
343

Strzyżowski  Rocznik  Muzealny T. I, Strzyżów 2015Strzyżowski Rocznik  Muzealny T. I, Strzyżów 2015y y y

Małgorzata Jachym, Jacek Magdoń

Kronika Strzyżowa za rok 2014

Styczeń

31 XII/1 I – na strzyżowskim Rynku kilka tysięcy osób przywitało Nowy Rok 2014. Był 

to pierwszy sylwester po zakończeniu prac przy rewitalizacji płyty rynku.

1 I – wszedł w życie „Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzy-

żów na lata 2014-2023”.

9 I - w ramach Noworocznych Impresji Muzycznych – cyklu koncertów organizowa-

nych nieprzerwanie od 23 lat – odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I stopnia w Strzyżowie oraz solistów Studia Piosenki Domu Kultury „Sokół”.

11 I – obchody jubileuszu 50-lecia działalności Domu Kultury w Strzyżowie zainau-

gurował występ estradowo-kabaretowej grupy „Antidotum”. Przedsięwzięcie to było 

równocześnie podsumowaniem i  zakończeniem 20-letniej działalności grupy, reak-

tywowanej na potrzeby tego wieczoru. Impreza odbyła się  w ramach Noworocznych 

Impresji Muzycznych.

12 I – odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

17 I – w budynku dawnej strzyżowskiej synagogi, gdzie mieści się obecnie Biblioteka 

Publiczna Gminy i  Miasta im. Juliana Przybosia oraz * lia Muzeum Samorządowego  

Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, obchodzono uroczystość Światowego Dnia 

Judaizmu. W tym dniu zainaugurowano również obchody 65-lecia powstania Biblioteki 

Publicznej w Strzyżowie. Tego wieczoru odbyło się także otwarcie stałej wystawy muze-

alnej pt. „Historia judaizmu w Strzyżowie”. Wystawę muzealną zlokalizowano w central-

nym punkcie synagogi, tzw. bimie. Można na niej obejrzeć kilkanaście zabytków judaiki, 

m.in.: fragmenty tory, macewy ze strzyżowskiego kirkutu, archiwalne zdjęcia budynku, 

czy zapoznać się z historią mieszkańców Strzyżowa pochodzenia żydowskiego.

26 I – koncert charytatywny „Obudź w sobie anioła” w Domu Kultury „Sokół”, z któ-

rego dochód przeznaczony był na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla młodych miesz-

kańców powiatu strzyżowskiego. Program muzyczno-artystyczny przygotowali  ucz-

niowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.
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29 I – odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, na której radni podjęli 

szereg uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady 

Miejskiej, budżetu gminy na rok 2014 oraz w sprawie wieloletniej prognozy * nanso-

wej gminy Strzyżów.

Luty

1 II – IX Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” – Przystanek 

Strzyżów. Jedna z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych na Podkarpaciu miała 

miejsce w Sali Domu Kultury „Sokół”.  Koncert poprowadził Maxymilian Bylicki, któ-

rego rodzina wywodzi się z Żyznowa.

8 II - odbył się IX Rajd Narciarsko–Pieszy o Puchar Przechodni Starosty Strzyżow-

skiego, w którym udział wzięło ponad 500 osób. Impreza miała charakter promienisty 

- zorganizowane grupy osób wyruszyły z  trzech miejsc: Łętowni w  powiecie strzy-

żowskim, Wielopola Skrzyńskiego w pow. ropczycko-sędziszowskim i Woli Zgłobień-

skiej w pow. rzeszowskim. Wszystkie szlaki prowadziły turystów do Siedliska „Jan-

czar” w Pstrągowej. Puchar przechodni Starosty Strzyżowskiego wywalczyła młodzież 

z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie.

Marzec

7 III – członkowie strzyżowskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa 

Piłsudskiego złożyli przyrzeczenie strzeleckie pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli 

w Rzeszowie. Wśród gości była żona ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Karo-

lina Kaczorowska z Londynu. Uroczystość zakończyła się de* ladą oddziałów wojsko-

wych i strzeleckich.

23 III – występ kabaretu „Łowcy. B” w sali Domu Kultury „Sokół”.

29 III – otwarcie XXI Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych w Bibliotece Pub-

licznej Gminy i Miasta w Strzyżowie. Ta impreza o wieloletniej tradycji, w której biorą   

udział modelarze z terenu Podkarpacia.

29 III – koncert Krzysztofa Ścierańskiego z  zespołem „New Quartet” – Wiosenne 

Spotkania Jazzowe w ramach obchodów 50-lecia Domu Kultury w Strzyżowie.

Kwiecień

8 IV – Kiermasz Wielkanocny w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, podczas którego 

zaprezentowano ozdoby świąteczne wykonane m.in. przez:  podopiecznych Warszta-

tów Terapii Zajęciowej w Różance, Środowiskowego Domu Samopomocy i Specjalnego 

Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w  Strzyżowie, maluchów z  przedszkola Krasnale, 

Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzechowa i Godowej oraz wiele osób prywatnych.

13 IV – przedświąteczna pomoc ubogim, współpraca Para* alnego Zespołu Caritas, 

Szkolnego Koła Caritas przy MZS w Strzyżowie, Domu Dziecka oraz Wolontariuszy –  

Koncert Pieśni Pasyjnej w strzyżowskiej farze – Chór „Vox Coelestis”  WSiZ w Rzeszo-

wie pod dyr. Agnieszki Tomaszek, Chór i Orkiestra Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia „Pro Musica” w Krośnie pod dyr. Aleksandry Fiołek-Matuszewskiej i Strzy-

żowskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Grzegorza Oliwy.

Maj

2 V – koncert papieski z udziałem krakowskiego aktora – Krzysztofa Globisza w Domu 

Kultury „Sokół”.

3 V – Święto Konstytucji 3 Maja w 223. rocznicę jej uchwalenia. Jak co roku w uroczy-

stościach i pochodzie ulicami miasta wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytu-

cji, zakładów, służby mundurowe, kombatanci, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. 

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów Miejskiego 

Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz XVI Bieg Uliczny o Puchar Starosty Strzyżowskiego .

5-30 V – w strzyżowskich szkołach  ponadgimnazjalnych odbyły się egzaminy ma-

turalne. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturzyści ze szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu strzyżowskiego uplasowali się  na pierwszym miejscu 

pod względem zdawalności matury w  roku szkolnym 2013/2014 wśród wszystkich 

powiatów z województwa podkarpackiego. Nasz powiat w kategorii „ogółem”, osiągnął 

najwyższy, bo aż 80 % wynik. Wyprzedziliśmy m.in.: Krosno z 79 % zdawalnością, powiat 

lubaczowski z 75 % i tarnobrzeski z 73 % zdawalnością. Pod względem zdawalności 

w Technikum zajęliśmy pierwsze miejsce, zaś w Liceum Ogólnokształcącym trzecie 

w województwie podkarpackim. Indywidualna zdawalność w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Strzyżowie wyniosła aż 93%.

8-15 V – w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek 2014” strzyżowska Biblio-

teka Publiczna zorganizowała szereg imprez i atrakcji, w tym kulminacyjną imprezę 

pod hasłem „Oskarowa Majówka z Biblioteką”. Wydarzenie to zajęło II miejsce w kon-

kursie na najlepsze wydarzenie tej akcji, przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich.

12-18 V – Tydzień Otwartych Drzwi w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej 

i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie, w ramach którego zaplanowano o* -
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cjalne otwarcie placówki (14 maja) oraz Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki, pod 

hasłem „Nauka nie musi być nudna”, przygotowany przez Mielecką Agencję Rozwoju 

Regionalnego przy współpracy z Centrum Nauki „Kopernik” z Warszawy.

14 i 18 V – w strzyżowskiej farze odbyło się bierzmowanie młodzieży udzielone przez 

bpa ordynariusza Jana Wątrobę (14 V) oraz uroczystość przyjęcia I  Komunii przez 

dzieci z II klasy szkoły podstawowej (18 V).

15 V – uroczystość główna obchodów 65-lecia strzyżowskiej Biblioteki Publicznej Gmi-

ny i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie, podczas której wystąpiła młodzież ze 

strzyżowskiego Liceum Ogólnokształcącego a także Grupa Obrzędowa działającą przy 

Towarzystwie Przyjaciół Godowej z przedstawieniem starodawnego wiejskiego wesela.

17 V – w południe otwarte zostało Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. 

Zygmunta Leśniaka w  Strzyżowie. Uroczystość połączona była z  I  Nocą Muzeów 

w Strzyżowie, podczas której zwiedzający, aż do północy, mogli oglądać przygotowane 

wystawy stałe i  czasowe. Były to: Izba Pamięci poświęcona Zygmuntowi Leśniako-

wi, założycielowi i  patronowi muzeum oraz darczyńcom, Sala Szkolna z  lat 50. XX 

wieku, Sala Miejska i wnętrze mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku, eskpozycja 

poświęcona rodzinie Mycielskich z  Wiśniowej, Sala Muzyczna oraz ekspozycja ar-

cheologiczna,  której częścią jest wystawa pt. „ Tajemnice Miasta Średniowiecznego”. 

Przygotowano również bogaty program muzyczny, m.in. koncert kameralny muzyki 

poważniej i recital gitarowy Teresy Goździeckiej z Cisnej. Odbyły się także konferencja 

popularno-naukowa „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na straży dziedzictwa  

kulturowego województwa podkarpackiego” oraz spotkanie z synem Zygmunta Leś-

niaka – Jakubem, który przygotował prezentacje o życiu, pracy i  zainteresowaniach 

ojca. Na otwarciu Muzeum Samorządowego obecnych było 360 osób.

17-23 V – Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich w ramach XX Jubileuszowego 

Turnieju Miast i Gmin.

23 V – otwarcie domu „Fundacji Troska” w Kozłówku połączone z „Festiwalem w tro-

sce o człowieczeństwo”. Poświęcenia domu dokonał Biskup Ordynariusz Diecezji Rze-

szowskiej Jan Wątroba. W  ramach uroczystości odbył się również koncert zespołu 

„Pray” z Dobrzechowa oraz występy artystyczne uczniów Gimnazjum z Frysztaka pod 

kierownictwem Joanny Menduś.

26 V – koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo w Domu Kultury  „Sokół” na rzecz 

Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie”.

Czerwiec

4 VI – specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Strzyżowie był organizatorem 

VII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wszystkie dzieci są nasze”, w któ-

rym uczestniczyło pięćdziesięcioro dzieci z dziewięciu placówek szkolnictwa specjal-

nego na Podkarpaciu.

7-10 VI – program Globe Games w Strzyżowie. Uczestnicy, ponad 250 uczniów i na-

uczycieli z całej Polski, odwiedzili m.in. strzyżowski tunel schronowy dla pociągu szta-

bowego, Stację Badawczą AOT w Żarnowej oraz oczyszczalnię ścieków. W poszczegól-

nych punktach kontrolnych dokonywali pomiarów dotyczących klimatu i środowiska.

8 VI – VI edycja Strzyżowskiego Maratonu Rowerowego organizowanego w ramach 

zawodów  Cyklokarpaty.pl przygotowana przez Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów 

MTB Team. Trzy dystanse: Hobby – 21 km, Mega – 55 km i  Giga – 69 km biegły 

malowniczymi terenami Brzeżanki, Bonarówki oraz przez Czarnorzecko-Strzyżowski 

Park Krajobrazowy. W zawodach wzięło udział ponad 460 zawodników z całej Polski. 

Zwycięzcą dystansu Hobby został Jakub Cierniak z KrynicaSKI UKS PG Wojnicz, dy-

stansu Mega - Krzysztof Łopata z Millenium Hall Piaseco Team, natomiast na dystan-

sie Giga najlepszy wynik osiągnął Mateusz Bieleń z Fil-bike Rzeszów.

13-15 VI – odbył się III Festiwal Kultury Dziecięcej – Strzyżowskie Michałki 2014. 

Na strzyżowskiej scenie królowały: teatr, taniec i piosenka W kategorii teatr nagro-

dy indywidualne otrzymali: Mateusz Medyka, Aleksandra Pietrasz i Hubert Stopyra, 

natomiast grupowo I nagroda tra* ła do Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Turzym 

Polu. W kategorii zespołów tanecznych zwyciężył zespół „Tamitu” z brzozowskiego 

Domu Kultury, a w kategorii solistów Julia Sanecka (kat. 7-11 lat) i Bartłomiej Piwowar 

(kat.12-17 lat).

17 VI – X edycja koncertu „Kultura kontra nałogi 2014” w  atrium strzyżowskiego 

Liceum Ogólnokształcącego. Było to widowisko muzyczno-językowe organizowane 

w ramach szkolnego programu pro* laktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu 

życia. Występy przygotowała strzyżowska młodzież wraz nauczycielkami LO: Barbarą 

Leśniak, Bożeną Baranowską i Kariną Zając.

19 VI – uroczystości Bożego Ciała w Strzyżowie, odpust w para* i farnej. Jak co roku 

w procesji ulicami miasta wzięło udział wielu mieszkańców, idąc szlakiem 4 ołtarzy 

przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiego 

Zespołu Szkół oraz rodzin Zimnych i Znamirowskich.
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22 VI – strzyżowscy strzelcy uczestniczyli w  dwuetapowym biegu na orientację 

„Żarnowa, wieś odznaczona Krzyżem Walecznych”. Młodzież strzelecka odwiedziła 

weterana Armii Krajowej Bolesława Lechowicza, członka przedwojennego Związ-

ku Strzeleckiego, jednego z ostatnich żyjących uczestników walk o Żarnowskie Mo-

sty. Wydarzeniem tym, zorganizowanym przez chor. Związku Strzeleckiego Roberta 

Adamczyka, zakończono rok strzelecki 2013/2014.

26 VI – odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie, podczas której zatwierdzo-

ne zostało sprawozdanie * nansowe gminy Strzyżów wraz ze sprawozdaniem * nanso-

wym z wykonania budżetu za 2013 r. Większością głosów radni udzielili burmistrzowi 

Strzyżowa absolutorium.

Lipiec

5 VII – ze strzyżowskiego rynku wyruszył 5 etap 25. Międzynarodowego Wyścigu „So-

lidarności” i Olimpijczyków. Dystans ze Strzyżowa przez Dynów do Jarosławia wyno-

sił 144 km, był to ostatni etap wyścigu. Zwycięzcą etapu został Jacek Morajko z druży-

ny CCC Polsat Polkowice z czasem 3 26’ 20’’.

19-23 VII – w tych dniach Strzyżów był jednym z miast-gospodarzy XVI Światowego 

Festiwalu Folklorystycznych Zespołów Polonijnych. Odwiedzili nas goście z Kanady, 

Ukrainy i USA, którzy podczas swego pobytu zwiedzili miasto i lokalne atrakcje. Kon-

cert galowy odbył się w Domu Kultury „Sokół” w dniu 20 VII.

20 VII – Święto „Pamuły” w  Gliniku Zaborowskim. Wystąpiły zespoły „Barwy Jesieni”, 

„Jany”, „Baby Glinickie”,  były rozrywki muzyczno-taneczne oraz degustacja „Pamuły”, czy-

li zupy owocowej, produktu tradycyjnego zarejestrowanego w  Urzędzie Marszałkowskim 

w Rzeszowie.

Sierpień

4-13 VIII – 37. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W  grupie św. Andrzeja Boboli 

wyruszyło 145 osób, w tym 35 z para* i Strzyżów. 

8-9 VIII – trasa 23. Rzeszowskiego Rajdu Samochodowego przebiegała przez teren po-

wiatu strzyżowskiego. Zorganizowane zostały dwa odcinki specjalne OS 1-3 Godowa 

i OS 6-9 Wysoka. Zwycięzcą Rajdu został Maciej Rzeźnik.

20 VIII – w Muzeum Samorządowym otwarto wystawę „Węgierscy Huzarzy z Nyíre-

gyházy na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej”. Odbył się również koncert 

muzyki węgierskiej na cymbałach wykonany przez podkarpackich muzyków – Sta-

nisława i Szymona Tadlę oraz wykład dra Jerzego Majki na temat huzarów podczas 

I wojny światowej. Wystawa czasowa, wypożyczona z węgierskiego Jósa András Múze-

um w Nyíregyházie, była dostępna  od 20 VIII do 18 IX. Prezentowano na niej m.in.: 

repliki mundurów, broń białą, medale i odznaczenia, natomiast na planszach przedsta-

wiono tereny działań węgierskich huzarów, najważniejsze bitwy i dowódców poszcze-

gólnych jednostek.

30 VIII – koncert rockowy na placu DK „Sokół” w ramach „RZePa Festiwal 2014”, 

w którym wystąpiły zespoły: [ e Road, Bongostan, My Madness, V8 i Capitan Tifus.

Wrzesień

1 IX – rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. W szkołach podstawowych naukę roz-

poczęło 28 oddziałów (SP nr 1 – 8, SP nr 2 – 20), w gimnazjum 14 oddziałów, a w szko-

łach ponadgimnazjalnych -15 oddziałów.

14 IX – w Sędziszowie Małopolskim odbyło się odsłonięcie Memoriału Sybiraków –  

Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów z okazji 70 rocznicy zesłania do so-

wieckich łagrów. Gościem honorowym uroczystości był strzyżowianin kpt. Władysław 

Kmieć – ostatni żyjący z  97 Sybiraków wymienionych na pamiątkowych tablicach. 

Obecni również byli strzyżowscy strzelcy oraz członkowie Młodzieżowego Koła MZS 

w mundurach historycznych.

20 IX – w okolicy mostu w Strzyżowie rozpoczął się dwudniowy spływ kajakowy zor-

ganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Klub Pol-Sur-

vival PTTK Rzeszów) oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wisłokiem popłynęło do 

Rzeszowa 30 uczestników (15 kajaków), na czele z komandorem spływu Zygmuntem 

Solarskim. 

26-28 IX – peregrynacja * gury św. Michała Archanioła z  Gargano w  strzyżowskiej 

para* i farnej powiązana z obchodzonymi w tym czasie Dniami św. Michała, patrona 

miasta. W ciągu trzech dni odbyło się kilka nabożeństw i modlitw, m.in. msza pod 

przewodnictwem emerytowanego bpa Kazimierza Górnego z  udziałem bpa Jana 

Niemca.

27 IX – na strzyżowskim rynku odbyło się widowisko teatralno-historyczne z  oka-

zji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 70. rocznicy Akcji 

„Burza”. Wystąpił raper Tadek Polkowski. Organizatorami widowiska byli: strzyżowski 

Dom Kultury, rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Przemyskie Stowa-

rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej  „X D.O.K.”.
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28 IX – w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zostały rozdane nagrody św. Michała, 

patrona miasta. W kategorii „Samorządność” statuetkę zdobył Samorząd Uczniowski 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w  Strzyżowie, „Oświata i  wy-

chowanie” – Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, „Kultura” –   Grupa 

Estradowo-Kabaretowa „Antidotum” , „Sport, turystyka i rekreacja” – ks. Jerzy Oczoś, 

„Wolontariat” – Marek Stec i Eugeniusz Moskal, „Mecenat” –  Janusz Ziobro, „Bezpie-

czeństwo i zdrowie publiczne” – Grupa AA „Życie” i Al. Anon. „Nadzieja”, „Opieka 

społeczna” – Stowarzyszenie „Tak Życiu”, „Inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnie-

nie” – Koło Łowieckie „Złota Jesień” w Strzyżowie.

29 IX – w ramach obchodów święta patrona Strzyżowa – św. Michała, otwarto Izbę Pa-

mięci prof. Franciszka Chrapkiewicza w Muzeum Samorządowym. Odbyła się promo-

cja książki „Pomruk” Jerzego J. Fąfary, będącej biogra* ą profesora, wyświetlony został 

* lm „Franek czyli le professeur FranÇois Chapeville”. Po raz pierwszy w Strzyżowie 

usłyszeliśmy też utwór „FranÇois” autorstwa Aleksandra Berkowicza. 

Październik

18 X – w wieku 88 lat zmarł prof. Józef Nowakowski, nauczyciel akademicki Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor czaso-

pisma „Waga i Miecz”, później redaktor naczelny czasopisma „Nad Wisłokiem”.

21 X – w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się IX edycja 

Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego na temat: „Sprzeczność między wychowa-

niem i samowychowaniem. Kultura oparta na tradycyjnych wartościach w konfronta-

cji z popkulturą”.

23 X– strzyżowianin prof. dr hab. Grzegorz Oliwa otrzymał w Belwederze akt nomi-

nacyjny z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który wręczył nauczycielom 

akademickim oraz pracownikom nauki i  sztuki tytuły profesorskie. Profesor Oliwa 

jest prodziekanem Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorem Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie oraz 

dyrygentem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego.

Listopad

11 XI – obchody Święta Niepodległości w Strzyżowie. Pochód z towarzyszeniem Strzy-

żowskiej Orkiestry Dętej, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, pocztów sztandarowych 

21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z  Jarosławia oraz szkół, zakładów pracy, 

przedstawicieli samorządu przeszedł ulicami miasta na cmentarz św. Michała pod Po-

mnik Katyński i Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie Światowej, gdzie złożono kwiaty. 

W strzyżowskim kościele odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. Po mszy 

pochód zatrzymał się w rynku, kolejne kwiaty złożono pod Pomnikiem Niepodległo-

ści, by ostatecznie przejść pod Dom Kultury, gdzie odbywały się główne uroczystości, 

obok pomnika Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie strzyżowska Orkiestra Dęta wyko-

nała kilka pieśni patriotycznych, natomiast w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła 

się część artystyczna w wykonaniu uczniów strzyżowskich szkół.

12 XI – członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń” wraz z  zespołami artystycznymi DK 

„Sokół” przy współpracy ze słuchaczami Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział w Wieczorze Poezji i Pieśni Patriotycznej.

16 XI – wybory samorządowe. Mieszkańcy powiatu strzyżowskiego wybierali rad-

nych wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz burmistrza i wójtów. Burmistrzem 

Strzyżowa został wybrany Mariusz Kawa, wójtami zaś: Wiśniowej – Marcin Kut, Nie-

bylca – Zbigniew Korab, Czudca – Stanisław Gierlak i Frysztaka – Jan Ziarnik. Fre-

kwencja wyborcza w  powiecie strzyżowskim wyniosła 51,40 procent. W  wyborach 

głosowało 25 756 osób na 50 107 uprawnionych do głosowania.

26 XI - w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się inauguracyj-

na sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego V kadencji. W skład nowo wybranej Rady Po-

wiatu Strzyżowskiego weszli: Banaś Marek, Bieryło Adam, Chuchla Maria, Dzindzio 

Józef, Garncarski Tomasz, Godek Robert, Gruba Tadeusz, Niemiec Tadeusz, Jurzysta 

Marek, Kania Kazimierz, Książek Małgorzata, Myćka Piotr, Sarna Zdzisław, Stasiowski 

Stanisław, Stodolak Jan, Szorc Marek, Śliwiński Marek, Tomaszewski Grzegorz, Złotek 

Marian. Podczas pierwszej sesji wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżow-

skiego, którym został ponownie Marek Jurzysta oraz wiceprzewodniczących Rady: 

Marię Chuchlę  i Kazimierza Kanię, starostę strzyżowskiego Roberta Godka i wicesta-

rostę Jana Stodolaka oraz członków Zarządu Powiatu.

29 XI – odbyła się I Sesja Rady Miejskiej Strzyżowa VII kadencji. Radni w składzie: 

Borek Tomasz, Drozd Wioletta, Fąfara Anna, Gandawski Bogdan, Grodzki Tomasz, 

Kruczek Andrzej, Maźnicki Józef, Mendelowska Urszula, Midura Marzena, Midura 

Paweł, Niemiec Mieczysław, Pająk Andrzej, Ruszała Wiktor, Siuta Maria, Sołtys Mał-

gorzata, Strzępek Zo* a, Tomkowicz Piotr, Zięba Tadeusz, Zimny Kazimierz, Ziobro 

Maciej, Złotek Wiesław. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym została 

Wioletta Drozd ze Strzyżowa. Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali: Paweł Mi-

dura z Wysokiej Strzyżowskiej oraz Piotr Tomkowicz z Godowej.
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Grudzień

7 XII – koncert * nałowy obchodów jubileuszu 50-lecia Domu Kultury „Sokół” w Strzy-

żowie. Podczas części wokalno-instrumentalnej wystąpili strzyżowscy artyści, także ci,  

którzy dziś już nie występują na jego scenie. Wystąpił również zespół „Kłosowianie”, 

przy towarzyszeniu grup śpiewaczych „Baby Glinickie” i „Barwy Jesieni”.

12 XII – inauguracja sezonu narciarskiego na stoku w Strzyżowie.

13 XII – zawodnicy strzyżowskiego klubu sportów i sztuk walki Armmagedon wystar-

towali w Ogólnopolskim Turnieju Ligowym Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym 

w Mysłowicach. Piętnastu reprezentantów Strzyżowa zdobyło 29 medali – 16 złotych, 

5 srebrnych i 7 brązowych.

20 XII – podczas posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej zo-

stała zaprezentowana, książka autorstwa Andrzeja Gliwy pt.: Strzyżów. Zarys dziejów mia-

sta od średniowiecza do połowy XIX wieku (Strzyżów 2014), wydana przez towarzystwo.

30 XII - w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyła się II sesja 

Rady Powiatu Strzyżowskiego V kadencji.

31 XII – msza św. na zakończenie Starego Roku  z podsumowaniem i podaniem da-

nych statystycznych dotyczących strzyżowskiej para* i. W 2014 r. ochrzczonych zosta-

ło 68 dzieci, zawarto 40 małżeństw, zmarło 79 osób.

31 XII – zakończenie roku –  pokaz fajerwerków na strzyżowskim rynku.


