonała okazja, by
wyróżnić policjantów wyjątkowo angażują-
cych się we wszelkiego rodzaju działania,
których celem jest zapobieganie przemocy
w rodzinie. Co ważne, zgłoszenia do kon-
kursu konkretnego policjanta nadsyłają do
organizatorów te osoby, które uzyskały od
niego pomoc, a także przedstawiciele orga-
nizacji i instytucji, z którymi on współpra-
cuje. Dla zaangażowanego w swoją pracę
policjanta, który poświęca się jej bez reszty,
taki wyraz uznania ze strony osób, którym
pomaga, jest największą nagrodą i wartością.

W tym roku, organizatorzy konkursu,
czekają na zgłoszenia do 31 maja. Więcej
o konkursie na stronie www.policjant.nie-
bieskalinia.pl.

(Informacja ze strony internetowej
Komendy Głównej Policji)

Dzieci z wizytą
u strzyżowskich policjantów

15 maja Komendę Powiatową Policji
w Strzyżowie odwiedziła grupa przedszko-
laków z Miejsko-Gminnego Przedszkola

Publicznego w Strzyżowie. Dzieci zwiedzi-
ły budynek komendy i miały możliwość
przyjrzeć się z bliska pracy policjantów.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się
możliwość obejrzenia pomieszczenia dla
osób zatrzymanych. Podczas zwiedzania nie
zabrakło też czasu na przekazanie dzieciom
dobrych rad związanych z bezpieczeństwem
na drodze. Zwiedzanie komendy dzieci za-
kończyły na dziedzińcu, gdzie policjanci
„przekazali do ich dyspozycji” oznakowany
radiowóz. Każdy mógł wsiąść do radiowo-
zu i choć na chwilę poczuć się jak prawdzi-
wy policjant.

Żegnając się z policjantami, dzieci de-
klarowały chęć zostania w przyszłości stró-
żami prawa.

Kłusował na zwierzęta

Strzyżowscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który przy pomocy metalowych
wnyków kłusował na zwierzęta. We wnykach
rozstawionych przez 56-latka udusiła się
krowa.

28 maja po godz. 19 policjanci ze Strzy-
żowa otrzymali informację o znalezieniu

martwego zwierzęcia uwięzionego we wny-
kach. W kompleksie leśnym kłusownik roz-
stawił pułapkę wykonaną ze stalowej linki,
w którą wpadła krowa. Zwierzę udusiło się.
Właściciel oszacował straty na 4 tys. złotych.
Bardzo szybko policjanci wydziału krymi-
nalnego zatrzymali sprawcę. Okazał się nim
56-letni mieszkaniec gminy Strzyżów. Męż-
czyzna przyznał się do założenia wnyk.
Wskazał również dwa inne miejsca, gdzie
zastawił wnyki. Podczas przeszukania zabu-
dowań 56-latka funkcjonariusze w zamra-
żarce odnaleźli także spakowaną w kilku
workach sarninę.

Mężczyzna został zatrzymany w policyj-
nym areszcie. Zgodnie z przepisami ustawy
prawo łowieckie za kłusownictwo grozi kara
pozbawienia wolności do 5 lat.

Zderzenie trzech samochodów
w Strzyżowie

Policjanci pracowali na miejscu wypad-
ku, do którego doszło 22 maja w Strzyżo-
wie. W zdarzeniu brało udział trzy pojaz-
dy. Trzy osoby zostały ranne. Policjanci
wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło na drodze woje-
wódzkiej nr 988 relacji Rzeszów – Jasło. Jak
wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący sa-
mochodem marki Renault najprawdopo-
dobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu
i zderzył się z samochodem osobowym mar-
ki Mazda, a następnie pojazdem marki
Volkswagen. 36-letni kierowca renaulta do-
znał obrażeń i został przetransportowany
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego do szpitala w Rzeszowie. 57-letni
kierowca mazdy i jego pasażerka również
trafili do szpitala. 19-letniemu kierowcy
i pasażerowi volkswagena nic się nie stało.

Tekst i fot. asystent
ds. informacyjno-prasowych

KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba
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14-16.06. II Festiwal Kultury Dziecięcej – STRZYŻOWSKIE MICHAŁKI 2013

14.06. Dzień Teatru

15.06. Dzień Piosenki i Tańca

16.06. Piknik Rodzinny „Dzień Dziecka na bis” – wesołe miasteczko (w tym
koncert galowy, recital Haliny Benedyk i Aleksandra Maliszewskiego) –
scena plenerowa

23.06. Koncert charytatywny na rzecz Mai Gajdy pod patronatem Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”

Wniosek
o Nagrodę św.

Michała
Kapituła Nagrody Św. Michała infor-

muje i przypomina o procedurze zbierania
wniosków do nagrody. Termin upływa
z dniem 13.09.2013 r. Wnioski można skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie,
piętro II, pokój nr 31 w godz. 700 – 1500.

Nagroda może być przyznana osobie fi-
zycznej, prawnej, fundacji lub stowarzysze-
niu za szczególne osiągnięcia w takich sfe-
rach życia jak: kultura; oświata i wychowa-
nie; sport, turystyka i rekreacja; opieka spo-
łeczna; samorządność; wolontariat; bezpie-
czeństwo i zdrowie publiczne; mecenat; inne
osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

Zgłoszenia kandydata do nagrody może
dokonać pojedyncza osoba lub grupa osób,
przedstawiciele lub władze instytucji lub
przedsiębiorstwa, przedstawiciele lub wła-
dze fundacji lub stowarzyszenia. Formu-
larz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miej-
skim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5,
pok. 31 oraz na stronie internetowej Gmi-
ny Strzyżów – www.strzyzow.pl.

W ubiegłorocznej edycji Kapituła Św.
Michała przyznała nagrodę w kategorii:
– „KULTURA” – Kazimierzowi Tokar-
skiemu,
– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – Li-
ceum Ogólnokształcącemu im. Adama
Mickiewicza w Strzyżowie,
– „SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA”
– Krzysztofowi Niemcowi,
– „SAMORZĄDNOŚĆ” – Czarnorzecko-
Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania,
– „WOLONTARIAT” – Władysławowi
Rusinkowi,
– „MECENAT” – Wacławowi Szaremu,
– „OPIEKA SPOŁECZNA” – Specjalne-
mu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawcze-
mu w Strzyżowie,
– „BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
PUBLICZNE” – Andrzejowi Włodyce,
– „INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄ-
CE NA WYRÓŻNIENIE” – Bankowi
Spółdzielczemu w Strzyżowie.

�

Dom Kultury „Sokó³”Dom Kultury „Sokó³”
INFORMUJE � ZAPRASZA

czerwiec 2013

Nabór do
Strzyżowskiej Orkiestry Dętej

Dom Kultury „Sokół” ogłasza nabór
do Strzyżowskiej Orkiestry Dętej.

Wszystkich zainteresowanych instrumentalistów
prosimy o kontakt

pod nr telefonu 17 2761 258 lub 17 2761 189.
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w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
wystawy zdj Sanockiego Klubu Fotografikówęć

Barbara Czernek

Bernadeta Andruszko

Danuta Geldner

Dorota Stafij Maria Kępa

Marian Kraczkowski Wacław Kozioł

Władysław Szulc



Hip Hop Day
- strzyżowska

grupa PWS

Wizyta wnuczek poetki Karoliny Urbanowicz
w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej Gminne Święto Matki w Dobrzechowie

Miniturniej piłki nożnej dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu gminy Strzyżów

Fot. A. Kozioł

Fot. Paweł Krok

Dzień Dziecka w BPGiM w Strzyżowie

Fot. BPGiM

Fot. Wiesław Złotek

Fot. M. Bober-Kordas

Strzyżów biega i maszeruje - impreza w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”

Fot. Iza Pająk

Wizyta ukasza Per owskiego i Andrzeja
Kowala z Asseco Resovii w Zespole Szkó
w Wysokiej Strzy owskiej
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ż

Fot. A. Michalska


