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W sobotê, 19 stycznia, na sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej we Frysztaku odby³ siê Turniej o Puchar
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego ph. „Ferie
z Marsza³kiem”. Wziê³y w nim udzia³ reprezentacje
gmin powiatu strzy¿owskiego. O godz. 10.00 rozegra-
no turniej sportowo rekreacyjny dla dzieci ze szkó³ pod-
stawowych. Zawody otworzy³ pose³ na Sejm RP – Ka-
zimierz Go³ojuch. W rozmaitych konkurencjach rywa-
lizowa³y dru¿yny gminy Wiœniowa, Czudec, Strzy¿ów
i Frysztak. W klasyfikacji koñcowej dru¿yna gminy Wi-
œniowa i Frysztak uzyska³y tê sam¹
liczbê punktów i rozegrano dodatkow¹
konkurencjê. W bardzo widowisko-
wym „wyœcigu g¹sienic” lepsza oka-
za³a siê dru¿yna gospodarzy i to ona
zwyciê¿y³a. Jednym punktem! Wice-
marsza³ek Województwa Podkarpac-
kiego Kazimierz Ziobro z³o¿y³ gratu-
lacje i wrêczy³ nagrody zwyciêzcom
oraz wszystkim m³odym uczestnikom.
I nagrodê ufundowa³ Senator Zdzis³aw
Pupa. II miejsce zajê³a dru¿yna gminy
Wiœniowa, a nagrodê ufundowa³ Pose³
do Sejmu Kazimierz Go³ojuch. Miej-
sce III zajê³a dru¿yna gmina Strzy¿ów
i IV miejsce gmina Czudec - dla nich
nagrody ufundowa³ Wójt Gminy Frysz-
tak. Dodatkowo ka¿da dru¿yna otrzy-
ma³a pi³ki ufundowane przez Starostê
Strzy¿owskiego Roberta Godka i s³o-
dycze ufundowane przez Pos³a do Par-
lamentu Europejskiego Mieczys³awa
Janowskiego.

Drug¹ czêœæ turnieju poprzedzi³
krótki wystêp zespo³u tañca wspó³cze-
snego ZYGZAK  dzia³aj¹cego przy
GOK Frysztak, prowadzonego przez
Agatê Skibê.

O godzinie 14.00 rozpoczê³y siê
rozgrywki w pi³ce halowej. W sk³ad
dru¿yn wchodzili samorz¹dowcy.
Obecne by³y reprezentacje gminy Wi-
œniowa, Niebylec, Czudec, Frysztak,
Miasta       i Gminy Strzy¿ów, Staro-
stwa w Strzy¿owie i Urzêdu Marsza³-
kowskiego        w Rzeszowie. Rozgrywki zakoñczy³y siê oko³o
godz. 19.00. Najlepsi okazali siê samorz¹dowcy Starostwa Po-
wiatowego         w Strzy¿owie. Turniej sêdziowali panowie
Piotr Cymerman          i Jacek Szymañski. Patronat honorowy

nad tym turniejem obj¹³ Marsza³ek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski. Na turnieju reprezentowa³
Go Wicemarsza³ek Kazimierz Ziobro,
który otworzy³ rozgrywki w pi³kê halow¹.
Obecny by³ równie¿ by³y zapaœnik Jan
Falandysz – inspektor ds. sportu w Urzê-
dzie Marsza³kowskim i Radny Powiato-
wy Feliks Musia³.

Fundatorami nagród  i sponsorami
turnieju byli – Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski,
Mieczys³aw Janowski – Pose³ do Parla-
mentu Europejskiego, Starosta Strzy¿ow-
ski Robert Godek, Wójt Gminy Frysz-
tak Jan Ziarnik, Zak³ady Miêsne z Gór-
na i Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„Wenta”          z Frysztaka.

Gratulacje dla wszystkich uczestni-
ków, szczególnie pi³karzy-samorz¹dow-
ców, którzy dzielnie, w sportowym du-
chu walczyli na boisku o zwyciêstwo
swoich dru¿yn. Z jednej strony siniaki,
kontuzje, wylany pot i zakwasy – a dru-
giej mêska, sportowa rywalizacja, radoœæ
ze strzelonej bramki, integracja i dobra
zabawa. W³aœnie o to chodzi w takich im-
prezach.

Podziêkowanie dla dyrekcji i pracow-
ników Szko³y Podstawowej w Fryszta-
ku za udostêpnienie budynku i sali gim-
nastycznej

Organizatorami turnieju byli – Gmi-
na Frysztak, Gminny Oœrodek Kultury we Frysztaku, Gminny
Oœrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

tekst i zdjêcia: empe
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Dnia 31 stycznia 2008r. odby³a siê XVIII sesja Rady Gminy
Frysztak. Przyjêty porz¹dek obrad Sesji zawiera³ wiele spraw,
wœród których najwa¿niejszym zagadnieniem by³o uchwalenie
bud¿etu Gminy na 2008r. (bud¿et na dalszych stronach).

Drugim wa¿nym zagadnieniem by³o podjecie uchwa³y w spra-
wie przyjêcia ,,Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecz-
nych na lata 2007 – 2013 dla Gminy Frysztak”.

Strategia ta uwzglêdnia ewolucjê instytucji pomocy spo³ecz-
nej, jej przejœcie od realizacji funkcji ratowniczej do prewencyj-
no-us³ugowej oraz malej¹c¹ opiekuñcz¹ rolê pañstwa na rzecz
pomocy samorz¹dowej i organizacji pozarz¹dowych. W nowej
roli pomoc spo³eczna bêdzie instytucj¹ opart¹ na kapitale spo-
³ecznym lokalnej spo³ecznoœci, uwzglêdniaj¹c tym samym now¹
rolê œwiadczeniobiorców – od biernego klientyzmu do aktywnej
partycypacji w procesie pomocy1 .

W g³ównych za³o¿eniach metodycznych Strategia Rozwi¹-
zywania Problemów Spo³ecznych w gminie Frysztak sk³ada siê:

· z diagnozy aktualnego stanu pomocy spo³ecznej w gminie,
· prognozy potrzeb spo³ecznych

spo³ecznoœci lokalnej,
· celu strategicznego ogólnego

i celów szczegó³owych (operacyj-
nych),

· metod realizacji celów,
· harmonogramu,
oraz przedstawia ca³oœciow¹

wizjê polityki spo³ecznej w per-
spektywie czasowej do 2013 roku.
Niniejsza strategia jest tak¿e
istotn¹ potrzeb¹ i wymogiem no-
wej sytuacji spo³eczno-gospodar-
czej gminy Frysztak, regionu pod-
karpackiego i Polski, zwi¹zanej
g³ównie z wst¹pieniem naszego
kraju do Unii Europejskiej (maj
2004 r.) oraz zupe³nie nowymi
mo¿liwoœciami zwi¹zanymi z pozyskiwaniem funduszy struktu-
ralnych na rozwój lokalny, w tym politykê spo³eczn¹. Oparcie
funkcjonowania polityki spo³ecznej w gminie na d³ugofalowym
planowaniu, na przejrzystych celach o ró¿nym horyzoncie cza-
sowym, pomaga zarz¹dzaæ sfer¹ polityki spo³ecznej i u³atwia
pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych na realizacjê zadañ tej¿e
polityki. Strategia pomaga tak¿e skoordynowaæ dzia³ania ró¿-
nych instytucji dzia³aj¹cych na polu polityki spo³ecznej w gmi-
nie wokó³ g³ównego kierunku dzia³añ i g³ównych problemów w
tej sferze.

Pe³na treœœ „Strategii” na stronie - www.frysztak.pl
                               Urz¹d Gminy Frysztak

1 Krzyszkowski J. Lokalna polityka wobec biedy

(red) Warzywoda Kruszyñska W. Instytut Socjologii U£, £odŸ,
2003 s. 167-8

W dniu 31.01.2008 r. Rada Gminy Frysztak podjê³a uchwa³ê
nr XVIII/97/2008 w sprawie bud¿etu Gminy na 2008 r. Pe³ny
tekst uchwa³y zamieszczony jest na stronie internetowej Urzê-
du Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://
www.bip.frysztak.pl/, w zak³adce Prawo Lokalne.

Podstawowe wielkoœci okreœlaj¹ce bud¿et Gminy Frysztak
w 2008 r. to:

•ród³em pokrycia deficytu bêdzie kredyt bankowy w kwo-
cie 502.801,00 z³.

Dochody bud¿etu gminy przyjête w bud¿ecie s¹ oparte na

za³o¿eniach wynikaj¹cych z ustawy o dochodach jednostek

samorz¹du terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U.

Nr 203 z 2003 r., poz. 1966) i wynios¹:

DOCHODY BUD¯ETU GMINY
Dochody bud¿etu gminy w zakresie subwencji z bud¿etu

pañstwa oraz udzia³ów w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych przyjêto na podstawie informacji Ministra Finansów
z dnia 10.10.2007 r. Wysokoœæ dotacji celowych przyjêto na
podstawie danych z dnia 23.10.2007 r., przekazanych przez
Wydzia³ Finansów i Bud¿etu Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie.

Przy obliczaniu wysokoœci dochodów z tytu³u podatków i
op³at lokalnych brano pod uwagê przewidywane wykonanie za
2007 r. przyjmuj¹c do obliczeñ stawki podatków od nierucho-
moœci na poziomie roku 2007.

Podatek rolny w 2008 r. naliczany bêdzie w wysokoœci:

1) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi niewchodz¹cy-
mi w sk³ad gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele
rolnicze – 225,00 z³ za 1 ha przeliczeniowy (5 x 45,00 z³),

BUD¯ET GMINY FRYSZTAK 2008

1. 

Podatki i opłaty                                                                                 
(min podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków 

transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i 

darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłata targowa, skarbowa,   

eksploatacyjna, za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensaty i 

odsetki za zwłokę). 

2 059 927,00 zł 

2. 
Udziały w podatkach (w tym w podatkach dochodowych od osób 

fizycznych i prawnych). 
2 021 717,00 zł 

3. 
Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów (na 

zadania zlecone i własne oraz program „Uczeń na wsi”). 
4 584 489,75 zł 

4. 
Subwencja z budżetu państwa (w tym część oświatowa, 

wyrównawcza i równoważąca). 
12 208 883,00 zł 

5. 
Dochody z majątku gminy (w tym z dzierżawy, najmu, sprzedaży, 

użytkowania wieczystego, opłaty za energie itp.). 
182 500,00 zł 

6.  
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (basen, 
wynajem lokali, opłaty itp.).  

453 320,00 zł 

7. Pozostałe dochody (darowizny, opłaty, odsetki itp.). 236 250,00 zł 

 Razem 21 747 086,75 zł 



5GAZETA FRYSZTACKA Styczeñ - Luty 2008

2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolni-
cze – 112,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 45,00 z³).

Dochody z podatku rolnego w 2008 r. bêd¹ wy¿sze ni¿ w
roku 2007, ze wzglêdu na wzrost œredniej ceny skupu ¿yta. Do
kalkulacji dochodów z tytu³u podatku rolnego przyjêto obni-
¿on¹ œredni¹ cenê skupu ¿yta z kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty
45,00 z³ za 1 q, w rezultacie wzrost podatku rolnego wyniesie
26,69 % a nie 64,10 %. Do obliczenia dochodów z podatku
leœnego przyjêto œredni¹ cenê sprzeda¿y drewna tartacznego
uzyskan¹ przez nadleœnictwa za okres      3 kwarta³ów 2007 r.
Podatek leœny przy tej cenie drewna wyniesie 32,40 z³ za 1ha
lasu.

Wydatki Bud¿etu Gminy

Przy opracowywaniu planu wydatków bud¿etu gminy na
2008 r. brano pod uwagê wnioski kierowników gminnych jed-
nostek organizacyjnych, pracowników Urzêdu Gminy odpo-
wiedzialnych za realizacjê poszczególnych zadañ oraz wnio-
ski z zebrañ wiejskich. W za³o¿eniach do bud¿etu gminy na
2008 r. w zakresie wydatków przyjmowano ich wzrost o wskaŸ-
nik inflacji, tj. o 2,3 % w tym tak¿e wynagrodzeñ o 2,3 % (tyle
wynosi podwy¿ka planowana w pañstwowej sferze bud¿eto-
wej w 2008 r., wynikaj¹ca z projektu bud¿etu pañstwa), zaœ w
przypadku pracowników oœwiaty o 5 %, co wynika z odrêb-
nych przepisów –  Karta Nauczyciela.

W dziale transport i ³¹cznoœæ zaplanowano 1.220.000,00
z³, z tego na inwestycje drogowe 900.000,00 z³, w tym na dro-
gi wojewódzkie 150.000,00 z³, drogi powiatowe 100.000,00
z³ i gminne 650.000,00 z³. Z kolei œrodki przeznaczone na bie-
¿¹ce utrzymanie dróg gminnych wynios¹ 320.000,00 z³, w tym
œrodki wydzielone dla Rad So³eckich 220.000,00 z³.

Wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne) planowane do re-
alizacji w 2008 r. wynios¹ ³¹cznie 2.990.540,00 z³, co stano-
wi 13,44 % wydatków ogó³em. Szczegó³owe dane dotycz¹-
ce wydatków maj¹tkowych zawiera tabela na prawej stro-
nie.

Tabela - po prawej stronie
Inwestycje – wymienione w poz. 19 i 20 w tabeli to zadania

objête limitami wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne. W przypadku uzyskania dofinansowania dla tych inwe-
stycji z funduszu unijnego dochody bud¿etu zwiêksz¹ siê o kwo-
tê ok. 695.953,67 z³ (co odpowiada 70 % ich wartoœci koszto-
rysowych). Wprowadzenie takich dochodów do bud¿etu spo-
woduje, ¿e bud¿et z planowanym deficytem zmieni siê na bu-

d¿et z nadwy¿k¹ w wys. 193.152,67 z³          a
o jej przeznaczeniu zdecyduje wtedy Rada
Gminy.

W trakcie roku bud¿etowego 2008 pla-
nuje siê tak¿e wprowadziæ do bud¿etu
2 nowe inwestycje o strategicznym znacze-
niu dla gminy, tj.:

1) Budowa oczyszczalni œcieków
w Pu³ankach oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci Frysztak (w kolejnych la-
tach bêd¹ mog³y zostaæ skanalizowane na-
stêpne miejscowoœci),

2) Przebudowa ci¹gu drogowego rela-
cji Gogo³ów – Januszkowice d³ugoœci
4,8 km.

W obydwu przypadkach Gmina zamie-
rza wyst¹piæ z wnioskami o dofinansowa-
nie z funduszy unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 –
2013.

W roku 2008 Gmina bêdzie sp³acaæ kre-
dyty i po¿yczki w kwocie 1.684.647,00 z³
oraz odsetki od nich, które zaplanowano w
wysokoœci 182.000,00 z³.

Reasumuj¹c nale¿y uznaæ, ¿e bud¿et
Gminy Frysztak na 2008 r. zabezpiecza

wykonanie podstawowych zadañ gminy.

                                       Frysztak, dnia 07 luty 2008r.

1. Rolnictwo i łowiectwo 50 464,00 zł 

2.  Leśnictwo  850,00  zł 

3 Transport i łączność  1 220 000,00 zł 

4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 zł 

5 
Działalność usługowa (plany zagospodarowania  
przestrzennego) 

50 000,00 zł 

6 Administracja publiczna 1 615 212,00 zł 

7 Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1 682,00 zł 

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133 000,00 zł 

9 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 

60 374,00 zł 

10 Obsługa długu publicznego 182 000,00 zł 

11 Obsługa bankowa i rezerwa 115 000,00 zł 

12 Oświata i wychowanie 10 041 740,00 zł 

13 Szpitale ogólne 10 000,00 zł 

14 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł 

15 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 zł 

16 Pomoc społeczna 4 746 603,00 zł 

17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 zł 

18 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 649,75 zł 

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 1 243 683,00 zł 

  dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego 164 944,00 zł 

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 045 800,00 zł 

21 Kultura fizyczna i sport 1 432 830,00 zł 

  RAZEM: 22 249 887,75 zł 

OG£OSZENIE
Wynajmê budynek mieszkalny wraz
z pomieszczeniem przystosowanym

na prowadzenie sklepu
w miejscowoœci Glinik Dolny nr. 207

lub przyjmê osobê do prowadzenia sklepu.
Informacja

pod num. tel. 017 2219702 lub 0668 601 059.
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Lp.Rozdział Nazwa inwestycji / zadania Kwota 

1  01009  
Dotacja celowa dla 2 spółek wodnych w Twierdzy na realizację inwestycji 

wodociągowych  
20 000,00 

2  60013 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na budowę chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

988 Babica – Warzyce w miejscowościach Twierdza i Pułanki oraz zatok 

autobusowych w miejscowości Lubla 

150 000,00 

3  60014 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 R Cieszyna – Huta 

Gogołowska na odcinku w miejscowości Huta Gogołowska.” 

100 000,00 

4  60016 Asfaltowanie dróg gminnych 650 000,00 

5  75023  Zakup sprzętu komputerowego  24 000,00  

6  75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 000,00 

7  80101 Dokończenie budowy łącznika w SP w Frysztaku 230 000,00 

8  80110 GP Frysztak – zakup nowej kserokopiarki  7 000,00 

9  80113 
Zakup busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy przy 

dofinansowaniu z PFRON 
22 000,00 

10 85111 
Dotacja celowa na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie 

- defibrylatora ze stymulatorem zewnętrznym serca. 
10 000,00 

11 90001 Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinik Górny 90 000,00 

12 90001 Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinik Dolny 45 000,00 

13 90001 

Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej "za torami" z przejściem pod torami 

kolejowymi oraz przygotowanie dokumentacji do dokończenia budowy kanalizacji 
sanitarnej wsi Cieszyna 

35 000,00 

14 90001 
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych dla wsi Pułanki, Kobyle, Stępina, 

Widacz do celów projektowych 
250 000,00 

15 90002 

Zabezpiecznie środków w budżecie gminy na projekt inwestycyjny realizowany przez 

Związek Komunalny "Wisłok": "Nidelva - Wisłok, norweskie doświadczenia w 

segregacji odpadów dla ochrony polskiej rzeki", w szczególności na organizację 

systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zakup pojemników i kompostowników  

67 710,00 

16 90015 
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Stępina, Pułanki, Lubla, 

Twierdza, Glinik Dolny, Cieszyna 
150 000,00 

17 90017 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZK we Frysztaku na zakup przyczepy 

samochodowej oraz 2 kosiarek, potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na 

terenie gminy  

10 000,00 

18 90095 Zakup 3 przystanków PKS (Cieszyna, Pułanki, Glinik Dolny koło P. Łyszczarz) 22 500,00 

19 92114 
"Zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez remont budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy" 
213 500,00 

20 92604 
"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji we Frysztaku" 
847 830,00 

    Razem: 2 990 540,00 

 

WYDATKI GMINY FRYSZTAK 2008

 
     
     Miesięcznik Samorządowy Gminy Frysztak    Adres: ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak 
       Członek "Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej"   tel/fax /0-17/ 2777-903, 2777-920, 2777-110 
       Wydawca: Urząd Gminy i Stowarzyszenie „Fundusz    e-mail: gazeta@frysztak.pl 
       Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej”    www.frysztak.pl 
       Redaktor naczelny: Janusz Zarszyński    
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Kandydat na Wójta Roku 2007
mgr in¿. Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak.

Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. og³osi-
³a kolejn¹ edycjê konkursu na „Wójta Roku 2007”. W fina³o-
wej 10 znaleŸli siê:

1.   Stanis³aw Herej -
      Radków /woj. Œwiêtokrzyskie/
2.   Aleksander Jaros³awski –
      P³oñsk /woj. Mazowieckie/
3.  Witold £apiñski –
      Poœwiêtne /woj. Podlaskie/
4.   Robert Nowak –
     Przyrów /woj. Œl¹skie/
5.   Marek Pa³asz –
     Rzeczyca /woj. £ódzkie/
6.  W³adys³aw Pazdan –
    Limanowa /Ma³opolskie/
7.  Andrzej Pulit –
    Skarbimierz /woj. Opolskie/
8.  Henryk Romanek –
     Wysokie /woj. Lubelskie/
9.  Adam Woropaj –
    Duszniki /woj. Wielkopolskie/
10. Jan Ziarnik –
      Frysztak /woj. Podkarpackie/
Pan mgr in¿. JAN ZIARNIK – Wójt

Gminy Frysztak pe³ni funkcjê Wójta
III kadencjê i cieszy siê wœród mieszkañ-
ców Gminy szczególnym zaufaniem oraz
szacunkiem.

To bardzo dobry gospodarz Ziemi
Frysztackiej. Jego dzia³alnoœæ jest rozle-
g³a – od szerokiej promocji gminy, do wa¿-
nych inwestycji, widocznych w wielu dzie-
dzinach, wœród których na szczególne wy-
ró¿nienie w ostatnim okresie zas³uguj¹:
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem,
wyposa¿eniem i przewi¹zk¹ do istniej¹-
cego budynku Zespo³u Szkó³ w Gogo³o-
wie,
- wykonanie nadbudowy oraz
termomodernizacji wraz z za-
daszeniami wejœæ do Szko³y
Podstawowej nr 1 we Frysz-
taku,
- wymiana stolarki okiennej
wraz z innymi drobnymi re-
montami zaplecza kuchenne-
go czy ogrodzenia w Szko-
³ach Podstawowych w Glini-

ku Górnym, w Zespole Szkó³ w Lubli oraz w Przedszkolu
Publicznym we Frysztaku,
- modernizacja dróg gminnych i wspó³udzia³ w modernizacji
dróg powiatowych,
- modernizacja Gminnego Oœrodka Kultury Frysztak z sie-

dzib¹ w Twierdzy,
- przygotowanie do realizacji inwestycji
pn,,Budowa wodoci¹gu w m. Kobyle”,
- przygotowanie dokumentacji pod budo-
wê oczyszczalni œcieków w Pu³ankach, któ-
ra rozwi¹¿e problem œcieków w ca³ej gmi-
nie.

W latach 2002 – 2006 wydatkowano
na inwestycje 8 446 722,39z³, z udzia³em
zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania w kwo-
cie 5 063 424,80z³.

W swojej dzia³alnoœci Pan Wójt bardzo
mocno wspiera dzia³alnoœæ jednostek OSP
na terenie gminy. Jednostki s¹ systematycz-
nie zaopatrywane w podstawowy sprzêt. W
9 jednostkach zmieniono na nowsze samo-
chody bojowe.

Pan Jan Ziarnik by³ wspó³inicjatorem
organizacji obchodów „Dni Ziemi Frysz-
tackiej”. Impreza ta na sta³e wros³a w ka-
lendarz wydarzeñ i cieszy siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem. W tym roku odbê-
dzie siê po raz 9-ty.

Olbrzymim sukcesem i popularnoœci¹
ciesz¹ siê tak¿e Zloty Militarne przy za-
bytkowym, unikalnym kompleksie schro-
nów z czasów II wojny œwiatowej. Przy-
je¿d¿a na nie kilka tysiêcy osób z ca³ej
Polski.

Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca
na linii Gmina – Parafia. Z bud¿etu Gmi-
ny dofinansowywane s¹ prace remontowe
i konserwatorskie Koœcio³ów w Gogo³owie
i Lubli a tak¿e konserwacja o³tarza w Ko-
œciele we Frysztaku i Kaplica Denkertów
na cmentarzu w Gogo³owie. Widocznym

efektem tej wspó³pracy jest
wspólnie zorganizowany, po
raz pierwszy w roku ubie-
g³ym, koncert - „Frysztak dla
Jana Paw³a II”.

Widocznym i u¿ytecznym
efektem tej wspó³pracy jest
du¿y parking naprzeciw
cmentarza. Parafia u¿yczy³a
w d³ugoletnie u¿ytkowanie
dzia³kê, a gmina wykkona³a
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utwardzenie i nawierzchniê.
Aktywnie wspiera dzia³alnoœæ lokalnych przedsiêbiorców

przy realizacji nowych inwestycji. Dowodem tego jest uzy-
skanie przez gminê tytu³u „Gmina Fair Play”

Wójt Gminy Frysztak jest otwarty na nowe inicjatywy i
pomys³y. Bardzo wysoko ceni sobie zaanga¿owanie osobiste
mieszkañców w rozwój naszej Gminy. Aby wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ dla tych dzia³añ, podczas obchodów „Dni Ziemi
Frysztackiej”, z jego inicjatywy wrêczane s¹ medale: Medal
Wdziêcznoœci Gminy Frysztak i Medal „Przyjaciela Ziemi
Frysztackiej”.

Dzia³alnoœæ Pana Wójta zosta³a zauwa¿ona nie tylko w
konkursie „Wójt Roku 2007”. Warto przypomnieæ choæby fakt
¿e, w dorocznym rankingu samorz¹dów opracowywanym
przez ,,Rzeczpospolit¹” Gmina Frysztak znalaz³a siê na 57
miejscu spoœród 1589 gmin. Ranking tworzony by³ na pod-
stawie danych z Ministerstwa Finansów i Najwy¿szej Izby
Kontroli. Oceniana by³a nie tylko kondycja finansowa gminy,
ale tak¿e zarz¹dzanie i starania o rozwój spo³eczeñstwa oby-
watelskiego. Sposób wyboru zatwierdza³a niezale¿na Kapi-
tu³a, w sk³ad której wchodzili przedstawiciele instytucji i œro-
dowisk wspó³pracuj¹cych z samorz¹dami. Przewodnicz¹cym
Kapitu³y by³ by³y premier, eurodeputowany Jerzy Buzek.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ za zarz¹dzanie Gmina
Frysztak zosta³a sklasyfikowana na 22 miejscu.

Niestety, jak sami organizatorzy zaznaczaj¹ widoczny jest
podzia³ na Polskê A (bogatsz¹) i Polskê B (biedniejsz¹). St¹d
te¿ w ró¿nego rodzaju rankingach dominuj¹ gminy z terenów
bogatszych i okolic wiêkszych miast.

Tym wiêkszym sukcesem jest przebicie siê gmin z terenów

biedniejszych z tzw. ,,œciany wschodniej’’.
Gmina Frysztak to ma³e œrodowisko (14 so³ectw zamiesz-

ka³ych przez 10 800 mieszkañców), ale bardzo aktywne, dziêki
takim ludziom jak Nasz Wójt.

Cieszy wiêc fakt, ¿e zosta³a zauwa¿ona praca cz³owieka o
wysokiej kulturze osobistej, skromnego i uczciwego, który
zabiega o to by Gmina Frysztak sta³a siê przyjazna miesz-
kañcom i odwiedzaj¹cym j¹ goœciom. By rozwija³a siê, uno-
woczeœnia³a, piêknia³a.

W dniu 02.02.2008 w Na³êczowie, z udzia³em Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Marka Sawickiego, odby-
³o siê uroczyste podsumowanie konkursu. Nasz Pan Wójt
utrzyma³ pami¹tkowe dyplomy finalisty konkursu Wójt
Roku 2007 od Telewizji Polskiej – Program 1, Zwi¹zku
Gmin Wiejskich RP oraz Krajowego Zwi¹zku Rolników
Kó³ek i Organizacji Rolniczych.

                                                                                                                                                        g.

„Po ³zach przyjdzie ukojenie,
nad ¿yciem zamyœlenie,
a potem o Mamie najpiêkniejsze wspomnienie...”
                                                                     /.../
                  Drogiej Kole¿ance Asi
                 wyrazy szczerego ¿alu
                 z powodu œmierci Mamy
                                         sk³ada redakcja GF
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WALENTYNKA DLA CZYTELNIKÓW „GAZETY FRYSZTACKIEJ”WALENTYNKA DLA CZYTELNIKÓW „GAZETY FRYSZTACKIEJ”WALENTYNKA DLA CZYTELNIKÓW „GAZETY FRYSZTACKIEJ”WALENTYNKA DLA CZYTELNIKÓW „GAZETY FRYSZTACKIEJ”    

Z ŻYCZENIAMI,Z ŻYCZENIAMI,Z ŻYCZENIAMI,Z ŻYCZENIAMI,    

ABY NIE TYLKO 14 LUTEGO , ALE KAŻDEGO DNIA ABY NIE TYLKO 14 LUTEGO , ALE KAŻDEGO DNIA ABY NIE TYLKO 14 LUTEGO , ALE KAŻDEGO DNIA ABY NIE TYLKO 14 LUTEGO , ALE KAŻDEGO DNIA     

DOŚWIADCZALI MIŁOŚCI INNYCH LUDZI I POTRAFILI DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ.DOŚWIADCZALI MIŁOŚCI INNYCH LUDZI I POTRAFILI DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ.DOŚWIADCZALI MIŁOŚCI INNYCH LUDZI I POTRAFILI DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ.DOŚWIADCZALI MIŁOŚCI INNYCH LUDZI I POTRAFILI DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ.    

O miłości z humorem… 

Wyszłam za niego z miłości, a ten drań okazał się kompletnym bankrutem. 

Spotykają się dwie znajome: 
- Wiesz, mój mąż jest impotentem… 
- To nie wiedziałaś o tym przed ślubem?!  
- Mówił, że ma jakąś nieruchomość, ale myślałam, że chodzi mu o willę.. 

- Co to jest miłość? 
- Światło życia. 
- A małżeństwo? 
- Rachunek za światło.  
 
 
Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z wielką latarką w dłoni. 
- Dokąd to? 
- Na randkę - przyznaje się chłopak. 
- Ha! Ja w twoim wieku nie potrzebowałem latarki na randkach. 
- No tak. I sam popatrz na kogo trafiłeś. 

Modlitwa kobiety: 
- Panie, proszę, obdarz mnie mądrością, abym mogła zrozumieć swojego męża. Daj mi cierpliwość, 
abym mogła wytrzymać jego idiotyczne pomysły. Daj mi też miłość, bym mogła wszystko mu 
wybaczyć. Tylko o siłę Cię nie proszę, bo bym go zabiła! 

Co to jest ANTYKWARIAT ? 
- Małżeństwo, w którym żona jest stara, a mąż młody. Żona to antyk, a mąż to wariat. 

 

                          …i zupełnie poważnie: 
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Zakoñczy³ siê Rok Biblii. Czy to oznacza, ¿e Koœció³ og³osi³ tylko tak¹
jednoroczn¹ akcjê, po której mo¿emy Bibliê spokojnie od³o¿yæ na pó³kê
i siêgaæ po ni¹ tylko okazjonalnie? Warto przypomnieæ, ¿e has³o brzmia-

³o: „Czytaj i ¿yj Bibli¹”. S¹dzê, ¿e wszyscy wierni zrozumieli to jednoznacznie. Prawdy zawarte w Piœmie Œwiêtym
s¹ aktualne w ka¿dym czasie, a¿ do skoñczenia œwiata. Nie wystarczy, ¿e piêknie wydana Biblia bêdzie sta³a nie-
tkniêta na pó³ce, nawet na poczesnym miejscu, a jej karty zachowaj¹ czystoœæ i biel. Na g³u-
cho zawarta Ksiêga niczego nas nie nauczy. Trzeba, by sta³a siê naszym sta³ym towarzyszem
¿ycia, by by³a pod rêka, a jej karty wytarte od czêstego u¿ywania.
     Postanowi³am kontynuowaæ spotkania z Bibli¹ na ³amach naszej gazetki. Potrzebne s¹ one
nie tylko mnie, ale tak¿e naszym  czytelnikom. ¯ywiê cich¹ nadziejê, ¿e liczba mi³oœników
Pisma Œwiêtego w naszej parafii bêdzie stale wzrasta³a, ¿e wkrótce bêdzie nas ca³a rzesza.

Zanim zajmiemy siê opowieœci¹ o
potopie, zatrzymajmy siê na koñcowych
wersetach rozdzia³ów 4 i 5. Jest w nich
mowa o potomkach Adama. Jego ród
rozrasta³ siê, bo w miejsce zabitego Abla
otrzyma³ od Boga innego dobrego syna
– Seta. Po jego urodzeniu mia³ Adam
jeszcze synów i córki. Biblijny Autor
wylicza potomków Kaina i Seta. Zagad-
kowe s¹ tu liczby lat ¿ycia patriarchów
tych rodów. ̄ yli oni po kilkaset lat. I tu
rodzi siê niedowierzanie. Czy nale¿y do-
s³ownie odczytywaæ te liczby? Na pew-
no nie. S³owa: „ Oto lista potomków
Adama” nasuwaj¹ przypuszczenie, ¿e
Autor wprowadza cytat z innego Ÿró-
d³a. Ma on byæ zwiêz³ym zarysem w
formie genealogii – religijnej historii
ludzkoœci przed potopem. Liczba pa-
triarchów przedpotopowych i lata ich
¿ycia nie stanowi¹ oczywiœcie œcis³ych
danych historycznych. Nie odnaleziono
dot¹d klucza do zrozumienia wysokiej
liczby ich ¿ycia. Jest to zapewne jakiœ
symboliczny, semicki sposób notowania.
Byæ mo¿e oznacza on tyle tylko, ¿e lu-
dzie ci ¿yli faktycznie d³u¿ej od nas lub
te¿, ¿e ludzie od dawna ¿yj¹ na ziemi.
Legendy o d³ugowiecznoœci zna wiele
ludów Wschodu.

Jeszcze bardziej zagadkowe s¹ wer-
sety 1-4 rozdzia³u 6, zatytu³owane: „
Przyczyna potopu – upadek moralny

ludzkoœci”. S¹ tu w³aœciwie dwa trudne
do rozszyfrowania elementy. Pierwszy
to zdania, które mówi¹ o tym, ¿e: „ Kie-
dy ludzie zaczêli siê mno¿yæ na ziemi,
rodzi³y siê im tak¿e córki. Synowie Boga
spostrzegli, i¿ córki cz³owiecze s¹ piêk-
ne, pojêli wiêc za ¿ony te wszystkie, któ-
re sobie upodobali” … W owych cza-
sach ¿yli na œwiecie olbrzymi, a tak¿e i
potem – kiedy to synowie Boga wspó³-
¿yli z córkami cz³owieczymi, a one im
rodzi³y synów. Byli to przes³awni mo-
carze zamierzch³ych czasów. I Jahwe wi-
dzia³, ¿e wielka jest niegodziwoœæ ludzi
na œwiecie i ¿e wszelkie ich zamys³y kie-
ruj¹ siê ku z³u. Po¿a³owa³ wiêc Jahwe,
i¿ uczyni³ ludzi na ziemi, i zasmuci³ siê
w swym sercu. I Jahwe rzek³: „ Zg³adzê
z powierzchni ziemi ludzi, których stwo-
rzy³em , a wraz z ludŸmi zwierzêta do-
mowe i ptactwo nieba, bo ¿a³ujê, ¿e ich
stworzy³em.”

Zagadkowy jest ten tekst o synach
Boga i córkach cz³owieczych, jak rów-
nie¿ o olbrzymach. Jeœli chodzi o tyta-
nów, mo¿e to byæ zwiêz³e powtórzenie
legendarnego opowiadania o wschodnich
herosach – tytanach i uprawianej przez
nich rozpuœcie. Hagiograf wykorzysta³
tê legendê jako drastyczny obraz upad-
ku moralnego na œwiecie. S¹ ró¿ne pró-
by wyjaœnienia pojêæ „synowie Boga” i
„córki cz³owiecze”. Pozostawmy to bi-

blistom. Jedno wszak¿e jest pewne: na-
piêtnowanie przez Autora nieograniczo-
nego wielo¿eñstwa, spowodowan¹ nie-
opanowan¹ zmys³owoœci¹. O gigantach
przed potopem wspomina tez prorok
Baruch /3, 26-28/, Ksiêga M¹droœci /
14, 6/ i Ksiêga Syracha  /16, 7n/.

Bardziej ni¿ legenda o herosach zdu-
miewa nas, a mo¿e tak¿e niepokoi ¿al i
smutek Boga, ¿e stworzy³ ludzi, Bóg,
który „widzi”, „boleje” i „¿al mu” – to
jest nie do przyjêcia. Bóg, który zacho-
wuje siê jak zawiedziony cz³owiek, któ-
remu dzie³o siê nie uda³o i dlatego po-
stanawia je zniweczyæ. Ten obraz wy-
daje siê nam prymitywnym antropomor-
fizmem. Nikt nie potrafi wyt³umaczyæ
tego przekazu, jednak wyczuwamy, ¿e
pod warstw¹ wyobra¿eniowo – jêzy-
kow¹ tkwi tu jakaœ przejmuj¹ca praw-
da. Tylko czy da siê jej dotkn¹æ? W tym
obrazie Boga ¿a³uj¹cego, zasmuconego
i zagniewanego z powodu nieprawoœci
ludzi jest jeszcze jeden szkopu³. Zg³a-
dzenie ludzi – to jeszcze mo¿na poj¹æ –
ale zwierzêta? Có¿ one zawini³y, ¿e
musza zgin¹æ razem z ludŸmi? U progu
biblijnej opowieœci o oczyszczeniu zie-
mi, o wyniszczaj¹cych wodach potopu,
jest ten przejmuj¹cy i niepojêty dla umy-
s³u ludzkiego przekaz o Bogu ¿a³uj¹cym,
¿e uczyni³ œwiat.

Czas zaj¹æ siê sednem opowieœci bi-

Biblijny potop – znaki zapytania i niezg³êbione tajemnice Bo¿e.
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blijnej – samym faktem potopu. Dla
cz³owieka Biblii, a mowa zarówno o He-
brajczykach, jak i o chrzeœcijanach ro-
zumiej¹cych ducha tej Ksiêgi, rzeczy-
wistoœæ œwiata jest ksiêg¹ Bo¿¹, zaœ wy-
darzenie trudnym tekstem do odczyta-
nia. Takim wydarzeniem – mo¿e najtrud-
niejszym ze wszystkich opowieœci – jest
biblijny potop. Jahwe mówi³ do pradaw-
nych ludzi – jak póŸniej Jezus – przez
przypowieœci. Opowieœci biblijne to tak-
¿e przypowieœci. Warto przy tym zazna-
czyæ, ¿e nie s¹ one wymys³em jak ba-
jeczki dla dzieci. Bóg naucza³ ludzi przez
wydarzenia, przez fakty, które przyda-
rza³y siê ludziom, grupom ludzi, czy –
jak w przypadku potopu – ludzkoœci.

Zobaczmy, co zdo³ano odczytaæ tak-
¿e z wydarzenia potopu. Istniej¹ zwo-
lennicy tezy, ¿e biblijny tekst, a tak¿e i
dokumenty staro¿ytnej literatury sume-
ryjsko-babiloñskiej, g³ownie zaœ epos o
Gilgameszu, zawieraj¹cy relacjê nader
zbli¿on¹ do biblijnej – oparte zosta³y o
opis realnej, lecz terytorialnie raczej
ograniczonej katastrofy. Inni zaœ repre-
zentuj¹ opiniê, ¿e chodzi tu o dos³ownie
globalny zasiêg kataklizmu. O s³uszno-
œci pierwszej wersji œwiadczy³yby wy-
niki prac wykopaliskowych w okolicach
rodzinnego miasta Abrahama. Nie jest
jednak pewna owa terytorialna ograni-
czonoœæ. Najró¿niejsze relacje i wspo-
mnienia o potopie istniej¹ bowiem nie
tylko w mezopotamskich systemach re-
ligijnych. Zachowa³y siê one równie¿ w
odciêtych od siebie tradycjach najpier-
wotniejszych religii prekolumbijskiej
Ameryki, a tak¿e w pierwotnych wie-
rzeniach mieszkañców Australii, Indii,
Tybetu, Kaszmiru etc. Zdaje siê to prze-
mawiaæ przeciwko ograniczaniu lokali-
zacji potopu tylko do delty Eufratu i Ty-
grysu, chyba ¿e za³o¿y siê, i¿ tu w³aœnie
jest prakolebka ludzkoœci. Mo¿e kata-
klizm potopu mia³ miejsce gdzieœ u pra-
kolebki ludzkoœci, bêd¹c¹ „wszystk¹ zie-
mi¹” dla tych ludzi. A mo¿e by³o zupe³-
nie inaczej i najdos³owniej ca³y glob ob-
jê³a zag³ada. To doprawdy rzecz drugo-
rzêdna.

Pismo jest uczciw¹ Ksiêg¹. Nigdy nie
kry³o, jak ogromnie trudne jest odczy-
tywanie wydarzeñ. Pisma prorockie po-
sz³y daleko w tym odczytywaniu, dalej
ni¿ sam opis potopu. Izajasz nawi¹zy-

wa³ do potopu zapowiedzi¹ rzeczy osta-
tecznych – s¹du i mi³osierdzia: „Na ma³y
czas rozgniewania zakry³em nieco obli-
cze moje przed tob¹, a mi³osierdziem
wiecznym zmi³owa³em siê nad tob¹,
rzek³ Odkupiciel Pan. Jest mi jak za dni
Noego (…)”. Pisma Stracha widz¹ w
Noem obraz sprawiedliwego, który w
czas gniewu sta³ siê pojednaniem, ostoj¹
i kotwic¹ wiecznego przymierza na oca-
lenie œwiata cz³owieka. Jest to wiêc nie-
domówiona zapowiedŸ Chrystusa. W
Ewangelii  Mateusza mówi Jezus, za-
powiadaj¹c dzieñ s¹du i odnowienia: „A
jako by³o za dni Noego, tak bêdzie i
przyjœcie Syna Cz³owieczego. Albowiem
jak w owym czasie przed potopem jedli
i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali, a¿

do owego dnia, w którym Noe wszed³
do arki i nie spostrzegli siê, zanim nie
nast¹pi³ potop (…), tak bêdzie i przyj-
œcie Syna Cz³owieczego”. Pierwszy list
Piotra odczytuje analogie pomiêdzy
groz¹ oczyszczaj¹cych wód potopu i za-
nurzeniem w wodê chrztu, który jest tak-
¿e zanurzeniem w œmieræ Jezusow¹.
Drugi list Piotra buduje natomiast ol-
brzymi tryptyk dziejów: stary œwiat os¹-
dzony wodami potopu, obecny œwiat,
który bêdzie s¹dzony ogniem Dnia S¹du
i przysz³y, przyrzeczony wszechœwiat
nowego nieba i nowej ziemi, urzeczy-
wistniony w harmonii przymierza – tego
samego, którego zapowiedzi¹ by³ kiedyœ
Noe sprawiedliwy.

Oto przyszed³ koniec na star¹ ziemiê:
kataklizm potopu zg³adzi³ ludzi za wy-
j¹tkiem sprawiedliwego cz³owieka,, któ-
ry wszed³ do arki, niby w korab wiary
w czas S¹du; a by³y z nim tak¿e i stwo-
rzenia. Biblijny Bóg jest na równi

sprawc¹ sprawiedliwoœci, jak i mi³osier-
dzia: nieopisanie wyniesiony ponad gi-
n¹cy œwiat, a równoczeœnie czuwaj¹cy
tu¿ obok.

Potem przychodzi epilog. S¹ w nim
zanotowane sprawy bardzo znamienne,
warte refleksji. Noe sk³ada Bogu ofiarê
dziêkczynn¹. Ta wdziêcznoœæ ma jedy-
nie walor szczerej intencji i gestu raczej
naiwnego, bo i có¿ mo¿e cz³owiek ofia-
rowaæ Bogu z darów ziemi, która i tak
jest Bo¿a? Ale Bóg przyjmuje intencjê i
gest. P³aci za nie darem ponad miarê.
„Nie przeklnê ju¿ wiêcej ziemi po raz
drugi z powodu cz³owieka (…) i nie uka-
¿ê ju¿ po raz drugi istot ¿yj¹cych, jak
uczyni³em”. A potem: „Po wszystkie dni
ziemi siew i ¿niwo, zimno i gor¹co, lato
i zima, noc i dzieñ nie ustan¹”.

Przyjdzie kiedyœ Dzieñ Ostatni, dzieñ
zag³ady i odnowienia, porównywany z
kataklizmem potopu. Przyjdzie jednak-
¿e nie z powodu przekleñstwa, lecz z
przyczyny wype³nienia czasów. Zaœ u
progu tego œwiata powraca bardzo wy-
raŸnie, ale jednak nie to samo echo z
ogrodu raju. Bóg b³ogos³awi ludziom:
niech¿e rosn¹ i wype³niaj¹ ziemiê. Po
raz wtóry powierza cz³owiekowi w³adzê
nad nad wszelkim stworzeniem i zwie-
rzêciem. Tu jednak nastêpuje coœ bar-
dzo dziwnego. Ta w³adza ludzka nad
zwierzêciem jest teraz inna, ni¿ by³a w
ogrodzie raju i siêga dalej. Tam, w ogro-
dzie Edenu, by³a poddañstwem pe³nym
wzajemnej przyjaŸni. Tu jest poddañ-
stwem strachu. A tak¿e poddañstwem za-
dawania œmierci: „a wszystko, co siê
rusza i ¿yje, bêdzie wam za pokarm”.
Równoczeœnie jednak pada zakaz spo-
¿ywania krwi zwierzêcej. Nad tym za-
kazem przechodzimy doœæ ³atwo, widz¹c
w nim rytualny przepis o charakterze
raczej obyczajowym. Hebrajczycy na-
prawdê wierzyli, ¿e krew jest siedliskiem
¿ycia i duszy. Jeœli siê o tym pamiêta,
ów rzekomo „koszerny” tylko zakaz na-
biera nagle jakichœ bardzo g³êbokich
wymiarów. Bóg czyni zwierzêta  pod-
dane s³u¿ebnoœci¹ a¿ do koñca, a¿ do
s³u¿enia cia³em swym za pokarm, rów-
noczeœnie tym zakazem jakby zagarnia³
„dusze zwierzêce”. Jakby przypomina³
cz³owiekowi, ¿e w ka¿dym stworzeniu
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jest coœ, co nigdy do cz³owieka nale-
¿eæ nie bêdzie. Jakby chcia³ daæ mu do
poznania, ¿e podobnie jak istniej¹ spra-
wy pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, ist-
niej¹ te¿ i sprawy pomiêdzy Bogiem i
wszelkim stworzeniem.

„To tak¿e mówi³ Bóg do Noego i do
synów jego z nim: Oto ja ustanowiê
przymierze moje z wami i potomstwem
waszym po was, i z ka¿da istot¹ ¿yj¹c¹,
która jest z wami i potomstwem waszym
po was, i ze wszystkimi zwierzêtami,
które wysz³y z korabia, i ze wszystkimi
zwierzêtami ziemi”. To nie jest cieñ me-
zopotamskich czy egipskich wierzeñ, w
których zwierzê by³o œwiête jako wcie-
lenie bo¿ka albo jego symbol. Biblijny
Jahwe upomina siê u cz³owieka o po-

 „A wczora z wieczora

 Z niebieskiego dwora

 Przysz³a nam nowina:

Panna rodzi Syna.”

     W tej zacytowanej, jak w wielu innych kolêdach obecni s¹
anio³owie. To „Anio³ pasterzom mówi³” i ten¿e anio³ „œwia-
t³oœæ z nieba toczy, chwa³ê oznajmuj¹c, szopê pokazuj¹c”. To
anio³owie pierwsi oddali pok³on Nowonarodzonemu, pod nie-
biosa wyœpiewuj¹c „Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”.
To za ich spraw¹ „ciemna noc w jasnoœci promienistej bro-
dzi”, a nad stajenk¹ betlejemsk¹ pojawia siê nowa, nieznana
dot¹d gwiazda, która prowadzi równie¿ mêdrców ze Wscho-
du do miejsca narodzin Mesjasza.
     Anio³owie, bezcielesne duchy, mieszkañcy
i ksi¹¿êta nieba obdarzeni s¹ przez Pana
wszechœwiata przywilejami i niezwyk³¹ moc¹.
Nie tylko mog¹ obcowaæ z Bogiem „twarz¹ w
twarz”, bezustannie Go adoruj¹c, ale tak¿e jako
pos³añcy nieba pe³ni¹ rozliczne funkcje s³u¿eb-
ne wobec wszelkiego stworzenia na ziemi. Dla
nas ludzi s¹ najczulszymi opiekunami i towa-
rzyszami na niebezpiecznych œcie¿kach ¿ycia,
a kochaj¹ nas mi³oœci¹ bezinteresown¹, któr¹
porównaæ mo¿na tylko do mi³oœci macierzyñ-
skiej.
     „ZaprzyjaŸnij siê z anio³ami” – jest to rada,
któr¹ wielki papie¿, œw. Leon, daje wszystkim
chrzeœcijanom. Jeœli siê z nimi zaprzyjaŸnimy, uzyskamy nie-
zliczone ³aski, które w przeciwnym razie nigdy nie by³yby
nam dane. Nasi anielscy opiekunowie bêd¹ nas os³aniaæ i chro-
niæ od licznych niebezpieczeñstw, z³a, chorób i wypadków,
których prawdopodobnie nie potrafilibyœmy unikn¹æ.
     Nauka Koœcio³a o anio³ach jest piêkna i koj¹ca. O istnie-

niu anio³ów i ich roli zaœwiadcza Pismo Œwiête, zarówno Stare,
jak i Nowe Przymierze. Doktryna o anio³ach, któr¹ stworzy³
najwiêkszy filozof i teolog wieków œrednich, œw. Tomasz z
Akwinu, opiera siê na tym w³aœnie najbardziej wiarygodnym
œwiadectwie. Z powodu tej doktryny nazywa siê go Dokto-
rem Anielskim. Przekazy o anio³ach w Piœmie Œw. uzupe³-
niaj¹ póŸniejsze objawienia anio³ów, z których bodaj najwa¿-
niejszym jest najbli¿sze naszym czasom objawienie siê Anio-
³a Portugalii, poprzedzaj¹ce objawienia Matki Bo¿ej w Fati-
mie. Znane s¹ relacje naocznego œwiadka i uczestnika tych
objawieñ, niedawno zmar³ej s. £ucji.
     Mimo tych licznych œwiadectw wielu wiernych Koœcio³a
katolickiego posiada ubog¹ wiedzê o wielkim œwiecie anio-
³ów. Zbyt ma³o wiemy o tych b³ogos³awionych duchach i rzad-
ko modlimy siê do nich. A co najgorsze, nie zdajemy sobie

sprawy z ich obecnoœci.
W efekcie tracimy tysi¹-
ce b³ogos³awieñstw i pa-
damy ofiar¹ tysiêcy wy-
padków, których mogli-
byœmy unikn¹æ. Nawet
we wzorowych katolic-
kich rodzinach  kult anio-
³ów ogranicza siê do na-
uczania dzieci modlitwy
„Aniele Bo¿y, Stró¿u
mój…”. Jest to zwykle
pierwsza modlitwa ma³e-
go dziecka, ³atwo wpada-

j¹ca w ucho i pamiêæ, bo rymowana. Na tym etapie ¿ycia
wiara dziecka jest ufna i szczera, bo kojarzy siê z wizerun-
kiem o baœniowo-ludowym charakterze uskrzydlonej postaci
Anio³a Stró¿a, który przeprowadza dwójkê ma³ych dzieci po
dziurawej k³adce na drug¹ stronê rw¹cego strumienia.
     Ten obraz wprowadza nas  w pewnym stopniu w b³¹d..
Dzieci dorastaj¹ i zapominaj¹ o swoich anio³ach stró¿ach,

szanowanie autonomicznej godnoœci ist-
nieñ zwierzêcych. To by³a wielka rzecz,
tak wielka, ¿e a¿ trudna do uwierzenia.
To móg³by poj¹æ najwczeœniej œw. Fran-
ciszek sw¹ intuicj¹. Ale tamci ludzie?
Ale to Bóg objawi³. Biblia jest napraw-
dê Ksiêg¹ Zadziwienia.

 A potem nad ziemi¹ rozpina siê ³uk
têczy. Przymierze Boga jest bardzo
wielk¹ rzecz¹. Opis móg³by byæ apote-
oz¹. Nie by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby sta³o siê coœ widomie cudownego
i nadzwyczajnego, coœ przekraczaj¹ce-
go naturê i rzucaj¹cego w proch. Ale nad
ziemi¹ rozpina siê tylko ³uk têczy, rzecz
zwyczajna, siedmiobarwny pas œwiat³o-
œci. I wielki, biblijny Bóg ucisza siê, ka¿e
czytaæ ludziom owo najprostsze wyda-

rzenie w jego tajemnej treœci i jest zno-
wu tak, jak w ogrodzie Edenu, gdy Bóg
sta³ przy cz³owieku.

„£uk swój po³o¿ê na ob³okach i bê-
dzie znakiem przymierza miêdzy mn¹ i
miêdzy ziemi¹. /…/ I wspomnê na przy-
mierze wieczne, które ustanowione jest
miêdzy Bogiem, a miêdzy dusz¹ ¿yj¹c¹
ka¿dego cia³a, które jest na ziemi. I rzek³
Bóg do Noego: ten bêdzie znak przymie-
rza, które ustanowi³em pomiêdzy mn¹ a
wszelkim cia³em na ziemi”. I pomyœleæ,
¿e tak wiele mówimy o Bogu mi³uj¹cym
cz³owieka, a tak ma³o o Bogu mi³uj¹-
cym ziemiê, stworzenie i wszelkie cia³o.

 Ale ³uk têczy, ³uk wiecznego przy-
mierza, jest nad ziemi¹.
                   Jadwiga Tymczak
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s¹dz¹c zapewne, ¿e anio³owie opiekuj¹ siê tak czule tylko
ma³ymi dzieæmi. Tymczasem doroœli te¿ powinni modliæ siê
do swoich anio³ów stró¿ów. W Piœmie Œw. Anio³owie przed-
stawieni s¹ w sytuacjach, gdy zjawiaj¹ siê i pomagaj¹ Abra-
hamowi i Jakubowi, Eliaszowi i Danielowi, Hagar i Judycie.
Anio³ ratuje trzech hebrajskich m³odzieñców, wrzuconych do
rozpalonego pieca. W Nowym Testamencie pomagaj¹ Piotro-
wi  i Paw³owi. Pos³uchajmy, jak piêknie mówi  o anio³ach œw.
Mateusz Ewangelista: „Strze¿cie siê, ¿ebyœcie nie gardzili ¿ad-
nym z tych ma³ych, albowiem powiadam wam: Anio³owie ich
w niebie wpatruj¹ siê zawsze w oblicze Ojca mojego, który
jest w niebie”. (18, 10). W innym miejscu mówi: „Anio³om
swoim rozka¿e o Tobie, a na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przy-
padkiem swej nogi o kamieñ” (4, 6). Trzej anio³owie, którzy
w sposób szczególny wymienieni s¹ w Piœmie Œw. to œwiêci
archanio³owie: Micha³, Gabriel i Rafa³. S¹ to trzej wielcy i
potê¿ni ksi¹¿êta. Powinniœmy dowiedzieæ siê o nich jak naj-
wiêcej i oddawaæ im nale¿n¹ czeœæ. W zamian za mi³oœæ, któr¹
ich obdarzymy, mo¿emy oczekiwaæ obfitych ³ask.
     Œw. Micha³ to jeden z pierwszych ksi¹¿¹t. To on pokona³
w wielkiej bitwie zbuntowanych przeciwko Bogu anio³ów i z
okrzykiem wojennym „Któ¿ jak Bóg”, wsparty przez dobrych
anio³ów str¹ci³ Szatana i jego legiony prosto w otch³anie pie-
k³a. Œw. Tomasz mówi o nim: Micha³ jest oddechem ducha
Zbawcy, który pod koniec œwiata pobije i zniszczy Antychry-
sta, tak jak na pocz¹tku uczyni³ z Lucyferem”
     Œw. Micha³ by³ protektorem i obroñc¹ wybranych dzieci
Boga. Towarzyszy³ Izraelitom w drodze z Egiptu i na pusty-
ni. To w³aœnie on przekaza³ im od Boga dziesiêæ przykazañ i
przez tysi¹ce lat przed przyjœciem Chrystusa by³ ich orêdow-
nikiem i obroñc¹. Teraz jest on obroñca Koœcio³a katolickie-
go i wszystkich wiernych, których chroni przed ci¹g³ymi ata-
kami diab³a. Odwo³ujemy siê do niego w chorobie, a szcze-
gólnie w godzinie œmierci. Jest taka piêkna modlitwa do œw.
Micha³a, któr¹ winniœmy z ¿arliwoœci¹ odmawiaæ: „Œwiêty
Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw nie-
godziwoœci zasadzkom z³ego ducha b¹dŸ nasz¹ obron¹, niech
Bóg go zgromi, pokornie o to prosimy, a Ty, o wodzu niebie-
skich zastêpów, szatana i inne z³e duchy, które na zgubê dusz
ludzkich po tym œwiecie kr¹¿¹, z pomoc¹ Bosk¹ str¹æ do pie-
k³a. Amen.
      Jak czciæ œw. Micha³a? Po pierwsze – czêsto powtarzaj¹c
tê krótk¹ modlitwê: „Cudowny œw. Michale, Ksi¹¿ê Niebie-
skiego Dworu, módl siê za nami teraz i w godzinê œmierci”.
Po drugie – uciekaj¹c siê do niego w chorobie. Po trzecie –
Jeœli jest nam trudno zwalczyæ pokusê lub naprawiæ jak¹œ
winê, pomódlmy siê do œw. Micha³a, a z pewnoœci¹ pomo¿e.
Po czwarte -  trzymaj¹c w ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa obra-
zek ze œw. Micha³em i powtarzaj¹c za ka¿dym razem , gdy na
niego spojrzymy: „Kocham Ciebie, pe³ny chwa³y, œw. Micha-
le”.
     Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze gazetki.

                                                         Jadwiga Tymczak

Wszystkiego, co trzeba wiedzieæ, nauczy³em siê z Arki

Noego:

1. Nie spóŸnij siê na ³ódkê!

2. Pamiêtaj, ¿e wszyscy siedzimy w tej samej ³ódce.

3. Planuj z wyobraŸni¹! Kiedy Noe budowa³ arkê, nie

pada³o.

4. Trzymaj formê! Nawet kiedy bêdziesz mia³ 100 lat,

ktoœ mo¿e od ciebie wymagaæ naprawdê wielkiego czy-

nu.

5. Nie zwa¿aj na krytyków, rób dalej to, co masz do

zrobienia.

6. Buduj swoj¹ przysz³oœæ na wysokim poziomie.

7. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa podró¿uj we dwoje.

8. Szybkoœæ nie zawsze jest zalet¹. Na ³ódce by³y za-

równo œlimaki, jak i gepardy.

9. Kiedy jesteœ zestresowany, pozwól sobie na chwi-

lê relaksu.

10. Pamiêtaj o tym, ¿e arkê zbudowali amatorzy, a

Titanica    profesjonaliœci!

11. Nie martw siê burz¹. Kiedy idzie z tob¹ Bóg, za-

wsze czeka na ciebie têcza.

SKRÓCONE KAZANIE
Podczas niedzielnego kazania duchowny opowiada o dzie-

³ach Bo¿ych, którymi s¹ nawet najmniejsze rzeczy.
„W ka¿dej ŸdŸble trawy, które Bóg stworzy³, zawiera siê

ca³e kazanie”.
Nastêpnego dnia obok plebanii przechodzi pewien para-

fianin i obserwuje, jak proboszcz przycina trawnik. „Szczêœæ
Bo¿e ksiêdzu – wo³a weso³o. – Widzê, ¿e skraca ksi¹dz swoje
kazania”.

CUDOWNE ROZMNO¯ENIE CHLEBA
Pewien wiejski proboszcz opowiada z ambony o cudow-

nym rozmno¿eniu chleba. W pewnym momencie siê przejê-
zyczy³ i mówi: „WyobraŸcie sobie, moi kochani, co to ozna-
cza: nakarmiæ piêcioro ludzi piêcioma tysi¹cami chlebów!”.

Zakrystianinowi stoj¹cemu w k¹cie wyrwa³a siê uwaga:
„Ka¿dy by to potrafi³”.

W koœciele s³ychaæ zduszone œmiechy.
W nastêpn¹ niedzielê kaznodzieja siê poprawia: „Poprzed-

nim razem siê przejêzyczy³em. Chcia³em powiedzieæ, ¿e Pan
nakarmi³ piêæ tysiêcy ludzi piêcioma bochenkami chleba”.

I zwracaj¹c siê do koœcielnego: „Tym razem nikt inny by
tego nie potrafi³”.

„Ale¿ tak – odpowiada koœcielny zupe³nie niezbity z tro-
pu. – Zapomina ksi¹dz o u³omkach z poprzedniej niedzieli”.

WARTOŒÆ UŒMIECHU
Nic nie kosztuje, ale wiele daje. Wzbogaca tych, którzy go

otrzymuj¹, nie zubo¿aj¹c tych, którzy go daj¹. Trwa tylko
chwilê, a pamiêta siê go przez ca³e ¿ycie.

UŒMIECH PROBOSZCZA
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Dalsze losy Józefa, jego podŸwigniêcie siê i
osza³amiaj¹ca dalsza kariera, a tak¿e i to, ¿e zdo-
³a³ ocaliæ od œmierci g³odowej swój ród – zwi¹za-
ne s¹ z umiejêtnoœci¹ interpretowania snów. Wy-
daæ siê nam to mo¿e spraw¹ niewiarygodn¹, wrêcz
bajeczn¹, aby ca³kiem na serio ktokolwiek móg³
osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ w³adzê w pañstwie dlatego
tylko, ¿e umia³ t³umaczyæ sny. Przywykliœmy do traktowania
snów w kategoriach fizjologiczno- medycznych, a co najwy-
¿ej magicznej gimnastyki freudowskiej; jeœli zaœ trafia siê nam
jakakolwiek forma wiary w pozafizjologiczny sens i znacze-
nie snów – rzecz tê traktujemy z pewn¹ doz¹ wstydliwoœci.

Jeœli jednak chcemy zrozumieæ historiê Józefa, a tak¿e i
wiele innych w¹tków biblijnych, w których wystêpuje motyw
snów, musimy przede wszystkim przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e
œwiat nie koñczy siê na naszym aktualnym i najpopularniej-
szym sposobie pojmowania. Najró¿niejsze formy wiary w sny
wyrastaj¹ z najg³êbszych pok³adów psychiki ludzkiej i s¹ obec-
ne nie tylko w kulturach ludów pierwotnych, lecz równie¿ w
œwiadomoœci narodów tak wysoko stoj¹cych kulturowo, jak
staro¿ytna Grecja. Obecne s¹ te¿ w cywilizacjach tak racjo-
nalnych, jak rzymska.

Ca³y Wschód staro¿ytny wierzy³ w sny, jednak¿e wiara ta
miewa³a bardzo ró¿ne formy i odmienny sens. Ludy obsza-
rów mezopotamskich wierzy³y deterministycznie w istnienie
tzw. Tablic przeznaczeñ, na których mia³ byæ wypisane losy
bogów, œwiata, narodów i ludzi. Wierzono, ¿e za pomoc¹ sze-
regu praktyko charakterze mniej lub bardziej magicznym (wró-
¿enie z lotu ptaków albo wnêtrznoœci zabitych zwierz¹t ofiar-
nych, czasem przepowiednie wyg³aszane w stanie odurzenia
narkotycznego) cz³owiek mo¿e zajrzeæ za kotarê przeznaczeñ,
poznaj¹c przysz³oœæ. W tym systemie wierzeñ sny by³y da-
rem bogów: bywa³y znakiem oznajmiaj¹cym rzeczy zakryte.
St¹d te¿ we wszystkich kolejnych kulturach tego obszaru od-
czytywanie snów uwa¿ane by³o za umiejêtnoœæ bardzo wa¿n¹,
wysoko notowan¹ i nie wszystkim dostêpn¹; wierzono bo-
wiem, ¿e wymaga ona bardzo specjalnego charyzmatu. By³
to bowiem problem nie tylko szczególnych umiejêtnoœci i wie-
dzy nabytej, lecz tak¿e pewnego osobistego kontaktu ze œwia-
tem przeznaczeñ, pewnego zadomowienia w strefie bóstwa.

Izrael równie¿ wierzy³ w sny. Nale¿y jednak od razu po-
wiedzieæ, ¿e hebrajska wiara w sny by³a na tle innych kultur
wschodnich fenomenem  zupe³nie swoistym, szczególnym i
pozostaj¹cym bez analogii. Chodzi mianowicie o jej niezmier-
nie interesuj¹c¹ dwoistoœæ. Hebrajska wiara w sny jest bo-
wiem z jednej strony nieporównanie g³êbsza ni¿ w kulturach
innych ludów; z drugiej jednak strony jest te¿ zaskakuj¹co
racjonalna i sceptyczna.

Religia Izraela jest jedyn¹, która zabrania³a magii i wró¿-
biarstwa. „Nie bêdziecie wró¿yæ snów nie bêdziecie badaæ”-
stanowi³ przepis Ksiêgi Kap³añskiej. A ksiêga Powtórzonego
Prawa mówi³a: „Niech siê nie znajdzie u ciebie taki, który by
(…) radzi³ siê wró¿biarzy i wierzy³ snom i wró¿bom (…).
Tym wszystkim bowiem brzydzi siê Pan”. Izrael jest jednym
narodem staro¿ytnego Wschodu, zachowuj¹cym tak racjonal-

ny dystans wobec snów. Ci ludzie zdawali sobie
sprawê, ¿e sny bywaj¹ czymœ najzwyklejszym:
z³ud¹, która znika – i powinna znikaæ – razem z
przebudzeniem (Polacy nawet nie zdaj¹ sobie
sprawê, jak bardzo biblijne jest ich ludowe przy-
s³owie „sen mara, Bóg wiara”). Na ca³ym sta-
ro¿ytnym Wschodzie nie ma drugiego plemie-

nia, którego tradycje religijne tak wyraziœcie sprzeciwia³yby
siê bezkrytycznej wierze w znaczenie snów. Wystêpuj¹c prze-
ciwko niebezpieczeñstwu mêtnego ba³wochwalstwa, Ksiêga
Powtórzonego Prawa stanowi: „Jeœli powstanie wœród ciebie
prorok albo taki, który by mówi³, ¿e sen wiedzia³ i zapowie-
dzia³by znak i cud, a sta³oby siê tak, jak powiedzia³ (…), nie
us³uchasz s³ów owego proroka albo snowidza (…)”. A Jere-
miasz bardzo ostro doprowadza³ do porz¹dku zwolenników
proroctw sennych, wo³aj¹c w imieniu Pana: „S³ysza³em, co
mówili prorocy, prorokuj¹cy fa³sz w imieniu moim i mówi¹-
cy: >>Œni³o mi siê, œni³o mi siê!<<. I d³ugo¿ tego bêdzie w
sercu proroków, prorokuj¹cych k³amstwo i uwiedzenie serca
swego? Którzy chc¹ uczyniæ, aby lud mój zapomnia³ imienia
mego dla ich snów.(…) Prorok, który ma sen, niech opowia-
da sen; a który s³owo moje, niech opowiada s³owo moje praw-
dziwie. Co plewom do pszenicy? – mówi Pan”. Doprawdy: w
ca³ym staro¿ytnym œwiecie pró¿no by szukaæ drugiego ple-
mienia, które z równie bezceremonialn¹ trzeŸwoœci¹ i scepty-
cyzmem obesz³o by siê z problemem snów.

A jednak równoczeœnie ci sami ludzie w pewien specyficz-
nie g³êboki sposób wierzyli w sny: ¿e w pewnych wypadkach
mog¹ one byæ nie ow¹ plew¹, o której mówi³ Jeremiasz. Wie-
rzyli czasem w sny tylko dlatego, ¿e dla nich Bóg naprawdê
by³ Bogiem. Hebrajska koncepcja snów by³a logiczna i spój-
na z ich wiar¹: skoro wszechmocny i dobry Bóg naprawdê
mówi poprzez œwiadectwo œwiata i stworzenia, skoro jego
g³os mo¿e dotrzeæ na jawie do serca cz³owieczego – czy¿ jest
rzecz¹ do pomyœlenia, aby sen cz³owieczy by³ dostêpny dla
Pana? Nie. To by³o nie do pomyœlenia. Hebrajczycy wierzyli,
¿e równie¿ we œnie Bóg – jeœli chce – mo¿e w pewien sposób
mówiæ do cz³owieka; mo¿e objawiæ coœ z rzeczywistoœci sie-
bie samego albo z ukrytej rzeczywistoœci œwiata. Za ka¿dym
razem jest to jednak bardzo indywidualna sprawa pomiêdzy
Bogiem i cz³owiekiem, w której w³aœciwie niema nic do obja-
œniania; nie ma tu miejsca dla magów, wró¿biarzy, wyjaœnia-
czy snów. Rzecz siê rozgrywa tak w³aœnie, jak w opisywa-
nym ju¿ Jakubowym œnie na miejscu zwanym Betel. Zauwa-
¿amy: Jakub powstawszy ze snu, nie biegnie do ¿adnych ma-
gów albo wró¿bitów z zapytaniem, co by te¿ móg³ znaczyæ
ów dziwny sen o drabinie rozpiêtej pomiêdzy ziemi¹ i nie-
bem. Jakub wie. Zdaje sobie sprawê, ¿e we œnie zosta³o mu
dane coœ, co trudno prze¿yæ na jawie otamowanej granicami i
p³otami zmys³owego poznania. Wie, ¿e dane mu zosta³o do-
œwiadczenie pewnej wiêzi, ³¹cznoœci i wzajemnego przenika-
nia rzeczy dotykalnych i podleg³ych poznaniu zmys³ów z rze-
czywistoœci¹, która na jawie nie mog³aby byæ dotkniêta. Po-
miêdzy ziemi¹ a tym, co znajduje siê na granicy ludzkiego
s³owa. Jakubowy sen jest objawieniem, którego zosta³o mu
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dane od Boga, ale nie mog³o byæ wydarte ¿adnymi zabiegami
magicznymi, jak s¹dzi³  i próbowa³y to robiæ wierzenia mezo-
potamskie. I nie mog³o byæ zrozumiane, jeœliby Bóg nie ze-
chcia³, aby zosta³o zrozumiane. Jakub nie biegnie – nie musi
biegn¹æ – do ¿adnych poœredników, mêdrców, magów i wró¿-
biarzy. Pan rozmawia³ z Jakubem o rzeczywistoœci œwiata.
Rozmawia³ we œnie, który jednak nie by³ u³ud¹ i plewami,
gdy¿ wype³ni³a go obecnoœæ rzeczywistoœci Boga.

Trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e z takiego w³aœnie
krêgu wiary i myœli wyszed³ równie¿ i Józef. I w jego osobie
œwiat hebrajskiej wiary i sposobu myœlenia zderzy³ siê z krê-
giem egipskiego pojmowania spraw.

Egipska zaœ koncepcja snów by³a zupe³nie odmienna od
hebrajskiej. Egipcjanie mianowicie wierzyli w istnienie jakiejœ
rzeczywistoœci pozaziemskiej, otaczaj¹cej zewsz¹d uchwytn¹
zmys³ami rzeczywistoœæ materialn¹. Nazywali j¹ mianem Nun
i wyobra¿ali j¹ sobie podobn¹ do bezkresnego oceanu. Na
granicy obu rzeczywistoœci sta³a œmieræ. Sen zaœ by³ Egipcja-
nina – podobnie jak póŸniej dla Greka – bratem œmierci. Tê
rzecz pojmowano dos³ownie. Egipcjanie wierzyli, ze sen (po-
dobnie jak œmieræ) przenosi cz³owieka w krainê Nun: tam,
gdzie mieszkaj¹ bogowie i umarli. Na obszarach Nun mo¿na
siê by³o dowiedzieæ rzeczy ukrytych, których w inny sposób
siê nie mo¿na. Dlatego Egipcjanie bardzo powa¿nie trakto-
wali sny, a tak¿e i tych, którzy umieli je objaœniaæ. Istnia³a
osoba i raczej tajemna ga³¹Ÿ wiedzy – onejromancja, poœwiê-
cona umiejêtnoœci odczytywania snów i odgadywania ich ukry-
tego znaczenia ( tylko mizerne szcz¹tki  egipskiej onejroman-
cja przeciek³y w czasy póŸniejsze, ale starczy³y, aby zap³od-
niæ wyobraŸniê Greków i Arabów). Hakami – mêdrzec albo
te¿ hartummim, czyli „pisarz domu ¿ycia”, mag, kap³an, wró¿-
biarz, t³umacz snów – by³ kimœ niezmiernie szanowanym,
cenionym i wysoko stoj¹cym w hierarchii spo³ecznej.

I oto u progu tego œwiata stoi Józef – ongiœ zarz¹dca i
pe³nomocnik Putyfara, dziœ zaœ wiêzieñ. Mówi siê: ten obcy,
ten niewolnik jest bardzo m¹drym cz³owiekiem. Kto wie, mo¿e
Kanaan przyniós³ w sobie jak¹œ wiedzê tajemn¹?

I bliski jest dzieñ, kiedy stanie przed Józefem wielka szan-
sa wydobycia siê w niedoli: jeœli siê oka¿e, ¿e istotnie jest
hartummim.

A Józef jest Hebrajczykiem. Jest te¿ wyj¹tkowo inteligent-
nym cz³owiekiem. Wie, ¿e egipska koncepcja rzeczywistoœci
Nun mo¿e nawet zawiera pewne intuicje nie ca³kiem fa³szy-
we. Ale Józef nie wierzy w wyuczon¹ wiedzê o snach. Nie
wierzy w objaœnienie snów. Jest w nim ca³y hebrajski trzeŸwy
sceptycyzm. Nie czuje siê posiadaczem ¿adnej wiedzy tajem-
nej.

I w³aœnie dlatego Józef wygra wielk¹ bataliê o sny fara-
ona.

Problematyka nowotworów w Polsce to niestety tabu.
Przera¿a nas myœl o tym, ¿e my lub ktoœ nam bliski mo¿e
byæ chory na raka. Kojarzy nam siê to z wyrokiem œmierci,
czymœ co jest nieuleczalne. Nie chcemy siê nawet badaæ w
tym kierunku, obawiaj¹c siê wykrycia nowotworu.

To panuj¹ce w naszym kraju, tendencyjne i nieprawid³o-
we spojrzenie na ten problem, chc¹ swoj¹ kampani¹ zmie-
niæ licealiœci, tak¿e ci z naszej gminy. Przeprowadzaj¹ akcjê
w ramach ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez
IFMSA Poland – „Mam Haka Na Raka” – wraz ze swoimi
rówieœnikami z innych gmin tworz¹ zespó³ numer 7,  który
liczy szeœciu uczniów klas pierwszych ZSP nr 5 w Kroœnie.

Poprzez w³asne dzia³ania, a tak¿e   pomys³y, równie¿
dziêki pomocy partnerów i sponsorów, przeprowadzaj¹ na
jak najszersz¹ skalê kampaniê informacyjn¹ „Wygraj z ra-
kiem”. Nie jest im obojêtna problematyka chorób nowo-
tworowych, wiêc  dziêki swojej wiedzy oraz zaanga¿owa-
niu pragn¹ rozpowszechniæ wœród spo³eczeñstwa informa-
cje dotycz¹ce tego typu chorób. Frysztackie gimnazjum dziê-
ki wspó³pracy Dyrekcji i Wychowawców wspiera akcjê ab-
solwentów. Gimnazjaliœci zostali zapoznani z materia³em
filmowym dotycz¹cym problematyki raka. Poznali sposoby
przeciwdzia³ania oraz wczesnego rozpoznawania nowotwo-
rów.

Celem akcji jest przedstawienie powagi zagro¿enia, ja-
kie niesie ze sob¹ nowotwór oraz poinformowanie, ¿e dziê-
ki profilaktyce mo¿emy uchroniæ siê przed tragicznymi skut-
kami tej choroby. Rak to nie wyrok i odpowiednio wczeœnie
wykryty jest uleczalny. Zwiastunami chorób nowotworo-
wych s¹, np.:

· Bia³awe zabarwienia i zgrubienie b³ony œluzowej, ma³e
niebolesne owrzodzenia na wargach i jêzyku.

· Chrypa, trudnoœci w po³ykaniu.
· Kaszel, krwiste odksztuszanie.
· Powoli powiêkszaj¹ce siê wêz³y ch³onne.
· Brak ³aknienia, miêsowstrêt, chudniêcie.
· Temperatura, nocne poty, nieuzasadnione bóle, os³a-

bienie.
· Biegunka, zaparcie, czêste parcie na stolec.
· Powiêkszaj¹ce siê znamiona na skórze.
· Krwisty œluz, krew w kale.
· Nieregularne krwawienia, krwiste up³awy.
· Krwiomocz, nie¿yt pêcherza.
· Stwardnienie, guzek.

GDY ZAUWA¯YSZ KTÓRYŒ Z TYCH OBJAWÓW,
NIEZW£OCZNIE ZG£OŒ SIÊ DO LEKARZA!

Wiêcej informacji o kampanii pod adresem:
 www.wygrajzrakiem.pl.

                          Katarzyna Musia³, Mateusz Wilusz
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„SMAK I ZAPACH -
NALEŒNIKI”

SPOTKANIE KÓ£
GOSPODYÑ WIEJSKICH

W dniu 05.02.2008 roku w Gmin-
nym Oœrodku Kultury we Frysztaku od-
by³o siê spotkanie Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich z terenu gminy Frysztak.

Spotkanie przebieg³o w mi³ej i sma-
kowitej atmosferze, a to za spraw¹ na-
leœników, które by³y „motywem” prze-
wodnim spotkania.

Gospodynie z 7 kó³ – Twierdzy, Pu-
³anek, Glinika Œredniego, Lubli, Glini-
ka Dolnego, Widacza i Kobyla przygo-
towa³y naleœniki, które iloœci¹, ró¿norod-
noœci¹, smakiem, fantazyjnymi dekora-
cjami wprawi³y w zachwyt ka¿dego, kto
mia³ okazjê uczestniczyæ w spotkaniu.

Powo³ano komisjê, która podjê³a pró-
bê wyboru jakiegoœ „faworyta”. W jej
sk³adzie znaleŸli siê p.Maria B³oniarz –
cz³onek Zarz¹du Ko³a Emerytów, p.Ja-
nusz Bysiewicz – z-ca prezesa Zwi¹zku
Kó³ek Rolniczych i wybrany przedsta-
wiciel ka¿dego ko³a. By³o to zadanie ar-
cytrudne, gdy¿ smakowanie ka¿dego z
31 rodzajów naleœników stanowi³o nie-
lada wyzwanie.

Wymieniaæ rodzaje nadzienia
wszystkich nie sposób. By³y wiêc nale-

Wystawa trwaj¹ca od  22 listopada
2007r. do 5 stycznia 2008r. w Galerii
na  balkonie Gminnego Oœrodka Kultu-
ry we  Frysztaku, promowa³a dorobek
twórczy 19 mieszkañców powiatu strzy-
¿owskiego.

Hafty krzy¿ykowe wykonane  przez
P. Janinê Stefanik (Twierdza), P. Mo-
nikê Stefanik (Widacz), P. Jolantê Je-
dziniak (Frysztak), P. W³adys³awê
Mendrala (Pu³anki) zachwyca³y bogac-
twem kolorów. Koronkowe chusty wy-
konane przez P. Krystynê Polak (Twier-
dza) emanowa³y harmonijnymi uk³ada-
mi graficznymi. P. Jadwiga Jab³oñska
(Twierdza) zaprezentowa³a koronkowe
ubiory. Natomiast a¿urowe kapelusze,
wydzierga³y P. Kazimiera Armata (Pu-
³anki) i P. Dorota RzeŸnikiewicz-Sta-
warz (Tropie). Serwety P. Danuty Ste-
fanik (Twierdza) sprawia³y wra¿enie
lekkich i zwiewnych niczym p³atki œnie-
gu. Poszukiwania innowacyjnych kszta³-
tów i eksperymenty w dziedzinie koron-
karstwa to atuty P. Ma³gorzaty ̄ ó³kie-
wicz (Kobyle). Malarstwo na szkle fa-
scynuje P. Edytê Banek (Glinik Dolny).
Perfekcyjne opanowanie frywolitek w
zestawie bi¿uterii przedstawi³a P. Irena
Stadnicka (Glinik Dolny). P. Helena
Dykas (Gogo³ów) wyplata ze s³omy
kwiaty i szkatu³ki. Bibu³kowe kwiato-
we kompozycje to hobby P. Janiny Tu-
lei ( Glinik Œredni). Unikatowe tkactwo
artystyczne – pasja P. Anny  Liszcz (Ko-
byle).Hafty richelieu P. Teresy Stefanik
(Twierdza) to precyzja wykonania i bo-

gactwo ornamentów. RzeŸb¹ i p³asko-
rzeŸb¹ w drewnie trudni¹ siê panowie:
P. Emil Czaja (Dobrzechów), P. Piotr
Radwan (Lubla) i P. Józef Mendrala
(Pu³anki).

Ekspozycja pokaza³a bogactwo i ró¿-
norodnoœæ dzia³alnoœci artystycznej
mieszkañców naszego powiatu.  Nagro-
dy i wyró¿nienia, którymi uhonorowani
zostali wszyscy autorzy wystawy, wrê-
czyli: P. Monika Zdunek- kierownik Wy-
dzia³u Komunikacji Spo³ecznej Kultury
i Promocji Powiatu Strzy¿owskiego i P.
Adam  Filip-  z-ca wójta gminy Frysz-
tak. Spotkanie pozwoli³o na wymianê
cennych doœwiadczeñ . I zaowocowa³o
warsztatami- w dn. 17 i 30 stycznia oraz
12 lutego br., na których P. Irena Stad-
nicka zaprezentowa³a zainteresowanym
technikê frywolitek

Koronki frywolitkowe powstaj¹
przez wi¹zanie przy pomocy palców nici
nawiniêtych na czó³enka. Kó³eczka, pi-

kotki, s³upki, ³uczki – wszystko ³¹czymy

czó³enkiem. Kontrolujemy napiêcie nit-

ki, umiejêtnie j¹ œci¹gamy, tworzymy pi-

kotkê… – mówi P. Irena i po mistrzow-
sku wyczarowuje niepowtarzaln¹ kom-

pozycjê . Trudne te wêze³ki-stwierdza P.
Ma³gorzata ale z zapa³em uczy siê da-
lej.

Z radoœci¹ podsumowujê, ¿e twór-
ców wystawy  charakteryzuje g³êboka
potrzeba tworzenia , wynikaj¹ca z wiê-
zi z kultur¹ w³asnego œrodowiska . Po-
mimo, ¿e sztuka ludowa ewoluuje, to jed-
nak kultywowanie twórczoœci artystycz-
nej pozosta³o niezmienne i trwa nadal.

Refleksje z I POWIATOWEGO BIENNALE SZTUKI
LUDOWEJ „Tradycja”.

Wszystkim autorom wystawy „Tra-
dycja” gratulujê pasji twórczej i serdecz-
nie dziêkujê.

Dorota Wojtanowska
instruktor upowszechniania plastyki

GOK Frysztak

Koronkowa chusta wyk. przez P. Krystynê

Polak.

P. Irena Stadnicka uczy robiæ frywolitki.
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ZIMOWISKO W GOK
WE FRYSZTAKU.

Wzorem lat ubieg³ych w czasie ferii
zimowych Gminny Oœrodek Kultury
zorganizowa³ zimowisko dla dzieci.
Swój wolny czas, od godz. 10.00 do
15.00, spêdza³o tu oko³o 40 dzieci w
wieku od 5 do 15 lat. Pod opiek¹ instruk-
torów dzieci bra³y udzia³ w ró¿nego ro-
dzaju zajêciach i zabawach. Ka¿dy z
uczestników móg³ znaleŸæ coœ dla sie-
bie. Oferta zajêæ by³a ró¿norodna: za-
bawy i turnieje sprawnoœciowo-rucho-
we, zajêcia taneczne – mini konkurs tañ-
ca, zajêcia plastyczne. Szczególnym po-
wodzeniem wœród dzieci cieszy³a siê za-
bawa w „rekina”.

Wykonane w czasie zimowiska pra-
ce prezentowane bêd¹ na wystawie
uczestników zimowiska w GOK-u. Fe-
rie 2008 mo¿na zaliczyæ do udanych.
Podkreœliæ nale¿y i pochwaliæ tego-
roczn¹ grupê, która okaza³a siê wyj¹t-
kowo zdyscyplinowan¹ i zgodn¹ na
wszelkie propozycje.

                                           R.M.

œniki tradycyjne np. z serem, z nadzie-
niem na ostro i s³ono, z warzywami, ale
tak¿e z wyszukanymi musami i sosami.

Komisja po degustacji ponad 30 ro-
dzajów naleœników wybra³a 13 zwyciê-
skich.  Przepisy zamieœcimy na ³amach
„Gazety Frysztackiej”.

Naleœnikowe spotkanie uprzyjemni³
wystêp  Kapeli Rodzinnej Salamonów z
Lubli, której serdecznie dziêkujemy.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim
przedstawicielkom kó³ gospodyñ, które
zwyk³e naleœniki zamieni³y w „niebiañ-
skie potrawy”.

p. Lidia Czaja

¯yczenie
Niech myœl twoja

Spotka myœl moj¹-

Tam, gdzie pêdzel

Nad p³ótnem

Siê chyli …

           wiersz Lidii Czai z  tomiku

              poezji „Piszê obraz”

Wieczór 12 lutego, godz. 17.00-
Gminny Oœrodek Kultury we Frysztaku
gromadzi wielu mieszkañców powiatu
strzy¿owskiego, œwiêtuj¹cych wydanie
drugiego tomiku poezji Lidii Czai i ma-
larstwa Józefa Franczaka.

Goœci  wita Joanna Czekajowska –
dyrektor GOK Frysztak.

Piszê obraz myœl przewodnia spotka-
nia. Niezwyk³ego spotkania, z poezj¹
Lidii i malarstwem Józefa. Poetka pisze
o zwyk³ym, codziennym ¿yciu, a malarz
maluje obrazy. S³owa Lidii to pretekst
do rozstrzygniêæ kolorystycznych dla
Józefa, który umiejêtnie pos³uguje siê
znakami plastycznymi, w celu stworze-
nia skojarzeñ, budowania nastroju afir-
macji ¿ycia, z wszystkimi jego odcienia-
mi.

Bo w myœl poetyckich rozwa¿añ Li-
dii zachwyt nad œwiatem potrzebny jest
te¿ wtedy, gdy nie widzimy piêkna na
tle chwil pochmurnych , przypisanych
nam odgórnie. I na szczêœcie na naszej
drodze ¿ycia pojawiaj¹ siê anio³y w po-
staci ludzi. Tu poetka ciep³o wspomina
postaæ Jana Paw³a II.

To swoiste przenikanie siê poezji z
malarstwem jest asocjacj¹ do innych
dziedzin sztuki, bo jak mówi Lidia: gdy

s³owa wêdruj¹ z pêdzlem warto te¿ spo-

tkaæ muzykê.

Kreacjami muzycznymi zachwycaj¹
nas: Marianna – córka Lidii i Artur Bra-
dliñski-  w³asnymi aran¿acjami do s³ów
poetki oraz  Piotr Staryszak – utworami
Chopina.

Wiersze recytuj¹ poetka i jej córka
Eliza oraz Jagoda Skowron – dyrektor
Domu Kultury „Sokó³” w Strzy¿owie.

Oprawy temu wydarzeniu artystycz-
nemu nadaj¹ projekcje multimedialne fil-
mów O powiecie strzy¿owskim i  Jesien-

ny wernisa¿ autorstwa  Antoniego
Gwiszcza.

Ta swoista atmosfera kontemplacji
implikuj¹cych siê wzajemnie poezji,
malarstwa, muzyki i filmu wprowadzaj¹
audytorium w stan skupienia, zachwytu
i zadumy, nad ludzkim ¿yciem i jego
walorami. Powoduj¹  te¿ nowy , cieka-
wy i inspiruj¹cy wymiar spojrzenia na
sztukê.

Przes³anie Lidii skierowane do zgro-
madzonych: wszystkiego piêknego na

resztê wieczoru spe³nia siê pozostawia-
j¹c u obecnych wiele cennych wra¿eñ.

Na wystawê malarstwa Józefa Fran-
czaka „Piszê obraz” do poezji Lidii Czai
:

Serdecznie zapraszam do galerii na
balkonie, w GOK Frysztak do dnia 15
marca 2008r.

 Dziêkujê i gratulujê Lidii i Józefowi
mistrzostwa s³owa i obrazu.

               Dorota Wojtanowska
instruktor upowszechniania plastyki

                  GOK Frysztak
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Aktywne ferie
Tegoroczne ferie w naszym woje-

wództwie i kilku innych rozpoczê³y siê
w najwczeœniejszym terminie. Wszyst-
ko wskazywa³o, ¿e bêdzie aura zimowa,
a dzieciaki i m³odzie¿ skorzystaj¹ z zi-
mowych atrakcji. Pogoda sp³ata³a figla
i rozpoczê³a siê typowa dla marca huœ-
tawka. Atrakcje ferii dla wielu musia³y
siê  ograniczyæ na naszym terenie do
ogl¹dania telewizji czy pracy z kompu-
terem. W wiêkszych oœrodkach organi-
zowano wiele zajêæ, by zaj¹æ czas wol-
ny uczniom. Wsie nie mog¹ sobie na taki
luksus pozwoliæ. W niektórych szko³ach
organizowano dy¿ury nauczycieli, w
ramach których mog³y byæ prowadzone
ró¿norodne zajêcia i mogli w nich uczest-
niczyæ zainteresowani. Tak by³o w
obiekcie w Szkole Podstawowej w Hu-
cie Gogo³owskiej, która od 1 IX podle-
ga Zespo³owi Szkó³ w Stêpinie i jest jego
fili¹. Przez 6 dni ( 3 w pierwszym i 3 w
drugim tygodniu) odbywa³y siê 4-go-
dzinne dy¿ury. Podczas nich uczniowie
w przedziale 8-18 lat mogli korzystaæ z
sali gimnastycznej i pozosta³ych po-
mieszczeñ. Odbywa³y siê rozgrywki
w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹, grano w tenis
sto³owy, wykonywano æwiczenia na
orientacje, a niektórzy zasiedli przed
komputerem, aby pograæ w gry, popi-
saæ lub porysowaæ (by³y to te osoby,
które nie maj¹ na co dzieñ komputera).

W zajêciach wziê³o udzia³ 29
uczniów wywodz¹cych siê z wielu miej-
scowoœci (Huta Gogo³owska, Gogo³ów,
Glinik Górny, Stêpina, Strzy¿ów) i 3
typów szkó³. Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni, zachowywali siê przyk³ad-
nie podporz¹dkowuj¹c siê ustalonemu
regulaminowi. Jestem im za to bardzo
wdziêczny, gdy¿ nie mia³em problemu z
utrzymaniem porz¹dku. W ostatnim
dniu z kilkoma uczestnikami przeprowa-
dzi³em podsumowanie zajêæ i zebra³em
opinie, które poni¿ej zamieszczam:

- „Myœlê, ¿e zajêcia prowadzone na
feriach by³y ciekaw¹ przygod¹. Dziêki
tym zajêciom mo¿na by³o oderwaæ siê
od komputera, pograæ w pi³kê no¿n¹,
siatkówkê, poæwiczyæ itp. Bardzo
chcia³bym, ¿eby by³y one prowadzone
corocznie.” Pawe³ Liszowski (I g ZS
Stêpina)

- „Moim zdaniem zajêcia, które by³y
prowadzone na feriach by³y super. Mo-
gliœmy poæwiczyæ, poruszaæ siê, æwiczyæ
ró¿ne miêœnie.” Grzegorz Grzybek (II g
ZS Stêpina)

- „Moim zdaniem zajêcia na feriach
by³y œwietne, przeprowadzone wzorowo.
Zorganizowane by³y bardzo fajnie, po-
winny byæ prowadzone co roku na fe-
riach, a tak¿e w weekendy przynajmniej
w pó³roczu jesienno – zimowym, gdy na
zewn¹trz nie mo¿na organizowaæ roz-
grywek w pi³kê w ró¿nych odmianach.”
Bogdan Liszowski (III g ZS Stêpina)

JAK BAWIÆ SIÊ
BEZ ALKOHOLU!!!

Jak stary obyczaj mówi ostatki po-
winno spêdzaæ siê na hucznej i weso³ej
zabawie.

Do tego ludowego podania dostoso-
wali siê uczniowie klas pi¹tych z Zespo³u
Szkó³ w Stêpinie i Szko³y Podstawowej
we Frysztaku wraz z swoimi wycho-
wawcami i rodzicami, którzy uczestni-
czyli w imprezie- dyskotece koñcz¹cej
profilaktyczny  program Domowych De-
tektywów pt „Wieczór Jasia i Ma³gosi”.

Dziêki Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych (któ-
ra od kilku ju¿ lat przeprowadza tego
rodzaju akcje) zrealizowany  zosta³ ten-

- „Wed³ug mnie zajêcia odbywaj¹ce
siê na feriach by³y dobrze zorganizowa-
ne, ca³y sprzêt sportowy zosta³ udostêp-
niony uczniom. Ka¿dy móg³ robiæ to na
co mia³ ochotê, przez co wszyscy byli
zadowoleni. Uwa¿am, ¿e takie zajêcia
powinny byæ czêœciej organizowane.”
S³awomir Szynal (II TH Strzy¿ów)

- „Moim zdaniem zajêcia na feriach
da³y wszystkim mo¿liwoœæ spêdzenia
dobrze wolnego czasu. Nikt siê nie nu-
dzi³ i nie musia³ siedzieæ w domu. By³o
to bardzo ciekawe doœwiadczenie, które
pozwoli³o nam siê rozerwaæ i zrelakso-
waæ.” Daniel Grzybek (II TH Strzy¿ów)

- „Moim zdaniem zajêcia na feriach
by³y bardzo dobrze zorganizowane.
Mo¿na by³o czymœ ciekawym zaj¹æ
wolny czas graj¹c w pi³kê no¿n¹, siat-
kówkê czy ping-ponga. Taka forma spê-
dzania wolnego czasu powinna byæ pro-
wadzona co roku na feriach” Grzegorz
Zbylut (ZS Strzy¿ów)

Bacz¹c na zorganizowanie uczestni-
ków i ich postulaty jestem w stanie wy-
gospodarowaæ czas wolny w dniu week-
endu i przyjœæ na kilka godzin, by umo¿-
liwiæ im aktywny wypoczynek, w któ-
rym podobnie, jak w czasie opisanych
powy¿ej spotkañ, uczestniczy³em graj¹c
w to co zaproponowali uczestnicy.

Opiekun i wspó³organizator wypo-
czynku feryjnego w Hucie Gogo³owskiej
– Krzysztof Winiarski ( n-l w ZS Stêpi-
na )

¿e program. Po przywitaniu i wyst¹pie-
niach p. Wicedyrektor Szko³y Podsta-
wowej we Frysztaku  mgr M. Filip, Prze-
wodnicz¹cej Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych p. J.
Czekajowskiej i p. pedagog mgr M.
Gliwskiej – Jêdrysik, rozpoczê³a siê
wspania³a zabawa. Wszyscy doskonale
siê bawili przy muzyce i zabawach, które
prowadzili zarówno wychowawcy jak i
uczniowie.

Obdarowani drobnymi upominkami,
pami¹tkowymi dyplomami , poczêstun-
kiem w postaci p¹czka i soczku, ufun-
dowanych przez Gminn¹ Komisjê Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych,
w doskona³ych humorach dzieci po¿e-
gna³y krótki karnawa³ 2008.Scenka profilaktyczna
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W zimny, grudniowy wieczór, dziêki goœcinnoœci p. Joli Zarszyñ-
skiej, mi³oœnicy poezji mogli kolejny ju¿ raz spotkaæ siê w przyja-
znych murach  Biblioteki Publicznej we Frysztaku, aby wys³uchaæ
wierszy tworzonych przez Pani¹ Józiê Mocek, mieszkankê Twier-
dzy.

Z Jej wierszy i z
niej samej emanuje
spokój i ciep³o, radoœæ
¿ycia i zatroskanie
o przysz³oœæ. W wielu
utworach przewija siê
motyw wspomnieñ
z lat m³odzieñczych
zwi¹zanych z mam¹

i domem rodzinnym, mocno podkreœlone jest równie¿ umi³owanie
Boga i stron ojczystych. Z treœci¹ i nastrojem wierszy p. Józi do-
skonale komponowa³y siê s³owa piosenek Edyty Geppert, które sta-
nowi³y oprawê muzyczn¹ wieczoru (zadba³ o to p. Janusz Zarszyñ-
ski). Niektórym z uczestników spotkania dane by³o odczytaæ wier-
sze p. Józi w obecnoœci autorki i szanownej publicznoœci. Ich g³ê-
boka treœæ sprawi³a, ¿e wybrañcom ³ama³ siê g³os, dr¿a³y d³onie,
a nawet ³za zagoœci³a w oku. To wspaniale, ¿e wœród nas s¹ tacy,
którzy potrafi¹ w strofy wierszy uj¹æ swe prze¿ycia, uczucia, ma-
rzenia, opisaæ zwyk³e radoœci i troski dnia codziennego.

- Za oknem szaro, ponuro i zimno, a widoczny w oknach sali
bibliotecznej migotliwy blask p³on¹cych œwiec, ich ciep³o i urok
sprawi³y, ¿e warto tu wst¹piæ, zobaczyæ i pos³uchaæ tego, co piêkne
– mniej wiêcej takimi s³owami zakoñczy³ oficjaln¹ czêœæ spotkania
p. Adam Filip. Wyrazi³ jednoczeœnie w imieniu zebranych swoje
uznanie dla twórczoœci p. Józi i wdziêcznoœæ za umo¿liwienie spê-
dzenia tego wieczoru w wyj¹tkowy sposób.

Bêd¹c pod wra¿eniem tego¿ spotkania postanowiliœmy zaprosiæ
p. Józiê do Zespo³u Szkó³ w Stêpinie na spotkanie z m³odzie¿¹
i pedagogami. Wprawdzie nie uda³o siê nam stworzyæ nastroju
z opraw¹ blasku œwiec rozœwietlaj¹cych wieczorny mrok, ale my-
œlê, ¿e pomimo po³udniowej pory, spotkanie odby³o siê w tak cie-
p³ym i przyjaznym nastroju, ¿e s³owa wierszy trafi³y do ka¿dego
s³uchacza i m³odego odbiorcy. Zyska³y równie¿ uznanie naszego
ksiêdza proboszcza Stanis³awa £ukasza, który zachêca³ p. Józiê do
starañ o wydanie zbioru swoich wierszy. Zapewne tego dnia w nie-
których m³odych umys³ach zrodzi³ siê pomys³, by spróbowaæ swych
si³ na niwie poezji, a mo¿e bêd¹ i tacy, którzy zechc¹ przedstawiæ
szerszemu gronu, to co ju¿ stworzyli. Warto wszak pomna¿aæ ta-
lenty otrzymane od Pana i dzieliæ siê nimi z innymi.

Droga Pani Józiu, to, co Pani robi warte jest upowszechnienia.
¯yczymy wielu chwil radosnych i owocnych przemyœleñ zapisa-
nych w strofach wierszy, które raduj¹ wra¿liwe dusze mi³oœników
poezji.

                                                                   Anastazja Godek

Droga

Idê do Ciebie – Twoj¹ drog¹ Panie
Nie jest ró¿ami us³ana
Wœród burz i trudu ludzkiego
Drog¹, któr¹ czas mi wskaza³
Drog¹, na której czas mnie zatrzyma

Gdy iœæ jest mi ciê¿ko podpieram siê wiar¹
Karmiê cich¹ nadziej¹
Na ka¿dym kroku z³o siê czai
Jak zdrajca, co czeka na swoj¹ ofiarê
A nam iœæ trzeba:

Ty dajesz nam si³ê,
Gdy jesteœmy s³abi, gdy upadamy,
Kiedy grzech nam wadzi
Ka¿esz nam siê dŸwigaæ, dajesz nam otuchê
Szukamy wytchnienia, piêkno nam przybli¿asz
Szukamy wiêc ciebie, id¹c poprzez ¿ycie.
Znajdujemy ciszê;

Poœród drzew zielonych, w s³odkim œpiewie ptaków
W promieniach s³onecznych, na b³êkitnym niebie
Poœród gór wysokich, w czystej fali morza
W tej ciszy s³yszymy, jak nam serce bije,
W tej ciszy s³yszymy – jak ktoœ do nas wo³a:
¯e iœæ nam trzeba, aby dojœæ do Celu
¯e iœæ nam trzeba, aby dojœæ do Ciebie
- Twoj¹ drog¹ Panie, aby dojœæ do Nieba

             Józefa M.                      2007 r

Autorka wierszy -

Józefa Mocek

           PODZIÊKOWANIE
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Stêpinie oraz rodzice i

wychowawczyni klasy I szko³y podstawowej serdecz-
nie dziêkuj¹ za pomoc w zorganizowaniu Miko³ajkowej
wycieczki do Nadleœnictwa w Strzy¿owie. Dziêki Pañ-
stwa wsparciu dzieci wziê³y udzia³ w bardzo ciekawych
niestandardowych zajêciach n/t pracy leœników i ¿ycia
lasu. Wiele radoœci sprawi³y te¿ dzieciom prezenty, któ-
re otrzyma³y w tym dniu.

Sponsorzy: Krzysztof Skura – „DOMPOL” Stêpi-
na, mgr in¿. Witold Grela – „ALFA” Strzy¿ów, Grze-
gorz Salamon – „SMARPOL” Strzy¿ów, El¿bieta ̄ ywar
– „KLEOPATRA” Frysztak, Bogus³awa Grela – „Sklep
spo¿ywczy” Frysztak, Alicja Jagodziñska – „JAGO-
DZIÑSKA” Strzy¿ów, Lucyna Podliñska – „KSIÊGAR-
NIA BETA” Frysztak.

Wraz z dzieæmi ¿yczymy Pañstwu wielu osi¹gniêæ w
¿yciu zawodowym i osobistym. W imieniu rodziców -
Agata Wojnarowska  oraz wychowawczyni klasy I –

                                                    Anastazja Godek.
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Pracuj¹c z m³odzie¿¹ jako nauczyciel
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie spoty-
kam siê czêsto z wypowiedziami na te-
mat „Czym dla mnie jest patriotyzm?”.
Na to pytanie najczêœciej pada odpowiedŸ
uczniów: „mi³oœci¹ do Ojczyzny”,
„walk¹ w jej obronie”, „to gotowoœæ po-
œwiêcenia ¿ycia dla niej”. Takie jednak
rozumienie patriotyzmu jest trafne tylko
wtedy, gdy nawi¹¿emy do historii Polski,
do wielu wojen, powstañ. W obliczu za-
gro¿enia ojczyzny, np. w wyniku ataku
wroga czy klêski ¿ywio³owej, sposób wy-
ra¿ania patriotyzmu jest doœæ oczywisty:
poprzez heroiczn¹ walkê czy solidarnoœæ
z rodakami. Co to znaczy byæ patriot¹ w
XXI w.? Polska jest przecie¿ bezpiecz-
na, nie ma jej przed kim broniæ, jak robi-
li to nasi przodkowie? Spróbujmy odpo-
wiedzieæ na to pytanie.

Co na ten temat mówi Ÿród³o ency-
klopedyczne? „Patriotyzm – postawa
charakteryzuj¹ca siê poczuciem sza-
cunku, umi³owania i oddania wzglê-
dem ojczyzny. Charakteryzuje siê te¿
przedk³adaniem celów wa¿nych dla
ojczyzny nad osobistymi, a w skraj-
nych przypadkach gotowoœci¹ do po-
œwiêcenia w³asnego zdrowia lub ¿ycia.
Od nacjonalizmu i szowinizmu odró¿-
nia go otwartoœæ na inne narody i to-
lerancja wobec nich” (Wikipedia)  W
warunkach pokoju i wolnoœci przyk³ady
mi³oœci ojczyzny s¹ mniej heroiczne, ale
wcale nie ³atwiejsze. Maj¹ tylko nieco
inn¹ formê. Patriotyzm dnia codzienne-
go to solidne wype³nianie obowi¹zków
obywatelskich zapisanych w konstytucji,
tj. s³u¿ba wojskowa, p³acenie podatków,
ochrona œrodowiska, troska o dobre imiê
rodaków.

To nie wszystko. Dojrza³y patriota,
„niewymuszony” przez konstytucje to
cz³owiek interesuj¹cy siê przesz³oœci¹
kraju, jego dorobkiem kulturalnym i go-
spodarczym, tradycj¹ i  wartoœciami. W
mo¿liwie najszerszy sposób poznaje
¿yciorysy wielkich rodaków, wa¿ne daty
wydarzeñ historycznych, respektuje œwiê-
ta narodowe. Patriotyzm to tak¿e szacu-
nek i czeœæ sk³adana symbolom naszej oj-
czyzny – god³u, fladze i hymnowi naro-
dowemu. Przejawiaj¹ siê one w bardzo

prostych gestach, takich jak stanie na
bacznoœæ i œpiewanie hymnu podczas
apelów szkolnych, zachowanie powagi
obchodów rocznic  œwi¹t narodowych,
wywieszenie flagi bia³o-czerwonej w cza-
sie tych¿e œwi¹t.

Ka¿dy kraj jest silny przede wszyst-
kim si³¹ swych poszczególnych obywa-
teli. Z tego wzglêdu patriotyzm oznacza
troskê danego cz³owieka o w³asny roz-
wój, o zdrowie fizyczne, o dojrza³oœæ psy-
chiczn¹, moraln¹, duchow¹ i religijn¹. W
takim rozumieniu patriotyzmu du¿o maj¹
do powiedzenia m³odzi ludzie, którzy de-
cyduj¹c o swoich losach, wybieraj¹ przy-
sz³oœæ w³asnego narodu i kraju. Naj³a-
twiej jest „uciec z ton¹cego statku”, czy-
li po prostu wyjechaæ za granicê w po-

szukiwaniu nie zawsze lepszego ¿ycia.
Obywatel przyjmuj¹cy na swoje bar-

ki wspó³odpowiedzialnoœæ za losy pañ-
stwa to tak¿e prawdziwy patriota. To
cz³owiek przeciwstawiaj¹cy siê nadu¿y-
ciom w³adzy, korupcji, niekompetencji,
organizuj¹cy grupy nacisku i kontroli
wobec urzêduj¹cych. O obowi¹zku tym
Polacy czêsto zapominaj¹ albo uchylaj¹
siê od niego, argumentuj¹c, ¿e „nie ma
na kogo g³osowaæ”, ¿e „nic nie zrobiê w
pojedynkê”, albo co gorsza œwiadomie

(czy nieœwiadomie) wspieraj¹ ³apówkar-
stwo i inne dzia³ania sprzeczne z prawem.

Kolejnym przejawem mi³oœci do oj-
czyzny jest troska o rodzinê. Niepewny
jest los takiego kraju i narodu, w którym
rodziny s¹ nietrwa³e, rozbite, biedne ma-
terialnie czy duchowo, patologiczne, wro-
go nastawione do dzieci.

We wspó³czesnej Europie o sile na-
rodu nie decyduje ju¿ tylko wielkoœæ ar-
mii czy liczba ludnoœci. Wa¿ny jest tak-
¿e postêp naukowy czy techniczny. Za-
gro¿ona staje siê ta ojczyzna, w której
znaczna czêœæ obywateli to ludzie bez-
robotni, Ÿle wykszta³ceni, niedbale pra-
cuj¹cy, bierni. W tej sytuacji patriotyzm
przejawia siê poprzez wk³ad w jej roz-
wój gospodarczy. To oznacza, ¿e wspó³-
czesny patriota to ktoœ, kto jest przed-
siêbiorczy, zdolny do podejmowania w³a-
snych inicjatyw, do tworzenia miejsc pra-
cy.

Co poradziæ m³odzie¿y, aby nie za-
traci³a w³aœciwego rozumienia patrioty-
zmu we wspó³czesnej „globalnej wio-
sce”, nie uleg³a kosmopolityzmowi
(uwielbieniu tego co obce)?.

Warto w tym miejscu przytoczyæ s³o-
wa naszego wielkiego rodaka Jana Paw-
³a II: „..cz³owiek swoj¹ g³êbsz¹ to¿sa-
moœæ ludzk¹ ³¹czy z przynale¿noœci¹ do
narodu, swoj¹ zaœ pracê pojmuje tak¿e
jako pomna¿anie dobra wspólnego wy-
pracowanego przez jego rodaków, uœwia-
damiaj¹c sobie przy tym, ¿e na tej dro-
dze praca ta s³u¿y pomna¿aniu dorobku
ca³ej rodziny ludzkiej” (Elementarz Jana
Paw³a II dla wierz¹cego, w¹tpi¹cego i
szukaj¹cego”, WL Kraków 2001). Traf-
nie o patriotyzmie wypowiedzia³ siê tak-
¿e prezydent USA J. F. Kennedy „Nie py-
taj, co kraj zrobi³ dla ciebie. Zapytaj, co
ty zrobi³eœ dla kraju?”

Nie zapominajmy, ¿e ojczyzna ¿yje
dziêki nam, a my dziêki ojczyŸnie.

Maria Winiarska

DZIÊKUJÊ  Wszystkim,

którzy oddali na mnie g³osy w Konkursie

na „Najlepszego Wójta w Polsce 2007r.”

Wdzêczny jestem równie¿ tym, którzy mnie do tego

konkursu zg³osili i w ró¿ny sposób wspierali.

                                                      Jan Ziarnik
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ROZMOWA z Mart¹ Szymkiewicz -
aktork¹ Teatru Wspó³czesnego w Szcze-
cinie.

-Dwa lata temu ukoñczy³aœ Pañ-
stwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Teatraln¹ i ju¿
masz na koncie bardzo presti¿owe na-
grody. By³aœ najlepsz¹ debiutantk¹ na
ubieg³orocznym Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni, a kilkana-
œcie dni temu otrzyma³aœ nagrodê za naj-
lepsz¹ rolê ¿eñsk¹ na Festiwalu Wy-
spiañskiego.

-Jak gram, to nie myœlê o nagrodach
tylko o tym, by zagraæ najlepiej jak po-
trafiê. Obie nagrody przysz³y do mnie zu-
pe³nie niespodziewanie. Ale nie ukrywam,
¿e s¹ dla mnie wa¿ne. Potwierdzaj¹, ¿e to
co robiê ma sens.

-Ci, którzy widzieli „Wesele” w re¿y-
serii Anny Augustynowicz z twoj¹ Pann¹
M³od¹, mówi¹ ¿e jest ona nieg³upia i ¿e
nigdy na scenie takiej nie widzieli.

-Powiem coœ, co mo¿e niektórym siê
nie spodobaæ, ale ja uwa¿am, ¿e ch³opi s¹
m¹drzejsi od wykszta³ciuchów. Ch³opskie
myœlenie, szczere i zdrowe, bez zak³ama-
nia jest bliskie. Mo¿e dlatego grana prze-
ze mnie Panna M³oda nie jest odbierana
przez widzów jak g³uptasek.

-Anna Augustynowicz koniecznie
chcia³a w³aœnie ciebie osadziæ w tej roli.
Czeka³a d³ugo, bo by³aœ w ci¹¿y...

-Jestem jej za to wdziêczna, bo to
wa¿na rola dla mnie. Ale nie tylko dla
mnie. Dla ca³ego zespo³u, który na festi-
walu zgarn¹³ siedem z dziewiêciu przy-
znawanych nagród. Nagrodê za najlepsz¹
rolê mêsk¹ dosta³ Arek Buszko, dostali-
œmy Grand Prix i inne wyró¿nienia. To
du¿y sukces naszego teatru. Cieszê siê, ¿e
mam szczêœcie byæ jego czêœci¹.

-Festiwal odbywa siê w bliskim Ci
Krakowie, a ty gra³aœ na scenie, na któ-
rej zawsze chcia³aœ zagraæ.

-O wystêpie na scenie kameralnej Sta-
rego Teatru marzy³am od lat. I teraz siê
spe³ni³o. Tam panowa³a fantastyczna at-
mosfera. Czu³o siê ducha teatru. I napraw-

dê dobrze mi siê tam gra³o. Emocji nie
brakowa³o, tym bardziej ¿e na widowni
siedzieli moi kochani rodzice. Bardzo by-
³am ich obecnoœci¹ przejêta.

-W „Weselu” jesteœ mocn¹ Pann¹
M³od¹, a w ¿yciu osobistym?

-Wszystko, co robiê staram siê robiæ,
z pe³nym zaanga¿owaniem, na sto procent.
Inaczej nie potrafiê. Tak gram, tak¹ jestem
¿on¹ i matk¹. Mój m¹¿, Jacek, który jest
liderem grupy Pogodno, jest dla mnie
przede wszystkim partnerem. I taki part-
nerski zwi¹zek tworzymy.

-Teatr wymaga czasu i- jak mówisz-
zaanga¿owania. Jak sobie z tym radzisz,
maj¹c pó³roczn¹ córeczkê i mê¿a, który
gra mnóstwo koncer-
tów w ro¿nych zak¹t-
kach kraju?

-Jestem bardzo do-
brze zorganizowana.
Mam to we krwi, bo ju¿
od szesnastego roku
¿ycia mieszka³am w in-
ternacie i w ró¿nych sy-
tuacjach musia³am ra-
dziæ sobie sama. Ponad-
to mam nianiê, która po-
trafi siê œwietnie zaopie-
kowaæ Jagódk¹. Po-
wiem wiêcej- dziwi
mnie, ¿e wielu praco-
dawców z góry przekre-
œla m³ode matki, bo uznaj¹, ¿e nie dadz¹
sobie rady. Je¿eli chc¹ pracowaæ, to zna-
czy ¿e s¹ zdeterminowane i wiedz¹ czego
chc¹.

-Szczeciñscy artyœci narzekaj¹ na od-
leg³oœci... Do Warszawy i Krakowa st¹d
daleko. Dla ciebie te¿?

-Jasne. Podró¿e s¹ d³ugie i uci¹¿liwe.
Z tego powodu trudniej staraæ siê o role w
filmach, wybraæ siê na casting czy nawet
obejrzeæ jakieœ ciekawe przedstawienie.
Mój m¹¿, który koncertuje prawie bez
przerwy, traci mnóstwo czasu na powroty
do domu. Gdybyœmy mieszkali gdzieœ w
centrum, mielibyœmy wiêcej czasu dla sie-
bie.

-Nie myœlisz w zwi¹zku z tym o prze-
prowadzce, choæby do Krakowa?

-Na razie mieszkam i pracujê w Szcze-
cinie. I dobrze mi tu. Gram w œwietnym
teatrze, w którym dobrze siê czujê. Mam

przyjemnoœæ pracowaæ ze znakomit¹ Ann¹
Augustynowicz i z wieloma dobrymi ak-
torami, ale wiem, ¿e granie w innym te-
atrze, praca w ró¿nych zespo³ach, z ro¿-
nymi re¿yserami, po prostu rozwija. I pew-
nie przyjdzie moment, gdy zapadnie de-
cyzja o przeprowadzce.

-Jesteœ prawie góralk¹, bo pocho-
dzisz z Podkarpacia, a tu w Szczecinie
niziny. Nie têsknisz za górami?

- Czasami tak. Najbardziej jednak za
moja rodzin¹, do której je¿d¿ê, gdy tylko
mogê, choæ to tak daleko.

- Masz jakieœ swoje artystyczne ma-
rzenie?

-Chcia³abym jeszcze zagraæ wiele po-
staci i wiele dobrych ról, ale
teraz chcia³abym zrobiæ...
spektakl muzyczno- teatral-
ny z moj¹ przyjació³k¹  Ma-
rysi¹ i mê¿em Jackiem. I jak
siebie znam, doprowadzê
do jego realizacji. Niedaw-
no zaczê³am uczyæ siê graæ
na gitarze i nie ukrywam, ¿e
bardzo mi siê podoba. A
jeszcze bardziej podoba mi
siê jednoczesne granie i
œpiewanie.

- Wróæmy jeszcze do
obsypanego nagrodami
„Wesela”. Ogl¹da³ je An-
drzej Wajda i podobno mu

siê podoba³o. Tak¿e twoja rola...
-S³ysza³am o tym i je¿eli tak rzeczy-

wiœcie by³o, to bardzo siê cieszê. Andrzej
Wajda jest przecie¿ wielkim autorytetem.

-Wychodzi³aœ za m¹¿ ostatnio dwa
razy. Prywatnie za Jacka Szymkiewicza
i w teatrze za Pana M³odego. Czy coœ
³¹czy te wydarzenia?

-Jest kilka podobieñstw. Mój prywat-
ny œlub by³ huczny i weso³y. Bawi³o siê
na nim, podobnie jak na tym teatralnym,
sporo ludzi. Obydwa s¹ wa¿nymi wyda-
rzeniami w moim ¿yciu i pewnie na za-
wsze je zapamiêtam. Ale, tak naprawdê,
dobrze siê bawi³am na w³asnym œlubie,
bo przecie¿ teatr to moja praca. Kochana
i wymarzona, ale jednak praca.

-Dziêkuje za rozmowê.

Artyku³ - przedruk ze szczeciñskie-
go Kuriera - 13 grudnia 2007r.
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CZY WIESZ, ¯E:
- W ci¹gu roku w Polsce wyrzuca siê ok. 165 000 ton zu¿y-

tego sprzêtu AGD. To trzy razy wiêcej ni¿ wa¿y warszawski
Most £azienkowski

- Gdyby wymieniane rocznie telefony komórkowe ustawiæ
jeden za drugim, utworzy³yby kolumnê 1000 razy wy¿sz¹ ni¿
Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie

- Jeœli podobnie post¹pilibyœmy z wymienianymi co roku te-
lewizorami, utworzy³yby one kolumnê 50 razy wy¿sz¹ ni¿ Mo-
unt Everest

Porzucone zu¿yte sprzêty elektryczne i elektroniczne
(ZSEE) to ogromna góra œmieci i powa¿ne zagro¿enie dla
zdrowia ludzi oraz dla œrodowiska.

USTAWA O ZSEE
W Polsce od  paŸdziernika 2005 r. obowi¹zuje Ustawa o

ZSEE (Dz.U. Z 2005 r., nr 180, poz. 1495), która ma ochroniæ
œrodowisko przed zalewem œmieci elektrycznych i elektronicz-
nych.

MÓWI ONA M.IN. O TYM, ¯E:
Konsumentom nie wolno (pod groŸb¹ grzywny) wyrzucaæ

zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego do zwy-
k³ych pojemników na œmieci. Zobowi¹zani s¹ oni przekazy-
waæ go wyspecjalizowanym podmiotom zbieraj¹cym. np. skle-
pom, gminnym punktom zbierania ZSEE.

Gminy powinny zapewniæ obywatelom dostêp do odpo-
wiednich punktów zbierania ZSEE, a od 1.10.2006r. zobo-
wi¹zane s¹ informowaæ obywateli o takich punktach.

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi prowadz¹cy sprzeda¿ urz¹-
dzeñ elektrycznych i elektronicznych zobowi¹zani s¹ od
1.07.2006 r. nieodp³atnie przyj¹æ ZSEE od klienta, w iloœci
nie mniejszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt, na zasadzie „1
za 1”, czyli lodówka za lodówkê, œwietlówka za œwietlówkê itp.

Przestrzegaj¹c postanowieñ ustawy, pamiêtajmy o piêciu

Koñcz¹cy siê rok zmusza ka¿dego do podsumowañ. W tej
kategorii mieszcz¹ siê tak¿e instytucje. W okolicach œw. Miko-
³aja Zwi¹zek Komunalny „Wis³ok” podsumowuje swoj¹ pracê
na niwie ekologicznej. Organizowane s¹ Gale Ekologów lub
Liderów Ekologii. W tym roku odby³a siê ona 7 grudnia. Gospo-
darzem by³ Uniwersytet Rzeszowski, w którego auli odby³ siê
Kongres tych, którym sprawy ekologii s¹ bliskie sercu. W trak-
cie spotkania goœæmi byli wojewoda Miros³aw Karapyta, przed-
stawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego i Miasta Rzeszowa, bur-
mistrzowie i wójtowie gmin Zwi¹zku Komunalnego, gminni
koordynatorzy ds. edukacji ekologicznej (u nas jest nim pani Ge-
nowefa Têcza), dzia³acze organizacji ekologicznej i przedsta-
wiciele mediów. Ca³oœæ prowadzili pracownicy Zwi¹zku - Mi-
ros³aw Rusza³a i Maciej Kunysz.

W trakcie wyst¹pieñ du¿o mówiono o zadaniach, jakie stoj¹
przed naszym regionem w dziedzinie ekologii, p³ynê³y podziê-
kowania dla tych, którzy czynnie dzia³aj¹ na rzecz œrodowiska i
rozwoju zrównowa¿onego. Obrady by³y przerywane pokazami
dzieci z przedszkola i szko³y zintegrowanej (Rzeszów) - trakto-
wa³y o sprawach czystego i zadbanego œrodowiska, ale i zabru-

z³otych zasadach prawid³owego postêpowania z ZSEE.

PIÊÆ Z£OTYCH ZASAD PRAWID£OWEGO POSTÊ-
POWANIA ZE ZU¯YTYM SPRZÊTEM ELEKTRYCZ-

NYM I ELEKTRONICZNYM (ZSEE)

1. Nie wyrzucaj ZSEE!
Wyrzucanie do œmieci zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i

elektronicznych (ZSEE), porzucanie ich w lasach i przydro¿-
nych rowach zatruwa œrodowisko i jest groŸne dla œrodowi-
ska cz³owieka.

ZSEE zawiera wiele szkodliwych substancji, które, wyp³u-
kiwane przez deszcz lub ulatniaj¹ce siê do powietrza, prawie w
ca³oœci przedostaj¹ siê do œrodowiska, a nastêpnie wraz z po¿y-
wieniem trafiaj¹ do organizmów ludzi i zwierz¹t.

Prawo zabrania wyrzucania ZSEE do zwyk³ych pojem-
ników na œmieci!

W przypadku ustalenia winnego porzucenia lodówki czy te-
lewizora przy altanie œmieciowej albo na dzikim wysypisku stra¿
miejska lub policja obowi¹zane s¹ ukaraæ go grzywn¹, któr¹
mo¿e siêgaæ kilkuset z³otych.

2. Oddawaj ZSEE do punktu zbierania w Twojej gminie
lub do sklepu!

Gminy maj¹ obowi¹zek zorganizowania punktów zbierania
odpadów sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Za przyjêcie
odpadów do takiego punktu zbierania gmina nie mo¿e pobie-
raæ op³at od osób fizycznych. Je¿eli jednak zlecamy komuœ
(np. przedsiêbiorstwu komunalnemu) wywiezienie naszego elek-
troz³omu z gara¿u, zapewne bêdziemy musieli za przewóz uiœciæ
op³atê. W tym samym miejscu mo¿emy zdeponowaæ zu¿yte œwie-
tlówki czy baterie. Urz¹dzenia, które oddajemy powinny byæ
kompletne, nale¿y jednak wyj¹æ z nich bateriê lub  akumulator i
umieœciæ   w przeznaczonym na to pojemniku.

Listê gminnych punktów zbierania ZSEE znajdziesz na stro-

dzonego, przedstawiono modê ekologiczn¹ (SP Niechobrz). Zo-
sta³y rozstrzygniête konkursy: o olejach przepracowanych, wiecz-
nie zielone drzewo i przybysz z planety WEE. Z naszej gminy
nagrody w postaci MP3 otrzyma³y uczennice SP nr 1 we Frysz-
taku - Izabela Grela i  Weronika Garncarska.

Pod koniec Kongresu obdarowano upominkami - niespodzian-
kami gminnych koordynatorów ds. edukacji ekologicznej.

Przedstawiciele naszej Gminy na Kongresie zaprezentowali
nowo wydany folder Szlaku Edukacji Ekologicznej. Czêœæ mul-
timedialn¹ przygotowa³ p. Janusz Zarszyñski (za co mu bardzo
dziêkujê) w oparciu o bogaty zasób ikonograficzny w³asny i In-
ternetowy, czêœæ merytoryczna zosta³a opracowana przez wspó³-
autora folderu Krzysztofa Winiarskiego. Przedstawiona by³a w
umiejêtnym wkomponowaniu do przedstawianych zdjêæ przez
uczniów klasy III G z Gimnazjum Publicznego w Stêpinie - Ma-
riusza Kurcza i Bogdana Liszowskiego.

Bogdan Liszowski przedstawi³ walory przyrodnicze terenu,
po którym biegnie Szlak:
- rezerwat przyrodniczo - geologiczny: „Che³m” i „Herby”,
- zbiorowiska roœlin œródleœnych polan,
- opuszczone pola z wkraczajac¹ sukcesj¹,
- roœlinnoœæ terenów nadrzecznych i podmok³ych,
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ekologii oraz czego mo¿na nauczyæ
siê na Szlaku Edukacji Ekologicz-
nej.

Po zakoñczeniu Kongresu po-
wróciliœmy do domów, a nasz
udzia³ zosta³ doceniony przez Wój-
ta Jana Ziarnika, który z tej racji
przyzna³ nam szansê na dokonanie
samodzielnych upominków ufundo-
wanych przez Urz¹d Gminy Frysz-
tak z funduszy na edukacjê ekolo-
giczn¹. Myœlê, ¿e zakupione indy-
widualnie upominki zadowoli³y
ka¿dego z uczestników Kongresu
Liderów Ekologii. Mam nadziejê,
¿e prezentacja nowego folderu
przyczyni siê do odwiedzania na-

szej Ziemii Frysztackiej przez spragnionych ciszy, spokoju, czy-
stego i œwie¿ego powietrza.

Opracowa³ uczestnik Kongresu i wspó³autor folderu

Krzysztof Winiarski - nauczyciel w ZS w Stêpinie

nie  www. elektroeko.pl
Sklep i hurtownie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

zosta³y zobowi¹zane przez Ustawê do nieodp³atnego przyjmo-
wania ZSEE od klientów, którzy w danym sklepie kupuj¹ nowy
sprzêt tego samego typu.

Nabywaj¹c zatem w sklepie nowy telewizor, mo¿emy nieod-
p³atnie oddaæ stary i sprzedawca nie ma prawa odmówiæ nam
jego przyjêcia. Je¿eli jednak umawiamy siê ze sprzedawc¹, ¿e
dostarczy nam w cenie zakupu lodówkê do domu, nie oznacza
to, i¿ mamy prawo wymagaæ odebrania z domu naszej starej
ch³odziarki: sprzedawca mo¿e za¿¹daæ op³aty za przewóz elek-
troz³omu do swojego sklepu.

Niektóre gminy organizuj¹ (np. raz w miesi¹cu) prze-
jazd po osiedlach mobilnego punktu zbierania ZSEE- samo-
chodu ciê¿arowego, na który mo¿emy za³adowaæ nasz zachomi-
kowany w piwnicy czy w komórce sprzêt. Najczêœciej nieod-
p³atnie pomog¹ nam w tym pracownicy gminnych s³u¿b komu-
nalnych lub przedsiêbiorstwa, z którymi gmina podpisa³a umo-
wê.

3. Nie demontuj ZSEE sam!
Samodzielny demonta¿ ZSEE dokonywany jest najczêœciej

przez z³omiarzy – amatorów przy u¿yciu m³otka, przecinaka      i
obcêgów. Tymczasem zu¿yte urz¹dzenia mog¹ zawieraæ niebez-
pieczne substancje, które nale¿y w kontrolowanych warunkach
odzyskaæ, a nastêpnie zneutralizowaæ.

Demonta¿ to skomplikowany proces. Powinien byæ on wy-
konany w specjalistycznych zak³adach, przez doœwiadczonych
techników i przy zachowaniu wszelkich œrodków ostro¿noœci.

Nie pozwól tego robiæ innym, wyt³umacz im, jak powinni
postêpowaæ z ZSEE.

4. Nie chomikuj!
Badania przeprowadzone na zlecenie Organizacji Odzysku

Wywiad dla Radia VIA

- rzeŸbê rusztow¹,
- mini wodospady na strumieniach,
- meandruj¹cy Wis³ok,
- jary, g³êbokie potoki,
- punkty widokowe,
- p³askodenn¹ dolinê Wis³oki i Stêpinki.
Zadaniem Mariusza Kurcza by³o ukazanie walo-
rów antropogenicznych, a s¹ nimi:
- szachownice pól ogl¹dane z punktów widoko-
wych,
- uk³ad zabudowy,
- przebieg tras drogowych i kolejowej,
- kompleks schronowy w Stêpinie - Cieszynie,
- pozosta³oœci po kamienio³omach,
- kapliczka na górze Che³m.

Powy¿sza prezentacja wzbudzi³a zaintereso-
wanie tym skrawkiem naszej Ojczyzny i zosta³a
przyjêta oklaskami. Zosta³y rozdane foldery przywiezione przez
pani¹ Genowefê Têczê.

Ponadto Mariusz i Bogdan oraz ja, jako opiekun, udzielili-
œmy wywiadu dla Radia „VIA” - tematyka naszych wypowiedzi
koncentrowa³a siê wokó³ zagadnieñ: dlaczego warto mówiæ o

Sprzêtu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko wykazuj¹,
¿e mamy tendencjê do chomikowania zu¿ytego, lecz jeszcze
dzia³aj¹cego sprzêtu. Gdy urz¹dzenie siê psuje, kupujemy nowe,
stare zaœ chowamy do szuflady, zanosimy do piwnicy lub umiesz-
czamy na strychu, bo ... mo¿e kiedyœ jeszcze da siê je naprawiæ.
Tymczasem po kilku latach urz¹dzenie okazuje siê ju¿ zbyt za-
cofane technologicznie  i wówczas przy okazji œwi¹tecznych po-
rz¹dków lub remontu wyrzucamy je na œmietnik. Postêpowanie
takie jest zabronione przez prawo.

5. Oszczêdzaj energiê i surowce!
Wymieñ przestarza³e, pr¹do¿erne urz¹dzenia na takie, które

potrzebuj¹ jak najmniej energii.
Czy wiesz, ¿e pralka wyprodukowana w 1970 roku w trak-

cie programu prania i p³ukania zu¿ywa³a 200 litrów wody?
Wspó³czesne pralki, pior¹c tê sam¹ iloœæ odzie¿y w tej samej
temperaturze, wymagaj¹ niespe³na 50l wody, oszczêdzaj¹c           3
kWh energii elektrycznej! Wy³¹czaj urz¹dzenia, gdy ich nie u¿y-
wasz. Stosuj energooszczêdne Ÿród³a œwiat³a. Pralkê i zmywar-
kê w³¹czaj dopiero, gdy s¹ pe³ne. Wybieraj energooszczêdne pro-
gramy prania i zmywania – pomog¹ ci one oszczêdziæ nawet do
50 % energii. Nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury w lodówce:
obni¿enie temperatury o ka¿dy 10C zwiêksza zu¿ycie pr¹du o
5%. Odmra¿aj lodówkê – szron o gruboœci 3 mm zwiêksza zu-
¿ycie energii o 10 %.

Wiêcej informacji na temat zu¿ytych sprzêtów elektrycznych
i elektronicznych, obowi¹zków zwi¹zanych z ich gospodarowa-
niem, a tak¿e Twoich praw znajdziesz na stronie www.elektro-
eko.pl

         Treœci¹ broszury wydanej przez „ElektroEko”
         dzieli siê z Pañstwem D. Kmak
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ZE SPORTUZE SPORTUZE SPORTUZE SPORTUZE SPORTU

SZKOLNEGOSZKOLNEGOSZKOLNEGOSZKOLNEGOSZKOLNEGO

MY TE¯ POTRAFIMY?!
Sport szkolny w gminie Frysztak ma siê dobrze a jego

rozwój idzie w dobrym kierunku. Dziêki w³odarzom naszej
miejscowoœci dzieci i m³odzie¿ nadal mog¹ rozwijaæ swoje
zainteresowania i uzdolnienia ruchowe pod „okiem” i kierun-
kiem nauczycieli wychowania fizycznego z poszczególnych
szkó³.

Nasze gminne usprawnianie uczniów pod has³em: „Wy-
chowanie Dzieci i M³odzie¿y przez Sport” coraz bardziej 
umo¿liwia wszechstronny rozwój m³odych organizmów. .

Dotychczasowy program wychowania przez Sport II, bar-
dzo pozytywnie zaopiniowany przez Urz¹d Marsza³kowski
w Rzeszowie umo¿liwi³ pozyskanie dodatkowych funduszy
na zajêcia pozalekcyjne w formie SKS-ów , a tak¿e na system
nagrodowy oraz transport na zawody sportowe. W³aœnie te
pieni¹dze pozwoli³y na zakup bardzo ³adnych i gatunkowo
dobrych strojów sportowych dla dru¿yn ze wszystkich szkó³.
Obecnie na naszych zawodach gminnych jest kolorowo a ze-
spo³y wyró¿niaj¹ siê jednolitymi strojami. Ka¿dy z uczniów
„marzy” o tym aby w³o¿yæ koszulê z nazw¹ miejscowoœci,
któr¹ reprezentuje.

„Program Wodny”, bo tak¹ nazwê nosi nasz kolejny pro-
jekt gminny, jest niew¹tpliwie  najlepszym sposobem spêdza-
nia wolnego czasu w formie p³ywania, zw³aszcza, ¿e odbywa
siê ono ca³orocznie. Od wrzeœnia uczniowie wyje¿d¿aj¹ na
baseny kryte zw³aszcza do Strzy¿owa, gdzie obiekt posiada
najlepiej urz¹dzon¹ czêœæ aqua-parkow¹.

Warunkiem tego programu by³o zabezpieczenie z bud¿etu
œrodków w³asnych, ale op³aca³o siê znacznie, bo do ka¿dych
gminnych 30 groszy otrzymaliœmy 70 groszy dodatkowo. Z
tych pieniêdzy pokryliœmy transport na  wyjazdy na basen
dla wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów z gminy
Frysztak.

Bardzo dziêkujê Panu Wójtowi oraz Panom Radnym, któ-
rzy wspieraj¹ nasze programy oraz  doceniaj¹ nasz wysi³ek
w³o¿ony w wychowanie dzieci i m³odzie¿y przez sport.

Zaanga¿owanie nauczycieli wychowania fizycznego w
rozwój sportu szkolnego owocuje œwietnymi wynikami na tym
poziomie. W ostatnim roku sportowym 2006/2007 szko³a z
Gogo³owa wywalczy³a czwarte miejsce w województwie w
tenisie sto³owym.

Gratulacje i s³owa uznania nale¿¹ siê Pañstwu Ma³gorza-
cie i Krzysztofowi Niekowalom, którzy od lat zajmuj¹ siê t¹
dyscyplin¹ sportu.

 Szko³a z Frysztaka we wspó³zawodnictwie powiatowym
za poprzedni rok szkolny 2006/2007 „stanê³a na najwy¿szym
podium” zajmuj¹c I miejsce, a Gimnazjum z Frysztaka upla-
sowa³o siê na miejscu II. Na ten sukces pracowali wspólnie:
pani Mariola Kruczek,  panowie: Piotr Górka, Jerzy Górka,
Krzysztof Niemiec, Roman Cierpia³, a tak¿e autor tego arty-

ku³u.
Dziêkujemy równie¿ innym nauczycielom

wychowania fizycznego, którzy przygoto-
wuj¹ i mobilizuj¹ swoich uczniów do zawo-
dów szczebla gminnego, poniewa¿ w warun-
kach tej podstawowej, najwa¿niejszej prze-
cie¿, rywalizacji rodz¹ siê sukcesy sportowe

na wy¿szych szczeblach: powiatu, rejonu czy
województwa. S¹ to: pani Ma³gorzata Winiar-

ska, panowie: Piotr Cymerman, Piotr Œwirad, Janusz Zarszyñ-
ski.

Wielkie s³owa uznania kierujê tak¿e do wszystkich nauczy-
cieli, którzy anga¿uj¹ siê i organizuj¹ wyjazdy dla dzieci i
m³odzie¿y z naszej gminy na baseny do Jas³a i Strzy¿owa.
Dziêkujê w imieniu tych, którzy na pewno s¹ Wam wdziêcz-
ni, ¿e dziêki Waszej dodatkowej pracy mog¹ cieszyæ siê z
innych, nowych prze¿yæ psychofizycznych w otoczeniu wody.

Podziêkowanie sk³adam równie¿ dyrektorom szkó³, gdy¿
to w³aœnie oni dbali o w³aœciwy rozwój swoich uczniów, za-
chêcaj¹c do korzystania z organizowanych przez swoich na-
uczycieli wyjazdów wycieczkowych na baseny w ramach
„Programu Wodnego”.

Jednak najwiêksze podziêkowanie nale¿y siê pani dyr.
Halinie Kolanko, która by³a nieocenionym ekspertem w pi-
sanych przeze mnie projektach, przynosz¹cych, jak do tej pory,
okreœlone korzyœci finansowe dla naszej gminy na sport szkol-
ny.

 Tak wiêc my te¿ potrafimy wykorzystywaæ szanse na
pozyskiwanie funduszy spoza bud¿etu gminy dla naszej
szkolnej m³odzie¿y!!!

  Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2006/2007
wed³ug systemu wspó³zawodnictwa w naszej gminie, wy³oni-
³o nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ:

Szko³y Podstawowe                                                 
1. SP. FRYSZTAK                  - 1170 pkt.
2. SP. GLINIK GÓRNY          -   794 pkt. 
3. SP. LUBLA                         -   757 pkt.
4. SP. CIESZYNA                   -   529 pkt.
5. SP. GOGO£ÓW                   -   355 pkt.
6. SP. HUTA GOGO£OWSKA -   220 pkt.
7. SP. STÊPINA                       -  177 pkt.
Gimnazja:
1. Gimnazjum Frysztak  - 565 pkt.
2. Gimnazjum Lubla       - 455 pkt.
3. Gimnazjum Gogo³ów - 224 pkt.
4. Gimnazjum Stêpina    - 37 pkt.
Wszystkie w/w. szko³y otrzyma³y nagrody w formie

sprzêtu sportowego.
                                               GRATULUJEMY !
 
Obecny sportowy 2007/08 rok szkolny tak¿e zapowiada

siê dobrymi wynikami. Tenisistki z gimnazjum w Gogo³o-
wie w zakoñczonej edycji tenisa- dru¿ynowo wywalczy³y
br¹zowy medal na zawodach wojewódzkich. Brawo dla ca³ej
ekipy i pani Ma³gorzaty Niekowal. Ponadto pi³karze no¿ni z
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SP. we  Frysztaku ograli wszystkich w powiecie, a pi³karze
rêczni oraz pi³karki rêczne tak¿e w polu pokonanych pozo-
stawili szko³y z powiatu strzy¿owskiego i awansowali do za-
wodów rejonowych. Pi³karzami opiekowa³ siê Leszek Jêdry-
sik, a pi³karzami i pi³karkami rêcznymi Piotr Górka. Na uwa-
gê zas³uguje wynik jaki wywalczyli ch³opcy z SP. w Cieszy-
nie, którzy wygrali powiatowe zawody w siatkówce, a w za-
wodach rejonowych uplasowali siê na III-cim miejscu. Siat-
karzami z Cieszyny opiekowa³a siê pani Mariola Kruczek.
Jak widaæ sukcesów w sporcie szkolnym nie brakuje. Cieszy
fakt, ¿e m³ode spo³eczeñstwo z naszej gminy rozwija siê w³a-
œciwie pod wzglêdem zdrowotnym oraz zmierza do odpowied-
niego wychowania do rekreacji w póŸniejszych latach swoje-
go ¿ycia.

 

 Z OSTATNIEJ CHWILI! zarówno pi³karze rêczni jak
i pi³karki rêczne z SP we Frysztaku okazali siê najlepsi w
zawodach szczebla rejonowego i awansowali do zawodów
pó³fina³u wojewódzkiego. Jest to ju¿ ogromny sukces na-
szej m³odzie¿y szkolnej!                       Leszek  Jêdrysik

OG£OSZENIE
 DYREKTOR GMINNEGO OŒRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

og³asza ustny przetarg nieograniczony na
wynajêcie baru „Kropelka”

znajduj¹cego siê na obiekcie GOSiR we Frysztaku (K¹pielisko)
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej i gastronomicznej

(bez napojów alkoholowych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 marca 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00

w GOSiR we Frysztaku ul. Sportowa 30.
Przedmiotem przetargu jest lokal – bar „Kropelka” o pow. 47m2  wraz z mo¿liwoœci¹

uruchomienia ma³ej gastronomii (grill, itp.) na obiekcie K¹pieliska.
Cena wywo³awcza za lokal wynosi  4000 z³ + 22% VAT.

Obejmuje czynsz za jeden sezon otwarcia K¹pieliska.
Ustalony czynsz w przetargu bêdzie obowi¹zywa³ w latach 2008, 2009 i 2010. Do przetar-
gu mog¹ przest¹piæ osoby fizyczne i prawne, które do dnia 4.03.08 r. do godz. 9.30  wp³ac¹
wadium w wysokoœci 500 z³. do kasy Oœrodka.  W przypadku wygrania przetargu wadium
zostanie zaliczone na poczet przysz³ego czynszu, natomiast pozosta³ym uczestnikom zosta-

nie zwrócone.
Szczegó³owych informacji udziela Dyrektor GOSiR Frysztak Wojciech Arciszewski

w godz. 8.00 - 15.00.  Tel. 017-27-77-900.
Wynajmuj¹cy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyn.

                                                 D Y R E K T O R
                                               Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

                                          Wojciech Arciszewski

Dziekujê Panu Wac³awowi Salamonowi

za sponsorowanie akcji organizowanej przeze mnie
w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku
„Ka¿demu dziecku ciep³o w zimie”

pedagog szkolny
Ma³gorzata Gliwska-Jêdrysik

„Po ³zach przyjdzie ukojenie,
nad ¿yciem zamyœlenie,
a potem o Mamie najpiêkniejsze wspomnienie...”
                                                                     /.../
                  Drogiej Kole¿ance Asi
                 wyrazy szczerego ¿alu
                 z powodu œmierci Mamy
                                         sk³ada redakcja GF
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                              OG£OSZENIE
Gminna Spó³dzielnia ,,SCh” we Frysztaku, 38-130 Frysztak, tel./fax

017 2777905 wydzier¿awi n/w nieruchomoœæ lub sprzeda w drodze
pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego  budynek piekarni
we Frysztaku o pow. 798 m², kubaturze 2890m³ wraz z prawem wieczy-
stego u¿ytkowania dzia³ki gruntowej nr 126/4 o pow.11 a  KW 33310
cena wywo³awcza 163 547,00 z³.

Wadium w wysokoœci 5% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ w kasie
Spó³dzielni lub na konto w banku BPH PBK O/Jas³o nr
72106000760000320000919842 do godz. 11,00 w dniu przetargu. Pi-
semne oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Spó³dzielni w dni robocze w
godz. 7.00 do 15.00 lub za poœrednictwem poczty do godz. 11,00 w
dniu otwarcia ofert z dopiskiem na kopercie ,,Przetarg”. Nieruchomoœæ
mo¿na ogl¹daæ w dni robocze w godz. 7,00 do 12,00 po uprzednim
zg³oszeniu telefonicznym tel. (017) 2777905. Otwarcie ofert i og³osze-
nie wyniku nast¹pi w dniu 06-03-2008r.(czwartek). o godz. 12,00 w
siedzibie Spó³dzielni. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy je¿eli ofe-
rent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferen-
ta, uniewa¿nienia przetargu lub odst¹pienia od przetargu bez podania
przyczyn.

     P     P     P     P     Podziêkowanieodziêkowanieodziêkowanieodziêkowanieodziêkowanie
Sk³adamy serdeczne podziêko-

wania Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w akcji gaszenia po¿aru
naszego domu, jak równie¿ poma-
gali w jego odbudowie.

Dziêkujemy stra¿akom za ak-
cjê gaœnicz¹ oraz Wójtowi Gminy
Frysztak mgr in¿. Janowi Ziarni-
kowi za pomoc finansow¹, a tak-
¿e Wszystkim, którzy pracowali
przy demonta¿u spalonego oraz
odbudowie nowego dachu.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim
ofiarodawcom, którzy z³o¿yli pie-
ni¹dze dla nas na sk³adce og³o-
szonej przez Proboszcza parafii
Lubla.

                    A.R. Kumor

Rozpoczynamy cykl kulinarny,
którego pomys³ powsta³ podczas
„naleœnikowego” spotkania Kó³
Gospodyñ Wiejskich w GOK we
Frysztaku. Dziœ propozycje           z
Lubli. W nastepnych numerach
GF przepisy z kolejnych Kó³.
     ¯yczymy smacznego!!!

Sakiewki z warzywami
Z ciasta naleœnikowego upiec cieniutkie
naleœniki.
Nadzienie:
1 opak. mro¿onki warzywnej „Leczo”
4 cienki parówki
10 dg sera ¿ó³tego
2 ³y¿ki oleju
Przyprawy: sól, pieprz, papryka
Warzywa podsma¿yæ na oleju, dodaæ
pokrojone parówki- wszystko razem
poddusiæ. Na koñcu dodaæ przyprawy i
ser ¿ó³ty starty na tarce. Nadziewaæ na-
leœniki – formowaæ sakiewki i zwi¹zaæ
zielon¹ cebulk¹ lub paseczkiem pora.
Smacznego.

Naleœniki z bananami
Zrobiæ ciasto naleœnikowe z dodatkiem
rumu, upiec cieniutkie naleœniki.

Nadzienie:
1 szklanka cukru
1/4 szklanki wody
4 banany
sok z 1 cytryny
1/4 szklanki rumu
5dkg mas³a
Z cukru i wody ugotowaæ karmel, gdy
karmel zacznie ciemnieæ dodaæ mas³o i
sok z cytryny, dodaæ pokrojone w kr¹¿-
ki banany, podsma¿yæ 3 min.
Dodaæ rum, jeszcze chwilê podsma¿yæ
aby alkohol odparowa³.
Na³o¿yæ nadzienie na naleœniki z³o¿yæ
w ró¿ki dekorowaæ bit¹ œmietan¹.
Smacznego.

Naleœniki z orzechami

i czekolad¹.
Sk³adniki:
1 szklanka m¹ki
2 szklanki mleka
2 jajka
szczypta soli
1 ³y¿ka oleju
1 pomarañcza
15dag orzechów w³oskich
15dag czekolady mlecznej
100ml œmietanki
M¹kê wymieszaæ z mlekiem, jajkami,
sol¹ i olejem, tak by powsta³o g³adkie
ciasto naleœnikowe o konsystencji doœæ
g³adkiej œmietany. Na patelni usma¿yæ
cienki naleœniki, uk³adaæ je w stos jeden
na drugim. Pomarañczê dok³adnie wy-
szorowaæ, sparzyæ wrz¹tkiem, ze skór-
ki powycinaæ cienki wiórki. Orzechy
przebraæ, drobno posiekaæ.
W gor¹cej k¹pieli wodnej rozpuœciæ 3/4
czekolady, wymieszaæ ze œmietank¹,
dodaæ orzechy oraz mi¹¿sz z pomarañ-
czy, podgrzaæ. Ciep³¹ mas¹ smarowaæ
naleœniki, ka¿dy zwin¹æ w cienki rulon,
u³o¿yæ na talerzu. Ozdobiæ pozosta³¹
rozpuszczon¹ czekolad¹ posypaæ wiór-
kami ze skórki pomarañczy.

Naleœniki z bananami
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Prezydent RP Lech Kaczyñski posta-
nowieniem z 13 lutego 2008 r. nada³ ks.
inf. Józefowi Sondejowi Krzy¿ Wielki
Orderu Odrodzenia Polski. W uzasad-
nieniu przyznania odznaczenia podkre-
œlono wybitne zas³ugi dla niepodleg³o-
œci Rzeczypospolitej Polskiej, dzia³al-
noœæ na rzecz przemian demokratycz-
nych oraz kszta³towanie moralnej i pa-
triotycznej postawy m³odzie¿y.
Ksi¹dz Józef Sondej – kapelan Armii
Krajowej, duszpasterz m³odzie¿y aka-
demickiej i ”Solidarnoœci” w Rzeszowie.
W 1941 r., po z³o¿eniu przysiêgi, wst¹-
pi³ do Armii Krajowej jako kapelan pla-
cówki Frysztak – przebywa³ wœród od-
dzia³ów AK, udzielaj¹c ¿o³nierzom dusz-
pasterskiej pos³ugi i zachêcaj¹c do wy-
trwania w walce z okupantem, wspiera³
równie¿ ludnoœæ cywiln¹, odprawiaj¹c
Msze œw. w domach wiejskich i piwni-
cach.

Po wojnie, w 1946 r. zosta³ przenie-
siony do Strzy¿owa, gdzie jako katecheta
opiekowa³ siê m³odzie¿¹, która dzia³a³a
w konspiracyjnej organizacji Demokra-
tyczna Armia Krajowa. Z chwil¹ wykry-
cia dzia³alnoœci ”DAK” przez UB prze-
niesiony do Rzeszowa, potem do Jaro-

s³awia - ca³y czas inwigilowany i szy-
kanowany przez w³adze PRL. W 1955
r. ks. Sondej obj¹³ probostwo parafii
Chrystusa Króla w Rzeszowie, które
pomimo trudnoœci trwa³o 39 lat. Ksi¹dz
po³o¿y³ szczególny nacisk na pracê dusz-
pastersk¹ z m³odzie¿¹ akademick¹. Po-
wo³a³ Duszpasterstwo Akademickie, któ-
re istnieje do chwili obecnej, zorganizo-
wa³ Studium Katolickiej Nauki Spo³ecz-
nej Koœcio³a. Pomimo sprzeciwu ówcze-
snych w³adz, z odwag¹ inspirowa³ bu-
dowê nowych koœcio³ów.

W tym czasie ks. Sondej dozna³ bar-
dzo ciê¿kich szykan ze strony w³adz.
Przes³uchania prokuratorskie, rozprawy
s¹dowe i grzywny nie z³ama³y ksiêdza i
nie sprowokowa³y do pójœcia na wspó³-
pracê z organami represyjnymi. Podczas
strajków ustrzycko-rzeszowskich na
prze³omie 1980 i 1981 r. w zajêtym przez
strajkuj¹cych domu kolejarza odprawia³
msze œwiête i g³osi³ homilie. W pierw-
szych dniach stanu wojennego ukrywa³
w koœciele dzia³aczy ”Solidarnoœci”,
pomaga³ finansowo rodzinom osób in-
ternowanych.

W³adze koœcielne przyzna³y ks. Son-
dejowi tytu³ Honorowego Kapelana Pa-

pieskiego, Pra³ata Papieskiego oraz Pro-
tonotariusza Apostolskiego (infu³ata).
Ks. Józef Sondej jest wci¹¿ aktywnym
kapelanem g³osz¹cym w czasie uroczy-
stoœci patriotycznych homilie, które
kszta³tuj¹ postawê moraln¹ i patrio-
tyczn¹ m³odzie¿y. Swym ¿yciem wpisa³
siê na trwa³e w szereg duchownych za-
s³u¿onych dla Polskiego Narodu i Ko-
œcio³a.

           Oprac. na podstawie KAI

Od redakcji: Gratulujemy!!!. Cieszy-
my siê i jesteœmy dumni - Ksi¹dz Infu-
³at jest wspania³ym cz³owiekiem, dosko-
na³ym kap³anem i do tego wielkim Przy-
jacielem Ziemi Frysztackiej.

Ksi¹dz Sondej we Frysztaku - 2005r.

  Przedstawiamy Jana Ziarnika, wójta gmi-
ny Frysztak w województwie podkarpac-
kim, który znalaz³ siê w 10 finalistów kon-
kursu „Wójt Roku 2007”.

Poddaliœmy go testowi niedokoñczonych zdañ.

Gdybym nie by³ wójtem to... by³bym ubo¿szy
o wiele ciekawych doœwiadczeñ. Prawdopodobnie
nadal pracowa³bym w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie, gdzie mia³em
przyjemnoœæ pracowaæ przed objêciem funkcji wój-
ta gminy

Dzieñ w pracy rozpoczynam od.. przyjmowa-
nia interesantów, w wiêkszoœci mieszkañców gminy,

Najbardziej nie lubiê w swojej pracy...wszech-
obecnej biurokracji i „nie¿yciowych” przepisów, któ-
re utrudniaj¹ skuteczne dzia³anie samorz¹dów,

Gdy zdenerwuje mnie interesant...staram siê
w sposób opanowany przedstawiæ moje stanowisko

w danej sprawie.

¯eby zachêciæ do inwestycji w gminie zro-
biê...potrzebn¹ infrastrukturê, plan zagospodaro-

wania przestrzennego, oraz promocjê gminy Frysz-
tak

Nadwy¿ki œrodków bud¿etowych przezna-
czam na...inwestycje i remonty w budynkach szkó³
na terenie gminy

Do konkursu na Wójta Roku 2007 zg³osili
mnie...stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Kobylu

¯eby przekonaæ mieszkañców do moich po-
mys³ów...rozmawiam o tym z nimi na zebraniach,
oraz z ich przedstawicielami w Radzie Gminy, przed-
stawiam zamierzenia w lokalnej prasie.

Jan Ziarnik - wójt gminy Frysztak od 1998r( trzecia
kadencja). Ma 39 lat. Absolwent Akademii Rolni-
czej w Krakowie - Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska.
¯onaty: ¿ona Anna psycholog, dwóch synów i cór-
ka.
                                                Ÿród³o - INTERNET

Wójt Gminy Frysztak

mgr in¿. Jan Ziarnik
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Ferie z 
Marszałkiem


