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Małgorzata Jachym

Kronika Strzyżowa za rok 2015

Styczeń

31 XII/1 I – Pokaz sztucznych ogni na strzyżowskim Rynku zorganizowany przez bur-

mistrza Strzyżowa i DK Sokół.

10 I – Koncert „Collegium Latina”, zorganizowany w ramach Noworocznych Impre-

sji Muzycznych, czyli improwizowana muzyka instrumentalna inspirowana rytmami 

afro-kubańskimi i brazylijskimi. 

11 I – XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego strzyżow-

scy wolontariusze zebrali 11 373 zł.

14 I – Koncert „Świat to muzyka” zagrany w ramach Noworocznych Impresji Muzycz-

nych w Domu Kultury w Strzyżowie, podczas którego wystąpili uczniowie Państwowej 

Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie oraz soliści Studia 

Piosenki DK „Sokół”.

15 I – Spotkanie historyczno-kulturalne zorganizowane w ramach obchodów Dnia Ju-

daizmu w strzyżowskiej Bibliotece Publicznej. Miało ono na celu przybliżenie historii, 

kultury, obyczajów i religii żydowskiej. Jego motywem przewodnim był „Szmonces – 

dowcip żydowski”.

18 I – Spotkanie kolędowe w Domu Kultury „Sokół”, w którym udział wzięły zespoły 

folklorystyczne z regionu: Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”, ZPiT „Kłosowianie”, ze-

spół „Stryki i Stryjenki”, soliści Studia Piosenki, członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń”, 

słuchacze Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz muzycy Strzyżowskiej 

Orkiestry Dętej pod kierunkiem Antoniego Barcia.

24 I – X Rajd Narciarsko-Pieszy o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego. W im-

prezie organizowanej rokrocznie przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Klub „Pol 

Survival” PTTK Rzeszów i Siedlisko „Janczar” w Pstrągowej wzięło udział około 450 

osób. Puchar Przechodni wywalczyła 69-osobowa grupa z Miejskiego Zespołu Szkół 

w  Strzyżowie, natomiast Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego trafi ł do 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Strzyżowa.
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26 I – Prezentacja i przegląd pododdziałów strzeleckich na placu Farnym w Rzeszowie 

podczas wizyty pełnomocnika ministra obrony narodowej Bogusława Packa, w której 

czynny udział wzięli strzyżowscy „Strzelcy”.

Luty

1 II – X Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” – przystanek 

Strzyżów w  Domu Kultury „Sokół”. W  ramach imprezy pod patronatem Pierwszej 

Damy RP odbyło się kilkadziesiąt koncertów, podczas których zabrzmiały najwybit-

niejsze utwory muzyki klasycznej w wykonaniu młodych pianistów z kraju i zagranicy.

2-15 II – Ferie zimowe w gminie Strzyżów. Jak co roku wszystkie instytucje kultury 

i sportu przygotowały bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży. 

2 II – W Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbyło się spotkanie poświęcone lot-

nictwu, podczas którego uczniowie mogli m.in. wysłuchać wykładu pt. „Dlaczego sa-

molot lata i  ciekawe konstrukcje lotnicze”, a  także odbyć wirtualne loty samolotem 

M28 oraz śmigłowcem S-70 i dzięki symulatorom udostępnionym przez grupę EPML 

Spotters – Mielecki Portal Lotniczy. Można było również obejrzeć wystawę modeli 

plastikowych, nad którą czuwał jej komisarz Marian Wydro.

8 II – Warsztaty garncarskie „Nie święci garnki lepią… garncarstwo w pradziejach” 

w Galerii Miejskiej, fi lii Muzeum Samorządowego. Zajęcia, podczas których można 

było poznać historię garncarstwa, a także własnoręcznie wykonać naczynia, fi gurki czy 

ozdoby, przeprowadzili pracownicy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

21 II – Munduriada, czyli VI Spartakiada Służb Mundurowych, w ramach której od-

bywają się zawody narciarskie na strzyżowskim stoku. Wzięli w nich udział straża-

cy, policjanci i dwie drużyny żołnierzy z Rzeszowa i Jarosławia, żandarmeria i księża. 

W konkurencji indywidualnej zwyciężył Waldemar Kiebała z drużyny Straży, II miej-

sce przypadło Szymonowi Wójcikowi z Policji, a III Wojciechowi Kutowi z drużyny 

Żołnierzy.

27 II – Pierwsze spotkanie muzealne w Galerii Miejskiej, fi lii Muzeum Samorządowego, 

podczas którego historię swojego życia i wojennych przeżyć, m.in. z pobytu w sowieckich 

łagrach, opowiedział kapitan Władysław Kmieć, emerytowany nauczyciel ze Strzyżowa.

28 II – W wieku 101 lat zmarł ks. infułat Józef Sondej, najstarszy kapłan diecezji rze-

szowskiej. Był wieloletnim proboszczem parafi i pw. Chrystusa Króla w  Rzeszowie, 

a wcześniej wikariuszem m.in. we Frysztaku i Strzyżowie, katechetą w strzyżowskim 

Gimnazjum Kupieckim i Liceum Handlowym oraz kapelanem Armii Krajowej.
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Marzec

1 III – Strzyżowska edycja wydarzenia pt. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”. W  biegu na dystansie 1963 metrów od Rynku do tunelu schronowego 

z czasów II wojny światowej, wzięło udział około 120 osób w różnym wieku. Impreza 

ta miała na celu zarówno popularyzację zdrowego trybu życia, jak i poszerzanie wiedzy 

o Żołnierzach Wyklętych. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania i wykłady tematyczne 

oraz wystawa posterowa wspominająca Żołnierzy Wyklętych z naszego terenu, zorga-

nizowana przez Muzeum Samorządowe w jednym z pomieszczeń dawnego schronu 

technicznego przy tunelu schronowym.

2 III – Prezentacja Muzeum Samorządowego na portalu Wirtualne Muzea Podkarpa-

cia podczas spotkania w Galerii Miejskiej. W ramach projektu zdigitalizowano część 

zbiorów strzyżowskiego muzeum i udostępniono je w sieci. 

4 III – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Policji asp. Andrzej Sabik wręczył akt 

nominacyjny nowemu komendantowi strzyżowskiej Policji, którym został nadkomi-

sarz Zenon Wierzchowski.

7 III – W Galerii Miejskiej odbyły się warsztaty archeologiczne „Ochrą i węglem. Pa-

leolityczna sztuka jaskiniowa Europy” przeprowadzone przez pracowników Muzeum 

Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zajęcia te miały na celu poznanie najstarszych dzieł 

sztuki plastycznej, ale i twórcze spędzenie wolnego czasu, głównie przez dzieci i mło-

dzież.

13 III – Koncert w rzeszowskim klubie „Pod Palmą” z udziałem m.in. strzyżowskiego 

zespołu Steel Velvet, podczas którego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Pol-

skiego Radia Rzeszów za najlepszy album podkarpackiego wykonawcy Verbel 2014. 

W plebiscycie zwyciężył zespół KSU z płytą „Dwa Narody” (1153 głosy), natomiast 

Steel Velvet zajął miejsce drugie (959 głosów) za płytę „Chwila”. 

20 III – Koncert Młodzieżowe Mocne Granie „Art Happening”, impreza przeprowadzo-

na w  ramach projektu „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny” przez Gminę Strzyżów 

i miasto Svidnik. Podczas koncertu wystąpiły młodzieżowe zespoły rockowe: ZUŠ i Cin-

namon Wind ze Świdnika oraz ze Strzyżowa Insani i RNA – Razem Nam Ambitniej. 

Głównym celem imprezy było poznanie dorobku muzycznego młodych artystów z obu 

krajów oraz integracja młodzieżowych środowisk ze Svidnika i Strzyżowa.

24 III – Kiermasz Świąteczny w Domu Kultury „Sokół”, podczas którego zaprezento-

wano mnóstwo wyrobów rękodzieła artystycznego – serwety, pisanki i palmy, kartki 

świąteczne czy ozdoby z bibuły.
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29 III – Targi Produktów Lokalnych na strzyżowskim Rynku w ramach projektu „Salu-

ti dall’Italia e dalla Polonia” – wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy polsko-

-włoskiej z miastem partnerskim Strzyżowa – Bagnacavallo. W ich trakcie swe wyroby 

zaprezentowało 22 lokalnych producentów. Były to zarówno wyroby spożywcze, jak 

i  rękodzieło artystyczne. W  ramach targów przeprowadzono konkurs na najlepszy 

produkt lokalny, którym zostały pisanki i  kurczaki wielkanocne ręcznie wykonane 

przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Bonarówka. Miejsce drugie zajęła kiełbasa 

swojska z Zakładu Masarsko-Wędliniarskiego Czesława Fiołka, a  trzecie grochówka 

z kuchni polowej Kazimierza Zimnego.

29 III – Spotkanie Strzyżowskiego Klubu Podróżnika po raz pierwszy w Galerii Miej-

skiej. Swoją prezentację pt. „Meksyk – dziedzictwo Azteków” przedstawiła Majka Za-

morska, strzyżowska podróżniczka, przewodnik beskidzki i organizatorka wyjazdów 

turystycznych w różne regiony Polski i Europy.

Kwiecień

17 IV – W Strzyżowie odbył się pogrzeb Ryszarda Szaro, zawodnika amerykańskiej ligi 

futbolowej NHL, który pochodził ze Strzyżowa i tu zaczynał swą przygodę ze sportem.

17-19 IV – IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłok 2015, którego meta zlokalizo-

wana była w Strzyżowie. Trasę liczącą ok. 50 km podzielono na dwa etapy - Krosno 

– Frysztak i Frysztak – Strzyżów. W tegorocznej edycji wzięło udział 127 kajakarzy 

z  całej Polski, m.in. Częstochowy, Wrocławia, Gliwic, Krakowa, Rzeszowa, Krosna, 

Strzyżowa i gminy Frysztak. Organizatorem spływu było Śląskie Stowarzyszenie Kaja-

kowe „Wiking” oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

22-26 IV – W Aktualnościach na antenie Telewizji Rzeszów prezentowana była pro-

gnoza pogody, podczas której przedstawione zostały najciekawsze atrakcje ziemi 

strzyżowskiej, m.in. Muzeum Samorządowe, tunel schronowy czy Kryta Pływalnia 

„Otylia”.

24-26 IV – Festiwal Kultury Dziecięcej w  ramach projektu „Polsko-Słowacki Jar-

mark Kulturalny” w Domu Kultury „Sokół”, podczas którego odbyły się warsztaty 

wokalne, teatralne i taneczne. Wzięło w nich udział 180 dzieci i młodzieży z Polski 

i Słowacji. W konkursie w kategorii teatr I miejsce zajął Zespół Teatralny SPAD ze 

Svidnika za spektakl „Na jednom Dvore”, w  kategorii piosenka – Duet „Romale” 

Maros Sivak, Vanessa Sivak, a w kategorii taniec – zespół folklorystyczny „MAKO-

VICA” Svidnik.
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Maj

2 V – Nawiedzenie kościoła parafi alnego w Dobrzechowie przez relikwie św. Floriana. 

W uroczystej mszy św. wzięli udział m.in.: bp Edward Białogłowski, burmistrz Strzy-

żowa Mariusz Kawa, mieszkańcy Dobrzechowa i okolic, a także ponad 200 strażaków 

z terenu gminy i miasta Strzyżów oraz gminy Wiśniowa.

3 V – Święto Konstytucji 3 Maja. Pod pomniki Katyński i Żołnierzy Poległych w I i II 

wojnie światowej złożono kwiaty, po czym udano się na mszę św. w intencji ojczyzny 

do strzyżowskiej fary. Główne uroczystości odbyły się po raz pierwszy na płycie strzy-

żowskiego rynku.

4-29 V – Egzaminy maturalne w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym roku szkol-

nym do matury przystąpiły 123 osoby. Zdawalność osiągnęła wysoki poziom, przy-

kładowo w Zespole Szkół Technicznych wyniki pisemnego egzaminu prezentowały się 

następująco: język polski – 100%, język angielski – 97%, język niemiecki 95%, mate-

matyka 86%.

9 V – W II Ultramaratonie Podkarpackim wzięli udział biegacze ze Strzyżowa i okolic 

– Radosław Ślaski i Jacek Wójcik na dystansie 50 km, oraz Tomasz Góra, Łukasz No-

wak i Jan Półzięć na dystansie 115 km. Najlepiej spisał się Radosław Ślaski, zajmując 1. 

miejsce na dystansie 50 km z wynikiem 4:09.47,9. 

14 V – Biskup Edward Białogłowski udzielił sakramentu bierzmowania 120 osobom 

z parafi i: Strzyżów fara, parafi i św. bpa J. S. Pelczara i Glinika Zaborowskiego.

16 V – VII Rajd Nocy Muzeów i X Zlot Pojazdów Zabytkowych połączony z prezenta-

cją zabytkowych samochodów na strzyżowskim rynku, które przejechały przez tunel 

schronowy.

16 V – II Noc Muzeów w Strzyżowie. W godzinach 19-24 główną siedzibę Muzeum 

Samorządowego oraz jego fi lie odwiedziło około dwóch tysięcy zwiedzających, miesz-

kańców Strzyżowa, ale także osób spoza naszych okolic. Mieli oni okazję obejrzeć dwie 

nowe wystawy – „Historię fotografi i” oraz „Pamiątki Wielkiej Wojny”, oraz zmianę 

w kąciku mieszkańców, gdzie pojawiły się sylwetki dwóch nowych osób, mianowicie 

Józefy Dudek-Majewskiej ps. „Michalina” oraz Juliana Przybosia. Z kolei w muzeal-

nych fi liach dostępne były następujące ekspozycje: w Synagodze – zwyczaje i obrzędy 

żydowskie, a w tunelu schronowym – wystawa militariów zorganizowana przez Sto-

warzyszenie Miłośników Munduru i Pamięci oraz wystawa fotografi czna „Strzyżów 

w obiektywie młodych” w Galerii Miejskiej.
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17 V – Drużyna siatkarska z  powiatu strzyżowskiego Neobus RAF-MAR Niebylec, 

wygrywając turniej siatkarski w Rozprzy, zapewniła sobie awans do II Ligi. 

29 V – Ponad 120 uczestników wzięło udział w I Strzyżowskim Biegu Nocnym. Trasa 

biegu rozegranego na 3 dystansach obejmowała m.in. strzyżowski Rynek oraz fragment 

Małej Obwodnicy miasta. Na dystansie 1 km zwyciężyli Karolina Włodyka z czasem 

05:14,96 oraz Bartłomiej Jasiński z wynikiem 3:16,21. Na dystansie 3 km pierwsi na me-

cie byli Ewa Kozub 0:14:51,92 oraz Maciej Tomaszewski z czasem 0:11:25,97, a na dy-

stansie 5 km najszybsi byli Halina Król z czasem 0:28:53,35 i Mateusz Król 0:21:14,53.

Czerwiec

3 VI – Pierwszy ślub w Muzeum Samorządowym. Jedna z najbardziej reprezentatyw-

nych sal muzealnych, gdzie odtworzono wnętrze salonu mieszczańskiego z końca XIX 

i początku XX wieku, została zaadaptowana na Salę Ślubów Urzędu Miejskiego. Parą, 

która zawarła związek małżeński w nowym wnętrzu byli Katarzyna Chmura ze Strzy-

żowa i Robert Szetela z Grodziska.

4-7 VI – Strzyżowski Chór Kameralny wziął udział w Spotkaniach Chóralnych Trzech 

Słowiańskich Kultur – Polski, Słowacji, Słowenii pn. „Wiara, nadzieja i miłość”, które 

odbyły się w słoweńskim mieście Celje. Wyjazd ten miał na celu głównie wymianę do-

świadczeń i nawiązanie współpracy z partnerami z Celje, ale także pogłębienie współ-

pracy z innymi chórami z Polski i zagranicy. 

7 VI – Wizyta symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i Ikony Maryi – Opiekun-

ki Ludu Rzymskiego w Strzyżowie. Symbole zostały przyjęte na Rynku przez wolonta-

riuszy ze Strzyżowa, razem z procesją udały się do kościoła farnego, gdzie odprawiona 

została uroczysta msza św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego, po 

której udały się do parafi i św. J. S. Pelczara na uroczyste modlitewne czuwanie.

20 VI – II spotkanie muzealne w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej pt. 

„Genealogia małych miast”, podczas którego wystąpili trzej prelegenci, Antoni Sypek, 

historyk z Tarnowa, Wojciech Ziobro, student historii, oraz Stanisław Szczudło, autor 

książki Skąd nasz ród. Dzieje rodziny Łyszczarzów.

14 VI – VII Maraton Rowerowy „Cyklokarpaty”, którego trasa tradycyjnie wiodła 

przez tereny gminy Strzyżów. Wzięło w nim udział prawie 600 uczestników z różnych 

regionów Polski. Na dystansie Giga (72 km) zwyciężył Bartosz Janowski (Romet Ra-

cing Team) z czasem 03:13:51, na dystansie Mega (53 km) najszybszy był Arkadiusz 

Krzesiński (Żbik-Komańcza) z  czasem 02:17:02, natomiast dystans Hobby (25 km) 
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jako pierwszy pokonał Mateusz Mucha (72D Windsport Team) z wynikiem 00:55:02. 

W kategorii kobiet na dystansie Mega zwyciężyła Ewa Ruszała (R.A.S. SUPERIOR so-

wasport.pl) z czasem 03:22:25.922 natomiast na dystansie Hobby, Klaudia Radziszew-

ska z czasem 01:05:33.722.

26 VI – Na scenie Domu Kultury „Sokół” po raz kolejny zaprezentowano komedię 

Moliera „Świętoszek” w reżyserii Roberta Chodura, w której wystąpili aktorzy Strzy-

żowskiego Teatru Prima Aprilis.

28 VI – W Hajnówce k. Białegostoku odbył się XIII fi nał konkursu „Przebojem na 

antenę 2015”, w którym nagrodę publiczności zdobył strzyżowski zespół Steel Velvet 

za piosenkę Anioł z płyty Chwila.

Lipiec

1 VII – 26. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków po raz 

kolejny zawitał do Strzyżowa. O  godzinie 18:40 ze strzyżowskiego Rynku wyruszy-

li uczestnicy 2. etapu wyścigu prowadzącego do Krosna. Zwyciężył Holender Johim 

Ariesen z klubu METEC-TKH P/B MANTEL z wynikiem 1h 55’ 09’’. 

19 VII – IX Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – przystanek 

Strzyżów odbył się podczas pikniku rodzinnego „Mama, Tata i Ja” na placu przy Re-

stauracji Bella Rosa. Wystąpiły na nim m.in. zespoły Małe Oldrzychowice z Czech oraz 

Krakusy z USA. Organizatorami imprezy, której motywem przewodnim są muzyka, 

taniec i śpiew, był strzyżowski Dom Kultury oraz Restauracja Bella Rosa.

25 VII – Na strzyżowskim stadionie sportowym odbył się piknik charytatywny pn. 

„Gramy dla Sylwii”, z którego dochód został przeznaczony na pokrycie kosztów lecze-

nia chorej na mukowiscydozę dziewczynki, mieszkanki Godowej. Podczas imprezy 

zagrał zespół Awangarda, wystąpili m.in. uczniowie z Zespołu Szkół w Godowej oraz 

grupa śpiewacza Barwy Jesieni, zorganizowano mecz piłki nożnej Wisłok Strzyżów 

– Wisłok Wiśniowa, przejażdżki bryczką czy kiermasz obrazów i rękodzieła artystycz-

nego. Zebrano 9786 zł 74 grosze, 20 funtów i 1 euro.

Sierpień

1 VIII – Na placu przy strzyżowskim Domu Kultury odbył się koncert rockowy pn. 

„Strzyżów In Rock”, podczas którego wystąpiły zespoły: Steel Velvet ze Strzyżowa, Iron 

Feel, Th e Human Trip z Mielca oraz gwiazda wieczoru – zespół Turbo, który świętował 

właśnie 35-lecie swej działalności na scenie muzycznej.
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4-13 VIII – 38. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska na Jasną Górę, w której udział wzięło 

ponad 1600 osób podzielonych na 13 grup. Parafi anie ze Strzyżowa i okolic tradycyj-

nie już wędrowali w grupie św. Andrzeja Boboli. 

6-8 VIII – 24. Rajd Rzeszowski. Na terenie powiatu strzyżowskiego zorganizowano 

trzy odcinki specjalne: OS 1/4 Konieczkowa, OS 2/5 Wysoka i OS 3/6 Glinik. Zwycięz-

cą imprezy został Bryan Bouffi  er z klubu ASA de la Drome jadący z pilotem Th ibau-

ltem de la Haye.

8 VIII – Jubileusz 25-lecia istnienia obchodziło strzyżowskie Przedsiębiorstwo Re-

montowo-Budowlane „Rembud”. Uroczystość zorganizowano w Dworze Maria Anto-

nina w Gliniku Zaborowskim.

10 VIII – Zakończyło się głosowanie internautów na Pracownię Orange. 26 miast z ca-

łej Polski walczyło o powstanie takiej świetlicy multimedialnej. Decyzją internautów 

(ponad 100 tys. oddanych głosów), Pracownia Orange, czyli miejsce służące spotka-

niom i integracji mieszkańców, powstanie w Strzyżowie.

16 VIII – Na placu przy Domu Kultury, jak co roku, odbyły się powiatowo-gminne 

dożynki, których głównym punktem jest prezentacja wieńców dożynkowych wyko-

nanych przez grupy wieńcowe działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie 

gminy i powiatu strzyżowskiego. W tym roku zaprezentowano 16 wieńców. W czasie 

imprezy można było nabyć wyroby rękodzieła, tradycyjne potrawy, miody, a także wy-

słuchać koncertów Strzyżowskiej Orkiestry Dętej, ukraińskiego zespołu pieśni i tańca 

Krynicienka czy potańczyć przy muzyce zespołu Awangarda. 

30 VIII – „Pożegnanie wakacji, czyli weekend z Radiem” – koncert na strzyżowskim 

Rynku, podczas którego wystąpili m.in.: Madvision, Hideaway, Th e Friends oraz Wol-

ni Ludzie. Dominowały rytmy rocka, rock’n’rolla i  reggae. Organizatorami imprezy, 

w której wzięło udział kilka tysięcy osób, byli: Gmina Strzyżów, CSTiR w Strzyżowie, 

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz agencja artystyczna Impresariat z Rzeszowa. 

Wrzesień

1 IX – Inauguracja roku szkolnego 2015/2016. W szkołach podstawowych naukę roz-

poczęło 14 oddziałów (SP nr 1 – 9, SP nr 2 – 4), w gimnazjum 4 oddziały, a w szkołach 

ponadpodstawowych 29 oddziałów (LO – 5, ZST – 24).

5 IX – Pochodzący ze Strzyżowa Łukasz Perłowski, siatkarz Asseco Resovii Rzeszów, 

znalazł się w ścisłej dziesiątce plebiscytu „Postać 70-lecia Podkarpackiej Siatkówki”. 

Na uroczystej gali w Filharmonii Rzeszowskiej otrzymał statuetkę przyznaną w ple-
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biscycie oraz medal „Za Wybitne Zasługi w Rozwoju Piłki Siatkowej” przyznany przez 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

25-27 IX – Obchody Dnia św. Michała, patrona miasta. W  programie m.in: Strzy-

żowski Bieg Nocny, wręczenie Nagród św. Michała, otwarcie wystawy poświęconej 

Wojciechowi Weissowi czy ofi cjalna odsłona Znaku Produktu Lokalnego „Wykonano 

w Strzyżowie”.

25-27 IX – Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody w Gliniku Zabo-

rowskim zorganizowane przez Jeździecki Klub „Pogórze” w ramach VII Memoriału 

Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Zwycięzcą został Mateusz Tyszko z  TKJ 

Garbówek.

26 IX – Rozdanie nagród św. Michała w DK „Sokół” w Strzyżowie. W kategorii Kultura 

zwyciężył zespół Steel Velvet, w  kategorii Oświata i  wychowanie – nauczyciel Wie-

sław Łuszczki, w kategorii Sport, turystyka i rekreacja – grupa Armmagedon Strzyżów, 

w kategorii Wolontariat – nauczycielka Agnieszka Witek, kategoria Mecenat – przed-

siębiorca Antoni Wójtowicz, w  kategorii Bezpieczeństwo i  zdrowie publiczne – Jed-

nostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej Dolnej, w kategorii Inne osiągnięcia 

zasługujące na wyróżnienie – tegoroczny absolwent liceum Łukasz Żydzik oraz Borys 

Budka, minister sprawiedliwości. W kategoriach Opieka społeczna i Samorządność nie 

przyznano żadnej nagrody.

27 IX – W Galerii Miejskiej odbył się  wernisaż wystawy „Powrót mistrza 1900-2015. 

Wojciech Weiss w  Strzyżowie”. Wystawa prezentuje zarówno dzieła mistrza, które 

powstały w  Strzyżowie – 13 młodopolskich rysunków, jak i  pamiątki, przedmioty 

osobiste udostępnione przez rodzinę artysty – m.in.: paletę, farby, sztalugę, skrzypce, 

dokumenty czy katalogi z międzynarodowych wystaw, w których brały udział jego 

prace. Specjalnym gościem wernisażu była wnuczka artysty Renata Weiss wraz z ro-

dziną.

29 IX – Uroczystości 50-lecia działalności Miejsko-Gminnego Przedszkola Publiczne-

go w Strzyżowie, w których wzięli udział: przedszkolaki wraz z nauczycielami i opie-

kunami oraz liczni goście, wśród nich byli pracownicy przedszkola, a  także władze 

miasta i  przedstawiciele jednostek samorządowych. Spotkanie uświetniły występy 

przedszkolaków, prezentacje archiwalnych fotografi i oraz wspomnienia dawnych 

pracowników i wychowanków placówki. Przy okazji tego wydarzenia miało również 

miejsce otwarcie i  poświęcenie Żłobka Samorządowego zlokalizowanego na terenie 

przedszkola.
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29 IX – rozporządzenie ministra sprawiedliwości przywracające Sąd Rejonowy 

w Strzyżowie, który od 1 stycznia 2013 roku funkcjonował jako fi lia Sądu Rejonowego 

w Rzeszowie. Strzyżowski Sąd Rejonowy ponownie zacznie swoją działalność 1 stycz-

nia 2016 roku.

Październik

2 X – Koncert strzyżowskiego zespołu hardrockowego Steel Velvet w Studiu Polskiego 

Radia Rzeszów im. Tadeusza Nalepy w Rzeszowie, z którego transmisja na żywo pro-

wadzona była na antenie PR Rzeszów.

6-8 X – Obchody 45. rocznicy śmierci Juliana Przybosia, m.in. w  strzyżowskiej Bi-

bliotece Publicznej (spotkanie „Odczarować Przybosia”), Zespole Szkół w  Niebylcu 

(wykłady profesorów z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagielońskiego), 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przyboś dzisiaj” na Uniwersytecie Rzeszow-

skim, a  także wykłady profesorów z  Uniwersytetu Łódzkiego, Wrocławskiego i  Ślą-

skiego. Ponadto w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbyła się wystawa pamiątek 

po Julianie Przybosiu.

17 X – W Katowicach zorganizowano turniej Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzie-

ży w Ju-Jitsu Sportowym. Czternastu zawodników strzyżowskiej grupy Armmagedon 

zdobyło łącznie 48 medali, w tym 23 złote, 13 srebrnych i 11 brązowych. 

29 X – Otwarcie Pracowni Orange w Strzyżowie, zlokalizowanej w jednym z pomiesz-

czeń Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia. Wyposażona jest m.in. w sprzęt kom-

puterowy i Internet, a jej głównym zadaniem jest stworzenie mieszkańcom miasta lep-

szego dostępu do technologii, informacji i kultury.

31 X – Iwona Nieroda z Pstrągowej zdobyła mistrzostwo świata w kick-boxingu (ka-

tegoria wagowa 56 kg, formuła low kick) podczas zawodów w Belgradzie. W fi nale 

pokonała reprezentantkę gospodarzy, Serbkę Ailę Lukac.

Listopad

11 XI – Obchody uroczystości odzyskania niepodległości w Strzyżowie. W programie 

znalazły się tradycyjnie msza św. w kościele farnym, pochód ulicami miasta, złoże-

nie kwiatów w  miejscach pamięci, apel poległych i  salwa honorowa, przemówienia 

okolicznościowe oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu 

Szkół. Organizatorami uroczystości były Powiat Strzyżowski i Gmina Strzyżów.
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11 XI – Finisaż wystawy „Powrót Mistrza 1900-2015. Wojciech Weiss w Strzyżowie” 

w Galerii Miejskiej, podczas którego dokonano podsumowania wystawy oraz obejrza-

no fi lm z uroczystego otwarcia wystawy.

15 XI – I Podkarpacki Festiwal Szarlotki 2015 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej pod 

patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. W  konkursie rywalizowało 

35  ciast z  jabłkami. Jury pod przewodnictwem Marka Purgacza, ambasadora Mar-

ki Podkarpackie Smaki, za najlepszy wypiek uznało ciasto Danuty Fąfary z Bystrzycy 

w gminy Iwierzyce.

Grudzień

1 XII – Otwarcie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zawadce, czyli domu pobytu 

dla osób nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60 lat. Placówka ta to połącze-

nie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu seniora, biblioteki, pracowni komputerowej 

i gabinetu rehabilitacyjnego. Oferuje zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowo-rekrea-

cyjne, a przede wszystkim aktywizujące społecznie. 

15 XII – VI edycja meczu charytatywnego nauczyciele kontra uczniowie w Miejskim 

Zespole Szkół w Strzyżowie, który zakończył się zwycięstwem nauczycieli. W czasie 

imprezy zebrano prawie 4000 zł, które zostały przekazane na konto Fundacji Podkar-

packiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

27 XII – Msza św. w strzyżowskiej farze, podczas której podsumowano miniony rok 

w naszej parafi i i przedstawiono dane statystyczne. W 2015 roku ochrzczonych zostało 

114 dzieci, zawarto 48 małżeństw, zmarło 109 osób. 

31 XII – pokaz sztucznych ogni na strzyżowskim Rynku zakończył rok 2015. 


