
W imieniu wszystkich mieszkañców gminy Frysztak,
³¹cz¹c siê w bólu i cierpieniu

po tragedii do jakiej dosz³o 10 kwietnia 2010r.,
Rodzinie Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego,

Rodzinom ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem,
sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia.

Przewodnicz¹cy i Radni Rady Gminy Frysztak,
Wójt Gminy Frysztak wraz z pracownikami. 
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Każdy, kto kiedykolwiek in-
teresował się w regionie strzy-
żowsko-jasielskim kulturą i mu-
zyką ludową, z pewnością mu-
siał zetknąć się z nietuzinkową
postacią Pana Henryka Błonia-
rza. Jego promieniująca dobro-
cią i ciepłem osobowość, ogrom-
ne zaangażowanie i solidna pra-
ca przysporzyły kulturze ludo-
wej bardzo wielu zwolenników
i naśladowców. Zaszczepiona
w dzieciństwie miłość do mu-
zyki i zdobyte wiadomości o re-
gionie, jego zwyczajach i obrzę-
dach spowodowały, że Pan
Henryk stał się niewyczerpaną
skarbnicą wiedzy o tej dziedzi-
nie kultury.

Henryk Błoniarz to człowiek
zaangażowany od wielu lat
w życie kulturalne naszej gminy.
W 1953r. odbył kurs kierowników
i dyrygentów kapel w Czepiniu
k/Poznania, co z pewnością przyczy-
niło się do dalszej jego działalności
w tej dziedzinie. W latach 1951-1957
był członkiem zespołu i instruktorem
kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Twier-
dzanie” przy Wiejskim Domu Kultu-
ry w Twierdzy. W 1954r. zespół ten
zdobył I nagrodę w Centralnych Eli-
minacjach Zespołów Pieśni i Tańca
w Olsztynie; w latach 1957-1961
pracował z kapelami ludowymi
w Wysokiej Strzyżowskiej, Gliniku
Zaborowskim, Godowej i Wiśniowej;
w latach 1961 - 1972 był instrukto-
rem muzyki Zespołu Pieśni i Tańca
„Pektowin” w Jaśle; lata 1973 - 1980
to praca instruktora kapeli ludowej
przy Spółdzielni Kółek Rolniczych
we Frysztaku.

Współpracował wtedy także
z Regionalnym Zespołem Obrzędo-
wym z Cieszyny, prowadzonym
przez Panią Krystynę Majewską.
Brał udział w wielu konkursach
i przeglądach ogólnopolskich i woje-
wódzkich, zajmując zawsze czołowe

miejsce.
W 1981r. został instruktorem ka-

peli przy Gminnym Ośrodku Kultury
we Frysztaku; tu prowadził naukę
gry na instrumentach, prowadził ze-
spól muzyczny w Lubli i w dalszym
ciągu zajmował się oprawą mu-
zyczną dla Regionalnego Zespołu
z Cieszyny; w 1987r. stworzył kape-
lę ludową dla Zespołu Pieśni i Tańca
przy GOK Frysztak,
a od 1991r. był dy-
rygentem Dętej Or-
kiestry Strażackiej
działającej przy
GOK Frysztak.

Za swoją pracę
w 2006r. otrzymał
honorową nagrodę
Zarządu Powiatu
Strzyżowskiego a w
roku 2007 podczas
obchodów Dni Zie-
mi Frysztackiej za
społeczną aktyw-
ność, pracę i działal-
ność służącą środo-
wisku lokalnemu
i rozsławiającą gmi-

nę Frysztak z rąk władz gminy Frysz-
tak otrzymał Medal Wdzięczności
Gminy Frysztak.

W styczniu 2010 roku pałeczkę
dyrygenta orkiestry przekazał młod-
szemu wiekiem muzykowi Panu Ja-
nuszowi Rakowi, ale sercem nadal
jest ze „Swoją orkiestrą”. Jego kon-
takty z orkiestrą nie ustały, ciągle
żyje życiem orkiestry i służy dobrą
radą.

Serdecznie dziękujemy za
wszystkie lata spędzone na przeka-
zywaniu swoich umiejętności i wie-
dzy, za serce i dobroć roztaczane
wokół siebie, za wszystkie wygrane
nuty.

Życzymy przede wszystkim zdro-
wia: ono w całym życiu jest najważ-
niejsze i o tym Pan bardzo dobrze
wie. I jest ono potrzebne do tego, aby
nas Pan odwiedzał i obdarzał swo-
imi opowieściami i anegdotami.
W GOK-u zawsze czeka na Pana
stolik, krzesło, kawa i wierni słucha-
cze.

Życzymy także wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym, teraz bę-
dzie Pan mężem, tatą, dziadkiem
i pradziadkiem na pełnym etacie. Za
Pańską postawę, mądrość życiową
i działalność w naszej małej ojczyź-
nie płynął do Pana strumień ludzkiej
życzliwości. Życzymy, aby ten stru-
mień nigdy nie ustał.

A.Cz.

Henryk Błoniarz

Prowadząc orkiestrę...
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Z działalności Rady Gminy
Frysztak

Początek roku kalendarzowego to jak zwykle okres pod-
sumowań poprzedniego okresu. W takim kontekście od-
była się 18 marca 2010 r. XLIV sesja Rady Gminy Frysz-
tak. Ważniejszymi punktami były: sprawozdanie z realiza-
cji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za 2009 r. oraz sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2009 r. Po długiej dyskusji, wysłuchaniu wielu głosów
i zdań poszczególnych radnych jak i zaproszonych gości,
Rada Gminy przyjęła nowy Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
oraz nowy Gminny Program Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2010 r. Innymi uchwałami jakie Rada Gminy podjęła
były:
- wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Gminę Frysztak
zobowiązania, które ma stanowić trzydziestoprocentowy
wkład własny w modernizację obiektów sportowych
GOSiR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
- zatwierdzenie realizacji w 2010 r. projektu systemowego
realizowanego przez GOPS we Frysztaku pod nazwą „Czas
na aktywność w gminie Frysztak” skierowanego do osób
bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej,
- przystąpienie do III zmiany studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysz-
tak oraz przystąpienie do sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Frysztak
działki o powierzchni 13,5 ha położonej w miejscowości
Gogołów,
- określenie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powie-
rzenie Wójtowi Gminy uprawnień do ich ustalania,
- udzielenie pomocy Samorządowi Województwa Podkar-
packiego na realizację zadania budowa chodnika dla pie-
szych w Twierdzy,
- dokonanie szeregu zmian w budżecie gminy związanych
z bieżącą realizacją budżetu gminy.

W sesji Rady Gminy uczestniczył Starosta Strzyżow-
ski Pan Robert Godek, który odpowiedział na szereg py-
tań radnych i sołtysów dotyczących m. in. wykonania drogi
powiatowej Frysztak – Gogołów, planowanej rozbudowie
Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym i rozbudo-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we
Frysztaku oraz wykonaniu map i pomiarów geodezyjnych
na terenie gminy.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak planowana jest w
kwietniu br. i poświęcona będzie  analizie stanu bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, za-
twierdzeniu harmonogramu robót inwestycyjnych, remon-
towych i drogowych na 2010 r. oraz sprawom bieżącym.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji Rady Gminy
Frysztak uzyskać można w Urzędzie Gminy Frysztak w
p. 29 oraz pod adresem internetowym www.frysztak.pl

     Pracownik ds. obsługi Rady Gminy

Organizator: Gminny Ośrodek  Kultury we Frysztaku
                      Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Cel konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
- integracja twórcza dzieci i młodzieży powiatu strzy-
żowskiego
- przybliżenie tekstów Biblii dzieciom i młodzieży
Tematem konkursu jest interpretacja plastyczna wybra-
nego tekstu z Biblii..
Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział
dzieci i młodzież od 5 do 18 lat.
Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafi-
ka, techniki łączone.
Każda praca powinna  być opatrzona metryczką na przo-
dzie pracy: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek,
adres i telefon szkoły, przedszkola, imię i nazwisko opie-
kuna artystycznego
Metryczka nie powinna przesłaniać pracy, lub w jakikol-
wiek sposób przeszkadzać w jej odbiorze artystycznym.

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku i Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
zaprasza DZIECI I MŁODZIEŻ do uczestnictwa

w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „OBRAZY BIBLIJNE”
Wyniki obrad jury oraz termin uroczystego wręczenia
nagród  przekazane zostaną telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania in-
formacji osobowych autorów (zawartych w opisie prac)
i reprodukcji nagrodzonych i eksponowanych prac
w katalogu, broszurach, dyplomach, plakatach i mediach
celem upowszechniania wystawy oraz dokumentacji
GOK, bez uiszczania honorarium autorskiego.

Po zakończeniu ekspozycji prace można odbierać do
końca grudnia  2010r. Organizator nie odpowiada za pra-
ce nieodebrane po tym terminie.

Termin nadsyłania prac do dnia 22.05.2010r. na ad-
res: Gminny Ośrodek  Kultury , 38-130 Frysztak, tel.
(17) 277 70 44, www.frysztak.pl

Koordynator konkursu:
instruktor plastyk - Dorota Wojtanowska.
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Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości  i   porządku   w gminach (jednolity tekst Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) zobowiązała Rady
Gminy do uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy.

Rada Gminy Frysztak podjęła stosowną uchwa-
łę Nr XL/226/2006 z dniem 28 lutego 2006r. w spra-
wie  regulaminu utrzymaniu czystości i porządku
na terenie gminy Frysztak.

Regulamin określa :

1. Zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów go-
spodarczych, zakładów i jednostek organizacyjnych dzia-
łających na terenie gminy, właścicieli lub zarządców nie-
ruchomości, użytkowników lokali, zarządców dróg, or-
ganizatorów imprez o charakterze publicznym jak rów-
nież podmiotów gospodarczych świadczących usługi w
zakresie gospodarki odpadami i nieczystościami ciekły-
mi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenach nieruchomości i terenach służących
do użytku publicznego  dotyczące:

1) gromadzenia w wyznaczonych miejscach, w od-
powiednich pojemnikach odpadów stałych, ich odbiorze,
transporcie, odzyskowi lub unieszkodliwieniu,

2) odbioru nieczystości ciekłych i osadów ścieko-
wych gromadzonych w szczelnych zbiornikach bezod-
pływowych i oczyszczalniach przydomowych,

3)utrzymania porządku i czystości na nieruchomo-
ściach, ulicach, parkach i innych miejscach użytku pu-
blicznego,

4)mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi,

5)  uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń,

6) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
7)postępowania z padłymi zwierzętami,
8)przestrzegania obowiązujących wymogów sani-

tarno - epidemiologicznych i ochrony środowiska,
9) inne wymagania wynikające z planu gospodarki

odpadami.

W świetle przepisów uchwały gmina zapewnia;
- czystość i porządek na swoim terenie i tworzy wa-

runki niezbędne do ich utrzymania,
- organizuje odbiór odpadów z urządzeń przeznaczo-

nych do gromadzenia odpadów na podstawie zawartych
umów cywilnych pomiędzy podmiotami wykonującymi
usługi usuwania odpadów komunalnych a zarządcami lub

właścicielami nieruchomości,
- utrzymanie i eksploatację  wspólnego z Urzędem

Gminy i Miasta Strzyżów składowiska odpadów,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach nie na-

leżących do właścicieli lub innych użytkowników (chod-
niki, place, ulice oraz tereny mienia komunalnego) i Gmina
ponosi koszty  z tego tytułu,

- utrzymanie czystości na drogach publicznych oraz
rowach przydrożnych  których zarządcą jest gmina,

- zapewnia utrzymanie czystości ulic, placów i tere-
nów otwartych oraz utrzymanie szaletów publicznych,
ustawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach inten-
sywnego ruchu pieszego,

- zapewnia warunki do selektywnej zbiórki i składo-
wania odpadów, takich jak ; szkło, plastik, makulatura,
złom oraz współdziała z podmiotami podejmującymi zbie-
ranie odpadów  do dalszego wykorzystania.

- organizowanie w każdej miejscowości gniazd recy-
klingowych stwarzających mieszkańcom gminy warun-
ki do segregowania śmieci.

Realizując te założenia uchwały podjęto nastę-
pujące działania;

W dniu  02.01.2010r. we Frysztaku pomiędzy Gminą
Frysztak a Gminnym Zakładem Komunalnym we Frysz-
taku została zawarta umowa na okres 1 roku., na pod-
stawie której Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi
polegające  na systematycznym i należytym utrzymaniu
czystości chodników, ulic, koszy ulicznych, słupów ogło-
szeniowych, przystanków PKS i tablic informacyjnych
/dotyczy drobnych napraw i uszkodzeń oraz usuwania
nieaktualnych ogłoszeń/ na terenie całej gminy a ponad-
to:

- koszeniu trawników : rynek, planty, skwery zielone
w rynku,  kwatery żołnierskie na cmentarzu we Fryszta-
ku oraz terenu cmentarzy żydowskich, skarpy koło par-
kingów i wzdłuż ulic stanowiących mienie komunalne
gminy,

-należytym utrzymaniu i uzupełnianiu rabat, klombów
kwiatowych, donic  z kwiatami, wycinka oraz przycina-
nie drzew,  żywopłotu – po pozytywnym uzgodnieniu
z Zamawiającym,

-zbieraniu śmieci komunalnych pochodzących z nie-
ruchomości gminy oraz placów publicznych, terenów
Skarbu Państwa i poboczy dróg gminnych,

-w okresie zimowym w miejsce koszenia zlecenio-
biorca zobowiązuje się do systematycznego i należytego
utrzymania zimowego chodników wraz z likwidacją go-
łoledzi na : plantach, rynku, ulicach,  placach i parkin-
gach oraz innych miejsc o natężonym ruchu mieszkań-
ców stanowiących mienie komunalne gminy,

ANALIZA  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY FRYSZTAK.
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-systematyczne i należyte uzupełnianie i naprawy

zniszczonych koszy, ławek i przystanków PKS oraz ich
malowanie na bieżąco wg potrzeb,

-utrzymanie czystości przy pojemnikach w gniazdach
recyklingowych wraz z utrzymaniem czystości pojemni-
ków i koszy ulicznych.

Jak wszystkim wiadomo, Gmina Frysztak wspólnie
z Gminą i Miastem Strzyżów  zawarła z dniem 17 lutego
1999r.  wspólne porozumienie w zakresie wspólnej eks-
ploatacji wysypiska śmieci w Strzyżowie, które to poro-
zumienie w kwietniu 2006r. zostało doprecyzowane
w zakresie zasad współpracy i eksploatacji składowiska
z wyszczególnieniem  pozostałej do zagospodarowania
pojemności składowiska na dzień podpisania porozumie-
nia w podziale na poszczególne gminy- gdzie aktualnie
wywozi się śmieci z terenu całej gminy Frysztak,

-Wójt Gminy Frysztak zgodnie z wydanym  zarzą-
dzeniem Nr I/398/2006 z dnia 5 lipca 2006r, w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych, wydał decyzje zezwalające na pro-
wadzenie usług w zakresie usuwania nieczystości
stałych i płynnych na terenie Gminy Frysztak, na
pisemny wniosek niżej wymienionym podmiotom ;

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spół-
ka z o.o. Strzyżów - w zakresie odbierania odpadów sta-
łych i płynnych, telefon 17 27 61 259.

2. Gminnej Spółdzielni ,,SCH’’ Frysztak - w zakre-
sie wywozu nieczystości płynnych, telefon 172777905

3. Usługi transportowe i rolnicze Zdzisław Niemczyk
- Przybówka 171 - w zakresie wywozu nieczystości płyn-
nych. telefon 134385423.

 4. Gospodarka Komunalna Błażowa - w zakresie
odbierania odpadów komunalnych segregowanych, zmie-
szanych, wielkogabarytowych (za odpłatnością po ce-
nach wynegocjowanych z firmą), oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Telefon 172301444.

Firmy posiadające stosowne zezwolenia prowadzą
usługi w tym zakresie z indywidualnych gospodarstw  do-
mowych, z firm oraz z nieruchomości należących do gmi-
ny.

Obsługa tras w zakresie zbiórki odpadów, nie uległa
zmianie, poza dodatkowymi miejscami gdzie dostawiono
kolejne pojemniki do segregacji odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka
z o.o. Strzyżów od dnia 01.10.2007r. obsługuje teren całej
gminy w zakresie odbioru  śmieci komunalnych stałych
i ciekłych od właścicieli nieruchomości, firm oraz z nie-
ruchomości należących do gminy.

Miejscowości  : Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza, Ko-
byle, Widacz i Lubla obsługiwane są w/g podanego niżej
harmonogramu :

- w każdy pierwszy piątek miesiąca - Frysztak, Gli-
nik Dolny,

- w każdy drugi piątek miesiąca - Frysztak, Twier-
dza, Widacz,

- w każdy trzeci piątek miesiąca - Frysztak, Lubla,
- w każdy  czwarty piątek miesiąca - Frysztak, Ko-

byle.
Jeżeli na ostatni czwartek miesiąca przypada

święto, śmieci wywozi się w kolejnym dniu robo-
czym.

Zbieranie śmieci odbywa się w/g  ustalonych tras prze-
jazdu, które przedstawiają się następująco:

FRYSZTAK
- wszystkie ulice gdzie jest możliwy dojazd.
GLINIK DOLNY
- droga powiatowa Frysztak - Gogołów,
- droga gminna Frysztak - masarnia - bloki AWRSP -
Glinik Średni koło P. Czernickich,
- droga gminna Twierdza - Cegielnia - Kapliczka -
Glinik  Średni,
- droga gminna Kapliczka - Lubla,
- droga wojewódzka Twierdza - Lubla.
TWIERDZA
- droga gminna Twierdza - Cegielnia - Glinik Dolny,
- droga powiatowa Frysztak - Twierdza - Kapliczka,
- droga powiatowa Frysztak - Kobyle - stadion spor-

towy,
- droga wojewódzka Rzeszów - Twierdza - Jasło

(krzyżówka Widacz),
- skrzyżowanie p. Sanocki - Jasło - droga wojewódz-

ka.
WIDACZ
- Twierdza - Widacz - Dom Wiejski,
- Widacz - wieś - <Głębuczka>, Dwór
- Widacz - wies - p. Makara,
- Widacz - p. Radwański, p. Papurzyński,
- Widacz - Czajki.
LUBLA
- droga wojewódzka Twierdza – Granice -Warzyce,
- droga gminna Lubla - Sośnina,
- droga gminna Lubla - Góra - Południe,
- droga gminna Lubla p. Cymerman - Bukowy Las,
- droga gminna  SKR - Lubla - Dębina - Sieklówka,
- droga gminna Lubla - sklep
- droga gminna Lubla - Dół - Południe.
KOBYLE
- droga powiatowa – Kobyle - Jazowa,
- droga powiatowa - Kobyle - Łęki Strzyżowskie,
- droga gminna - Kobyle - Pietrusza Wola,
- droga gminna - Kobyle  - Kamieniołom.

W pozostałych miejscowościach tj. Gogołów, Glinik
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Górny, Glinik Średni, Pułanki, Stępina i Chytrówka,  Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Strzyżów zbiera
śmieci w każdy ostatni czwartek miesiąca w/g niżej po-
danych tras przejazdu:

- droga wojewódzka Cieszyna  - Frysztak,
- droga powiatowa Frysztak - Gogołów,
- droga powiatowa Cieszyna - Huta Gogołowska,
- droga powiatowa Cieszyna - Chytrówka,
- drogi gminne - 3 odcinki w Pułankach,
- droga gminna  Glinik Średni  przez Kamieniec do

Glinika Górnego (cmentarz) – powrót przez wieś Glini-
ka Górnego

- droga gminna Glinik Średni do Glinika Górnego (Ba-
jorki),

- droga gminna do Glinika Średniego od Frysztaka
(Świeradówka),

- droga gminna Glinik Górny Bajorki do Gogołowa
(Kościół).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Strzyżowie jest
zobowiązane do wykonywania usług w zakresie
zbiórki odpadów w sposób zgodny z zapisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Frysztak wprowadzone-
go Uchwałą Nr XL/226/06 Rady Gminy
Frysztak z dnia 28 lutego 2006r. a w szcze-
gólności :

1. Dokonywać transportu odpadów sta-
łych przy pomocy specjalistycznych środ-
ków transportu, oznakowanych i opisanych przystoso-
wanych do tego celu mających stosowne zezwolenia.

2. Wywozić odpady w terminach wynikających
z Harmonogramu odbioru odpadów.

3. Zobowiązane jest do zbierania określonego
rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od wła-
ścicieli nieruchomości (odpłatnie) a to:
- niesegregowane odpady komun. kod  20 03 01
- papier i tektura kod  20 01 01, kod 15 01 01
- tworzywa sztuczne kod  20 01 39, kod 15 01 02
- opakowania szklane kod 20 01 02, kod 15 01 07
- opakowania metalowe kod 15 01 04
- odpady komunalne ulegające biodegradacji
kod 20 02 01
- odpady wielkogabarytowe kod 30 03 07
- zużyte urządzenia AGD, monitory, telewizory
kod 16 02 14

W Strzyżowie jest zorganizowany punkt odbioru zu-
żytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie
można ten sprzęt zostawić bez ponoszenia opłat od od-
biorców indywidualnych. Punkt ten mieści się na  byłym
placu targowym ul. Sanocka 14.

Informacja pod numerem 17 2761 259.
Worki na zbiórkę śmieci komunalnych można naby-

wać:

- w punktach handlowych Gminnej Spółdzielni ,,SCH’’
Frysztak - baza magazynowa we Frysztaku, 2 sklepy
spożywcze w Lubli.

- sklep przemysłowy P. Śliwy Anny we Frysztaku
przy ulicy Blajera oraz kiosk ,,Ruch’’(naprzeciw Gmi-
ny).

- można również nabywać worki u sołtysów w Pu-
łankach, Gliniku Średnim, Gliniku Górnym, Gogołowie,
Hucie Gogołowskiej oraz w Hurtowni Elementów Bu-
dowlanych w Cieszynie Matyka – Walczak .

Aktualna cena worków to:
- 8 zł. za czarny worek na niesegregowane śmieci

komunalne,
- 4 zł. za  żółty worek na plastik.

Rozstawione pojemniki do zbiórki surowców wtór-
nych na terenie gminy obsługuje aktualnie od 15.10.2007r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Błażowa.

Na poszczególne miejscowości Gminy Frysztak przy-
gotowano i podpisano umowy cywilno - prawne na świad-

czenie usług  w zakresie wywozu śmieci które są
sukcesywnie podpisywane i  aktualnie  podpi-

sało je około  80% mieszkańców.
Na bieżąco umowę można podpisać

w Urzędzie Gminy we Frysztaku w poko-
ju nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Oprócz tego wszystkim jest wiadomo,
że na terenie całej gminy są dostępne po-
jemniki do segregacji odpadów z których

może korzystać każdy mieszkaniec gminy,  Na terenie
gminy jest już rozstawionych 120 pojemników. Są to po-
jemniki na: szkło, plastik, makulaturę, metale,  odzież,
baterie, oleje przepracowane. /Stacja Diagnostyczna
Salamon Wacław – Frysztak/. W sierpniu 2009r. doku-
piono jeszcze 13 pojemników i w zestawie /szkło białe,
szkło kolorowe i plastik/ i postawiono w Kobylu przy
drodze powiatowej na Łęki Strzyżowskie, w Pułankach
przy drodze Wanat – Las koło pani Jedlińskiej Marii,
w Stępinie koło Domu Myśliwskiego ,,Szarak”w Gliniku
Dolnym koło drogi powiatowej Frysztak – Gogołów koło
pani Szymkowicz Haliny oraz 1 pojemnik na plastik do-
stawiono do zestawu przy sklepie koło Kościoła w Lu-
bli.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
udokumentowania w formie zawartej umowy pisem-
nej potwierdzającej możliwość korzystania z usług
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych  i nieczysto-
ści ciekłych na terenie Gminy Frysztak oraz posia-
danie innych dokumentów np. rachunków, blocz-
ków itp. potwierdzających odbiór odpadów komu-
nalnych stałych i nieczystości ciekłych z terenu
swojej nieruchomości.
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Dlatego też należy zadbać o kompletowanie potwier-

dzeń zakupu worków  i świadczonych usług wywozu
nieczystości.

Gmina posiada rejestr podpisanych umów na wywóz
nieczystości stałych i płynnych mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości, jak również sporządzamy aktual-
ne wykaz szamb oraz raport rozmieszczenia pojemni-
ków przeznaczonych do segregacji odpadów.

W 2009 roku zostało usuniętych z 25 posesji 52 tony
eternitu pochodzącego z pokryć dachowych i dokonano
jego utylizacji za kwotę 20 tys. zł. Została ona pokryta
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zebrano również 10,14 ton urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Na ten rok planujemy kolejną zbiórkę
urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz opon w za-
leżności od ilości posiadanych środków. Ponadto dzieci
i młodzież szkolna zebrała w ubiegłym roku 386 kg zuży-
tych baterii.

Gospodarka Komunalna Błażowa w 2009r. odebrała
z terenu Gminy Frysztak następujące ilości odpadów
w tonach:

1. Niesegregowane odpady komunalne zebrane koło
pojemników do segregacji śmieci - 16,350

2. Opakowania ze szkła - 78,530
3. Opakowania z tw. sztucznych -24,008
4. Opakowania z papieru i tektury - 1 ,770
5. Opakowania z metali - 2,560
Wszystkie te poczynania jednak kosztują.
Do śmieci zabieranych z indywidualnych gospodarstw

domowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Gmina nic nie do-
płaca.

Niestety tendencja jest taka, że cena za składowanie
i unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych będzie
nadal rosła. Ma to na celu zmuszenie wytwórców odpa-
dów do ich segregacji. Tak więc nie płaćmy niepotrzeb-
nie, tylko oszczędzajmy segregując odpady.

Bezpośrednio z opisanymi zagadnieniami dot. ochro-
ny środowiska   a w szczególności z zakresu usuwania
nieczystości stałych i płynnych  powiązane jest prawo
otrzymywania płatności unijnych w/g nowych zasad. Jest
to tzw. ,,Zasada wzajemnej zgodności’’.

Minimalne wymagania dotyczą :
- ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wy-

nikającymi z prowadzonej  w gospodarstwie działalno-
ści,

- wytwarzanie produktów rolniczych w sposób nie
zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności
roślin,

- zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt,
- użytkowanie gruntów w sposób nie pogarszający

ich jakości.
Nieprzestrzeganie przez rolników minimalnych wy-

magań określonych w ramach zasady wzajemnej zgod-

ności, będzie skutkowało sankcjami w postaci obniżenia
kwot płatności, aż do całkowitego ich pozbawieni w przy-
padku  nieprzestrzegania ustalonych wymagań w kolej-
nych latach. Nowe Państwa Członkowskie,  w tym Pol-
ska będą musiały wprowadzić zasadę wzajemnej zgod-
ności z dniem 1 stycznia 2010r.

W przypadku potrzeby wyjaśnienia interesujących
Państwa zagadnień, można kontaktować się z Kierow-
nikiem Referatu Urzędu Gminy Frysztak Genowefą Tę-
cza  w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 11, lub tele-
fonicznie (17) 2777110.

Frysztak, kwiecień 2010r.      Urząd Gminy Frysztak

W dniu 10.04.2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie Wy-
stawy Tradycyjnej Podkarpackiej Pisanki Wielkanocnej.
Naszą gminę reprezentowała P. Teresa Kowalska z Gli-
nika Dolnego.

Dorota Wojtanowska

Zaczęła działać strona internetowa Gminnego
Ośrodka Kultury we Frysztaku. Są na niej zamiesz-
czone rozmaite informacje: o bieżącej  działalności
placówki, plany działalności, zdjęcia z imprez itp.

Zapraszamy do wizyt i śledzenia działalności
Ośrodka Kultury we Frysztaku.

www.gokfrysztak.pl
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Biuro projektu:
Związek Komunalny
„Wisłok”,
35-234 Rzeszów,
ul. Siemieńskiego 18A
E-mail: wislok@wislok.pl

Œmieci z wiosennych porz¹dków nie mog¹ trafiæ do Wis³oka!

Projekt „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” realizowany na terenie
gmin Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Frysztak, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Łańcut (gmina),
Ostrów, Rakszawa, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa, Niebylec służy podnoszeniu świadomości
ekologicznej przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych grup ekologów oraz
zwykłych mieszkańców.

W trakcie ostatniej Konferencji projektu w Rymanowie (10-11.03.2010) podczas dyskusji z udziałem ekspertów
z Norwegii wielokrotnie podkreślano, że większość mieszkańców dorzecza Wisłoka ma realny wpływ na jakość
jego wód. Na wszystkich nas spoczywa odpowiedzialność za rzekę, która daje wodę pitną 180 tys. mieszkańców
Rzeszowa.

Każdy z nas może nauczyć się segregować odpady tak by zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, farby,
lakiery, opakowania ze środków ochrony roślin nie były porzucane nad brzegami rzek i wywożone do
lasów.

Każdy z nas może zadbać o to by przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów oraz inne domo-
we trucizny nie były wyrzucane do ubikacji.

Możemy przekonać sąsiadów by ścieki z ich domowych kanalizacji nie były spuszczane nielegalnie do
rzek i potoków wpadających do Wisłoka.

Wszyscy możemy zadbać o dorzecze Wisłoka!

Projekt „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wi-
słok” realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Nor-
wegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA
Financial Mechanism.

Związek Komunalny „Wisłok”

Niestety to nadal częsty widok w naszym krajobrazie.
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W dzisiejszym zagonionym świe-
cie, gdzie ciężko jest znaleźć chwilę
dla siebie lub bliskich, bardzo rzadko
mamy czas na refleksję i zadumę
nad osobami, których już nie ma
wśród nas. Zmarli są zawsze w na-
szej pamięci w dniu
pierwszego listopada,
ale trzeba także pa-
miętać o nich w in-
nym czasie. Dlate-
go chcielibyśmy
p r z y p o m n i e ć
wszystkim czytelni-
kom druhów straża-
ków ochotników
zmarłych w ubiegłym
roku.

W dniu 17 kwietnia 2009r. zmarł
w wieku 74 lat druh Jan Stadnicki.
Od 1953r. członek OSP w Gliniku
Dolnym, pełnił długoletnią funkcję
Naczelnika jednostki oraz funkcję
kierowcy – konserwatora. Jego po-
żyteczna społeczna działalność była

wielokrotnie nagradzana. Został on
uhonorowany odznaką „Strażak
Wzorowy”, złotym, srebrnym i brą-
zowym medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” oraz „Brązowym
Krzyżem Zasługi”.

Druh Zbigniew Wolan,
członek OSP w Gogoło-

wie, zmarł 1maja
2009r. w wieku 43 lat.
Jego przedwczesna
śmierć w wypadku
głęboko wstrząsnęła
społecznością lokalną
oraz druhami strażaka-

mi. Znany był jako stra-
żak, który zawsze chętnie

pomagał w pracy jednostki.
W wieku 63 lat zmarł dnia

25 czerwca 2009r. druh Władysław
Stadnicki. Był jednym z założycieli
OSP w Pułankach w 1968 r. W la-
tach siedemdziesiątych pełnił funk-
cję Prezesa OSP będąc jednym z naj-
aktywniejszych strażaków ochotni-

ków. W ostatnim okresie życia był
honorowym członkiem OSP.

W dniu 30 czerwca 2009r. od-
szedł w wieku 81 lat druh Jan Sze-
licki, który wstąpił do OSP w Gliniku
Dolnym w 1966 r. W przeszłości
pełnił funkcję skarbnika jednostki. Za
swoją wieloletnią działalność na
rzecz OSP został odznaczony złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”.

Ostatnim zmarłym strażakiem jest
druh Władysław Mularski. Odszedł
od nas w wieku 82 lat, dnia 12 listo-
pada 2009r. Był członkiem OSP we
Frysztaku. W przeszłości pełnił funk-
cję kierowcy – konserwatora. Zo-
stał za swoją działalność odznaczo-
ny złotym i srebrnym medalem „Za
zasługi dla pożarnictwa”.

Wszystkim bliskim, rodzinom
i przyjaciołom wyrazy szczerego
współczucia składa brać strażacka.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku

Pamiêci zmar³ych stra¿aków

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Strzyżowie informuje, że od 15 marca 2010r. do 17 maja 2010r. trwa kampania przyjmowania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich i ONW. Ostateczny termin składania wniosków mija 11 czerwca 2010r.,
z zastrzeżeniem, że płatność będzie obniżona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Składając wniosek już teraz rolnicy unikną kolejek, jakie czekają ich w przypadku zwlekania ze złożeniem
wniosku na ostatnią chwilę.

Adresy punków konsultacyjnych gdzie rolnicy otrzymają pomoc
w wypełnianiu wniosków.

1. Zespół Doradców w Strzyżowie, PODR ul. Dąbrowskiego 15, pn – pt, w godz. 700 – 1500,
2. Gminne punkty Konsultacyjno – Doradcze:

- Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, pn – pt, w godz. 700 – 1500,
- Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Blajera 20, pn – pt, w godz. 730 – 1530,
- Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, pn – pt, w godz. 700 – 1500,
- Urząd Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, pn – pt, w godz. 700 – 1500,

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie
Paweł Midura

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Strzyżowie

KOMUNIKAT
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W dniu 25.03.2010 r. w Domu
Ludowym w Dobrzechowie odbyło
się zebranie sprawozdawczo – szko-
leniowe Powiatowego Związku Ho-
dowców Koni. Zebranie zaszczycił
swą obecnością szef Okręgowego
Związku Hodowców Koni w Rze-
szowie p. Marek Gibała. Prezes
PZHK p. Czesław Zięba przedsta-
wił działania związku w 2009 roku,
a miał się czym chwalić zwłaszcza
hodowcami z gminy Frysztak. Na-
stępnie z-ca prezesa PZHP p. Bog-
dan Budnik przedstawił plan działa-
nia na 2010r. Na zakończenie części
sprawozdawczej wyróżniającym się
hodowcom zostały wręczone nagro-
dy. Z naszej gminy otrzymali je: Wie-
sław Żmuda, Janusz Orzechowski,
Henryk Koralewski i Jan Wiśniow-
ski. W części szkoleniowej
p. M. Gibała przedstawił zmiany do-
tyczące czopowania koni, dopłat oraz
prowadzenia ewidencji.

Podsumowując działania szef
Okręgowego Związku Hodowców
Koni podziękował hodowcom koni za
ich trud i pasję, za wkład w rozwój
turystyki zaprzęgowej. Za pośrednic-
twem hodowców podziękował wój-
towi gminy Frysztak p. J. Ziarniko-

Stoją od lewej: Czesław Zięba, Janusz Orzechowski, Jan Wiśniowski,
Bogdan Budnik, Marek Gibała, Henryk Koralewski, Wiesław Żmuda.

NASI  HODOWCY  KONI  Z  NAGRODAMI
wi za współpracę z hodowcami, sta-
wiając go za wzór innym wójtom
Podkarpacia.

Na zakończenie zebrania swoim
kunsztem kucharskim popisał się p.
Bogdan Budnik serwując pyszny bi-
gos.                   Edward Górgacz

Pkt Lokalizacja punktu Termin Godziny postoju 

1. Frysztak – baza Gminnej 
Spółdzielni ,,SCh''we Frysztaku 

 
10.05.2010r. 

 
od 900 do 1200 

2. 
 
Lubla – Koło Domu Wiejskiego 
 

 
10.05.2010r. 

 
od 1230 do 1530 

3. Glinik Górny – za  Domem 
Strażaka 

 
10.05.2010r. 

 
od 900 do 1200 

4. 

 
Stępina -  koło schronu kolejowego 
w Stępinie 
 

 
10.05.2010r. 

 
od 1230 do 1530 

 

Urząd Gminy Frysztak informuje wszystkich miesz-
kańców Gminy Frysztak, że zostanie przeprowadzona na
terenie całej Gminy  jednorazowa zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego oraz  zużytych opon  -
NIEODPŁATNIE.

Zostaną zebrane komunalne odpady niebezpieczne –
takie jak:  zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierają-
ce rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, prze-
łączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące
itp. i opakowania po nich, środki ochrony roślin (owado-
bójcze, chwastobójcze itp.) i opakowania po nich, resztki
farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony
drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po
domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smaro-
we, środki do konserwacji metali itp., różne odczynniki
chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, prze-
terminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, sprzęt
AGD wielkogabarytowy, urządzenia AGD (chłodziarki, za-
mrażarki, lodówki, pralki, piekarniki, urządzenia grzew-
cze, wentylacyjne i klimatyzacyjne itp.),sprzęt AGD ma-
łogabarytowy (odkurzacze, żelazka, tostery, zegary, itp.),
sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, ksera, lapto-
py, myszy, klawiatury),sprzęt RTV, narzędzia (monitory,
telewizory, radia, telefony, zabawki elektroniczne), elek-
tronarzędzia (wiertarki, piły itp.),sprzęt oświetleniowy oraz

wszystkiego rodzaju zużyte opony.
W wyznaczonym punkcie zbiórki w trakcie 3 godzin-

nego postoju specjalistycznego samochodu, będzie moż-
na przekazać odpady bezpośrednio przez mieszkańca do
pracownika odbierającego odpady w celu wyeliminowa-
nia powstania w miejscu zbiórki składowiska odpadów
nie objętych przedmiotową zbiórką.

Poniżej zamieszczamy miejsca i harmonogram odbio-
ru odpadów.

Miejsca postoju samochodu odbierającego odpady
niebezpieczne na terenie Gminy FRYSZTAK w dniu
10 maja 2010r. -poniedziałek

Wszelkich wyjaśnień w zakresie zbiórki śmieci udziela
Urząd Gminy Frysztak – Genowefa Tęcza.
Tel. 17 2777110  lub Gospodarka Komunalna Błażowa,
która będzie odbierać bezpośrednio od mieszkańców śmie-
ci. Kontakt tel. 17 2301444

                                      Urząd Gminy Frysztak
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Po raz kolejny mieliśmy okazję
podziwiać naszą utalentowaną mło-
dzież działającą w grupie teatralnej
przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Frysztaku. W niedzielne popołudnie,
21 marca odbyło się przedstawienie
zatytułowane „Oskar i pani Róża”.
Jest to historia małego chłopca, cho-
rego na białaczkę, który spędza
ostatnie dni swojego
życia w szpitalu. Tam
opieką otacza go pani
Róża - wolontariuszka,
która staje się dla niego
„podporą”, kimś bardzo
bliskim. Dużo z nim roz-
mawia i namawia go do
pisania listów do Pana
Boga. Listy pomagają
Oskarowi uporać się
z codziennością, z tym,
że jest śmiertelnie cho-
ry, a co najważniejsze
z dnia na dzień jego wia-
ra w Boga umacnia się

i daje mu siłę, aby nie zmarnować
ani jednego dnia życia, które jest wiel-
kim darem. Ta piękna i wzruszająca
historia pokazuje, jak pokonać strach
przed śmiercią, nie poddać się
w obliczu nieszczęścia, odnaleźć wia-
rę, która odmienia nasze życie.  Sce-
nariusz i reżyserię przygotowały pani
mgr Lidia Czaja i pani mgr Joanna

Menduś. W przedstawieniu udział
wzięli: Bartłomiej Stefanik, Ewa Paw-
lik, Michał Godek, Seweryn Ziajor,
Bartosz Teper, Sebastian Kopytko,
Karolina Mikuszewska, Monika Mu-
siał, Natalia Frodyma, Bartłomiej Ko-
peć. Piękny akompaniament wyko-
nały: Karolina Gruszecka, Dagmara
Zając, Małgorzata Fortuna. Sceno-
grafię przygotowała Dorota Wojta-
nowska, asysta akustyczna – Maciej

Płoucha, Grzegorz Mi-
chalik. Dziękujemy za
wspaniały występ i cze-
kamy na kolejne przed-
stawienie! A wszyst-
kich państwa zachęca-
my do udziału w takich,
jak ta, imprezach, bo
naprawdę warto! Zdję-
cia z przedstawienia
można obejrzeć w ga-
lerii na portalu Frysztak
24.pl

        tekst i zdjęcie:
Joanna Pasek

„Oskar i pani Ró¿a”

Wczoraj w Urzędzie Gmi-
ny rozstrzygnęliśmy konkurs
„Gmina Frysztak jesienną
porą”. W konkursie uczest-
niczyło 28 mieszkańców na-
szej gminy, którzy nadesłali 40
zdjęć naszej gminy w jesien-
nej aurze. Zwycięzcą kon-
kursu został Dariusz Zdybski
z Frysztaka za fotografie
„Złota Jesień nad Wisło-
kiem”, drugie miejsce zajął
Patryk Wiśniowski za foto-
grafie „Samotny Dąb”, na-
tomiast 3 miejsce zdobył
Bogdan Homka za zdjęcie
„”.

Zdjęcia do konkursu na-
desłali: Dominika Guzy, Juliusz Bach-
ta, Filip Drygaś, Szczepan Drygaś,
Katarzyna Stadnicka, Alicja Godek,
Janusz Zarszyński, Aleksandra Ku-

KONKURS „GMINA FRYSZTAK JESIENN¥ POR¥”
ROZTRZYGNIÊTY

bik, Patryk Wiśniowski, Jolanta Za-
rszyńska, Joanna Pasek, Joanna
Król, Grzegorz Garncarski, Dawid
Zieliński, Marcin Sokołowski, Mał-
gorzata Garncarska, Józef Garncar-

ski, Monika Garncarska,
Iwona Garncarska, Paweł
Szuba, Dariusz Zdybski,
Bogdan Homka, Jacek Ol-
szański, Jacek Homka,
Krystyna Homka, Lidia
Kmak.

Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom oraz dziękuje-
my pozostały uczestnikom
za wzięcie udziału w kon-
kursie.

Prace konkursowe oce-
niało 7 jurorów: Jan Ziar-
nik - Wójt Gminy Frysztak,
Adam Filip - z-ca Wójta
Gminy Frysztak, Piotr Tu-

leja - firma NeoDesign, Agnieszka
Tuleja - plastyk, Paweł Pająk - foto-
graf, Tomasz Patla, Maciej Płoucha
- GOK.

           inf. www.frysztak24.pl

Dariusz Zdybski odbiera nagrodę za I miejsce.
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna we Frysztaku wy-
pożyczalnia dla dorosłych
poleca:

„Bo tu wyros³em –
frysztackie spotkania
z poezj¹”

„To jest niesamowite uczucie, kie-
dy bierze się do rąk zbiór wierszy pi-
sany czystym, nieskażonym obcymi
estetykami, poczuciem piękna, wraż-
liwości, wreszcie natchnieniem twór-
ców, którzy piszą przede wszystkim
dla siebie, najbliższych, znajomych,
a później dopiero dla magicznego, po-
rywającego świata poezji.” Jerzy
Janusz Fąfara

Na książkę składają się wiersze
i piosenki autorów wywodzących się
z Naszej Małej Ojczyzny. W gronie
poetów znalazło się 17 autorów, któ-
rzy korzeniami sięgają ziemi frysz-
tackiej i odważyli się wyjąć z „szu-
flady” wiersze prezentując je szero-
kiej publiczności. Autorzy tomiku: Ks.
Zenon Bieszczad, Janusz Czekajow-
ski, Franciszek Godek, Iwona  Gór-
ka, Teresa Guzy, Beata Jurasz Ka-
lisztan, Maria Kołodziejczyk, Kata-
rzyna Leszczyńska, Anna Liszcz, Jan
Liszcz, Marcin Matuszak, Józefa
Mocek, Mieczysław Mularski, Ja-
nusz Strzępek, Gabriela Włodyka,
Augustyn Ząbik, Adam Żuchowski.
Książka została wydana przez
Gminną Bibliotekę Publiczną we

Frysztaku ze środków Poakcesyjne-
go Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich, Stowarzyszenia Fundusz
Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztac-
kiej oraz Gminy Frysztak. Książkę
można kupić w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej we Frysztaku.

Mieszkowska A.- „Dzie-
ci Ireny  Sendlerowej”

Tom jest pierwszą książką o Ire-
nie Sendlerowej. Jej biografia jest
piękna i heroiczna, budująca i przej-
mująca. Książka Anny Mieszkow-
skiej dokładnie i szczegółowo poka-
zuje dzieła i czyny, prace i dnie, ujaw-
nia niezwykły format moralny tej
wspaniałej postaci. Tylko ktoś naj-
wyższej ludzkiej klasy mógł dokonać
czegoś tak ogromnego, jak uratowa-
nie w czasie Zagłady 2500 żydow-
skich dzieci. Irena Sendlerowa stała
się w ostatnich latach osobą pu-
bliczną, o której mówi się w artyku-
łach i w audycjach radiowych, o któ-
rej opowiada się w dokumentalnych
filmach. Już teraz jest symbolem
heroizmu oraz poświęcenia i wszel-
kie dane po temu, by stać się sym-
bolem dobrych, przyjacielskich sto-
sunków łączących społeczność
polską ze społecznością żydowską.

Grzegorczyk J.-
„Chaszcze”

Początek nowej serii wydawni-
czej - Powieść z Duszą. Niewinny
spacer po wiosennym lesie, fotogra-
fowanie ptaków, śpiew wilgi... i wi-
sielec na świerkowej gałęzi. Samo-

bójcę znajduje Stanisław Madej, ka-
waler koło pięćdziesiątki, który po-
stanawia rozwikłać zagadkę tajem-
niczej śmierci. Sprawa staje się jesz-
cze bardziej intrygująca, gdy kilka dni
po makabrycznym odkryciu na ko-
rze drzewa pojawia się napis „Ju-
dasz”. Prowadząc śledztwo, chcąc
nie chcąc, Madej coraz bardziej za-
głębia się w chaszcze ludzkich losów,
historii i swego własnego życia. Tak
zaczyna się najnowsza powieść Jana
Grzegorczyka, autora bestsellerowej
trylogii o księdzu Groserze. Chasz-
cze to znakomita powieść, w której
mroczne sfery ludzkich dusz, wina,
namiętność i zdrada mieszają się
z charakterystycznym dla Grzegor-
czyka humorem i darem obserwa-
cji. Autor intrygująco łączy wielko-
polskie legendy i prawdziwe historie
z czasów okupacji z sensacyjną in-
trygą i galerią barwnych bohaterów.
To książka, która zachwyci wszyst-
kich fanów Grzegorczyka.

Le Breton B.- „W d¿un-
gli zabija siê anio³y.
Opowieœæ o siostrze Do-
rothy Stan”

Opowieść o zwykłej kobiecie, któ-
ra oddała życie w obronie ideałów.
Dorothy Stang mieszkała w dżungli
amazońskiej od lat siedemdziesiątych,
uczyła rolników zasad zrównoważo-
nego rozwoju i szacunku do przyro-
dy. 12 lutego 2005 roku została za-
mordowana. Na polnej drodze odda-
no do niej sześć strzałów z broni pal-
nej. Do zabójstwa, najprawdopodob-
niej na zlecenie, doszło z powodu za-
ostrzającego się sporu między wła-
ścicielami ziemskimi, a siostrą, która
broniła miejscowych rolników.
W dżungli zabija się anioły to oparta
na faktach opowieść o siostrze Do-
rothy Stang, która przez ponad trzy-
dzieści lat walczyła o prawa ama-

Ksi¹¿ki, które
warto przeczytaæ ...

„Ksi¹¿ka otwiera bramy wielkiego i ciekawe-
go œwiata, staje siê powiernikiem i serdecz-
nym doradc¹ kszta³tuj¹cym nasz¹ osobowoœæ
i nasz œwiatopogl¹d. To w³aœnie ona mówi
o tym jak najpiêkniej, jak najm¹drzej i jak
najodwa¿niej przejœæ przez ¿ycie”.

 Stanis³aw Stochel



13GAZETA FRYSZTACKA
zońskich rolników i o ochronę dżun-
gli przed naporem inwestycji.

Kret J.- „Moje Indie”
Książka podróżnicza, opowiada-

jąca o Indiach, jakich nie pozna zwy-
kły turysta. Autor, znany dziennikarz
i orientalista z wykształcenia, spędził
tam kilka lat. Przemierzył wielki kraj,
mieszkał w prawdziwej, indyjskiej
rodzinie, był w długim, romantycznym
związku z indyjską aktorką. Pasjo-
nująco opisuje codzienność, oryginal-
ne święta, w których uczestniczył,
i historię, przybliża dawne legendy,
opowiada anegdoty. Mnóstwo foto-
grafii, zrobionych przez samego au-
tora.

Paziñski P.- „Pensjo-
nat”

Bohater odwiedza miejsce, gdzie
jako dziecko bywał z babcią - żydow-
ski dom wypoczynkowy pod War-
szawą, dawniej pełen życia, dziś za-
ludniony duchami przeszłości. Stwa-
rzając na nowo rzeczywistość, któ-
ra zaginęła w odmętach czasu, Piotr
Paziński unika patosu, za to spraw-
nie operuje ironią i humorem. To po-
wiastka filozoficzna o trwaniu, prze-
mijaniu i rozpadzie, a zarazem lite-
racki obrzęd wskrzeszania pamięci.
Pierwszy w Polsce literacki głos
trzeciego pokolenia po Holokauście”.
(Justyna Sobolewska)

Sapkowski A.- „¯mija”
W swojej najnowszej powieści nie

nawiązuje do żadnego z popularnych
nurtów fantastyki, nie wraca też do
wykreowanego przez siebie wiedź-
mińskiego never-never landu ani do
klimatów bliskiego fantasy Średnio-
wiecza. Sapkowski jak zwykle uwo-
dzi nas wspaniałym językiem, mi-
strzowsko tworzonym nastrojem,
dbałością o szczegóły i wartką, wcią-
gającą akcją. Linie fabuły misternie
splatają się i rozplatają, prowadząc
do konsekwentnego, a jednak zaska-
kującego zakończenia. AFGANI-
STAN - tutaj od wieków ścierały się
krwawo armie kolejnych władców
dążących do władzy nad światem.
Tu walczyli i ginęli najeźdźcy z Ma-
cedonii, Wielkiej Brytanii i Rosji.
A umierających obserwowały z ukry-

cia zimne oczy z czarną, pionową
źrenicą. Oczy złotej żmii, która jest
i której nie ma. ŻMIJA to nowy
świat, to zupełnie nowa formuła lite-
racka, zadziwiające połączenie fan-
tasy i realistycznej powieści wojen-
nej... ŻMIJA jest piękna i złowro-
ga...

Zafon C.R.- „Marina”
Barcelona, lata osiemdziesiąte

XX wieku. Oscar Drai, zauroczony
atmosferą podupadających secesyj-
nych pałacyków otaczających jego
szkołę z internatem, śni swoje sny na
jawie. Pewnego dnia spotyka Mari-
nę, która od pierwszej chwili wydaje
mu się nie mniej fascynująca niż se-
krety dawnej Barcelony. Śledząc
zagadkową damę w czerni, odwie-
dzająca co miesiąc bezimienny na-
grobek na cmentarzu dzielnicy Sar-
ria, Oscar i jego przyjaciółka poznają
zapomnianą od lat historię rodem
z Frankensteina i XIX-wiecznych
thrillerów. Historię, której dramatycz-
ny finał ma się dopiero rozegrać...

Larsson S.- Mê¿czyŸ-
ni, którzy nienawidz¹
kobiet”

Dziennikarz i wydawca magazy-
nu „Millennium” Mikael Blomkvist
ma przyjrzeć się starej sprawie kry-
minalnej sprzed czterdziestu lat, kie-
dy zniknęła bez śladu Harriet Van-
ger. Do pomocy dostaje Lisbeth Sa-
lander, młodą, intrygującą outsider-
kę i genialną researcherkę. Blom-
kvist i Salander tworzą niezwykły
team. Wspólnie szybko wpadają na
trop mrocznej i krwawej historii ro-
dzinnej. To doskonały, pełen pasji
thriller, w którym tajemnica trzyma
czytelnika w napięciu aż do samego
końca. Po książki Larssona - uwa-
żane przez krytyków i innych pisa-
rzy kryminałów za wydawniczą sen-
sację - na całym świecie sięgnęło już
prawie 9 mln czytelników! Autor ma
fantastyczną zdolność jednoczesne-
go prowadzenia wielu skomplikowa-
nych wątków, które błyskotliwie wią-
że ze sobą.

Nurowska M. - „Wybór
Anny”.

Nowe wydanie powieści Post-

scriptum z 1989 roku, to historia przej-
mująca i opowiedziana z niezwykłą
empatią. Anna Łazarska, czterdzie-
stoletnia skrzypaczka, trafia na za-
piski swojego ojca, Witolda Łazar-
skiego, i odkrywa, że nie jest osobą,
za którą się uważała. Jej prawdziwe
nazwisko to Miriam Zarg, jako nie-
mowlę została uratowana z war-
szawskiego getta. Przeżywa
wstrząs. Traci zaufanie do ojca i po-
rzuca go, choć ciężko chory mężczy-
zna potrzebuje opieki. Anna nawią-
zuje kontakt z krewnymi, ale nie po-
trafi odnaleźć się w nowej roli.
Z wielkim wysiłkiem próbuje poskła-
dać fragmenty obydwu życiorysów
w jedną całość. Osobista tragedia
Anny odzwierciedla losy trzech na-
rodów uwikłanych w II wojnę świa-
tową: Żydów, Polaków i Niemców.

Soko³owska Z.- „Druga
strona recepty”

 Agata Pilska, lekarka po czter-
dziestce, marzy o tym by jej życie
choć trochę przypominało bajkę.
Latem, w dużej jasnej kuchni chcia-
łaby smażyć konfitury, a w zimowe
poranki, wspólnie z rodziną, delekto-
wać się ich smakiem i zapachem.
Niestety los jej nie rozpieszcza. Jest
pełna kompleksów, pretensji, a na-
wet zawiści do świata i ludzi. Kiedy
wspomnienia i strach przed kolejnym
dniem ściskają jej gardło sięga po
środki uspokajające, czasem po al-
kohol. Pewnego dnia uświadamia
sobie, że wszystko jest lepsze od sa-
motności i nielubianej pracy w pań-
stwowej przychodni lekarskiej. Czy
uda jej się, tym razem dla siebie,
wypisać receptę na szczęście?

Green J.- „Domek na
pla¿y”

Domek na plaży to niezwykle
przenikliwa opowieść o przyjaźni, mi-
łości i tych niby nic nieznaczących
momentach, które potrafią zmienić
całe nasze życie. Zamieszkała na
wyspie Nantucket 65-letnia Nan
Powell, wdowa od wielu lat, z po-
wodu trudnej sytuacji finansowej
zmuszona jest przerobić własny dom
na hotelik z pokojami na wynajem.
Z chwilą otwarcia domek na plaży
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zaczyna tętnić życiem jak przed laty,
gdy po raz pierwszy przyjechała tam
Nan, mająca wyjść za Everetta, któ-
ry następnie jako jej mąż zadłużony
po uszy zniknął w falach oceanu. Do
Nantucket zjeżdżają się goście: Mi-
chael, złotnik, kawaler nawiązujący
romans z Jordaną, właścicielką sa-
lonu, w którym pracuje, Bee z Da-
nielem, który po latach małżeństwa
dochodzi do wniosku, że jednak jest
gejem, tylko nie wie, jak to wyznać
żonie i Daff z Richardem, który ma
romans z koleżanką z pracy. Powra-
ca również syn Nan, a w końcu zja-
wia się też nieoczekiwany gość, któ-
ry sprawia, że życie wszystkich bo-
haterów staje na głowie.

Picoult J.- „Przemia-
na”

 June Nealon była szczęśliwą
żoną i matką, przed którą rozciągała
się perspektywa wielu lat radosne-
go rodzinnego życia. W jednej chwi-
li jej świat się zawalił, zamieniając
życie w nieustanne oczekiwanie - na
zabliźnienie ran, na dopełnienie spra-
wiedliwości, na cud. Shay Bourne
ma wkrótce umrzeć. Nie znalazł ni-
gdy swojego miejsca na ziemi, nie ma
już nic do zaoferowania światu.
W pewnym momencie staje przed
szansą odkupienia swoich win i błę-
dów. Aby tak się stało Claire Nealon,
córka June, musi przyjąć od niego
bardzo szczególny dar. Michael Wri-
ght zdecydował się poświęcić życie
Bogu. Kiedy jednak osobiście pozna-
je Shaya Bourne”a, zostaje zmuszo-
ny do zakwestionowania założeń
swojej religii, spojrzenia w innych ka-
tegoriach na pojęcie dobra i zła. I na
samego siebie.

Piekara J.- „Wie¿e do
nieba”

Oto on, inkwizytor i Sługa Boży,
człowiek głębokiej wiary. Oto dwie
minipowieści, których bohaterem
i narratorem jest Mordimer Madder-
din, świeżo promowany absolwent
Akademii Inkwizytorium. „Dziew-
czyny Rzeźnika” - piękne dziewczę-
ta giną z ręki okrutnego seryjnego-
zabójcy. Rozwikłania tajemnicy mor-
derstw podejmuje się mistrz Knotte.

Starego i doświadczonego inkwizy-
tora, wspomaga serdecznie go nie-
nawidzący Mordimer Madderdin.
”Wieże do nieba” - dwaj słynni ar-
chitekci rywalizują o to który z nich
wybuduje najdoskonalszą katedrę na
świecie. Mordimer Madderdin zosta-
je wezwany, by zbadać, czy jeden
z ich nie stosuje czarnej magii w celu
pognębienia przeciwnika.

Oddział dla dzieci GBP
we Frysztaku poleca:

Onichimowska A.- „Wie-
czorynki z Wielk¹ Kaczk¹”

Zabawna powieść dla dzieci i ich
zabieganych rodziców - króciutkie
rozdziały są idealne do czytania
dziecku przed snem, a absurdalny
humor rozbawi każdego, od lat pię-
ciu do stu...

Dahl R.- „Kuba i ogrom-
na brzoskwinia”

Ciotka, Gąbka i ciotka Wykałacz-
ka stale tylko poganiają siostrzeńca,
wysługują się nim i mu złorzeczą.
Ciągle poszturchiwany i wygłodnia-
ły, Kuba wiedzie bardzo smutne
życie. Wszystko wyglądałoby zupeł-
nie inaczej, gdyby jego rodziców nie
pożarł wściekły nosorożec, który
uciekł z zoo...

Grzelak A.- „Herbata
Szczêœcia”

Szklarka, utalentowana artystka,
ma stworzyć wizerunek rośliny zwa-
nej herbatą szczęścia. Rzecz w tym,
że nikt nie wie, jak ona wygląda.
Szklarka wybiera się więc na Wy-
spę Sierot, gdzie się wychowywała
pod nadzorem tajemniczych instruk-
torek. Od jakiegoś czasu ma też pro-
blem z zakazanym uczuciem do hra-
biego Seduna...

Klawitter A.- „Œlicz-
notka”

Najnowsza książka Andrzeja Kla-
wittera, „Ślicznotka”, to osadzona we
współczesnych, polskich realiach
powieść dla młodzieży... i wszystkich
czytelników ceniących literaturę, od
której nie sposób się oderwać!
W niewielkim miasteczku, gdzie każ-
dy o każdym wie prawie wszystko,

współistnieją ze sobą dwa różne śro-
dowiska gimnazjalistów i licealistów
- miejscowych i tych z państwowe-
go domu dziecka...

Rushton R.- „Nikt mnie
nie rozumie”

Rodzice, ach rodzice... Chyba ni-
gdy się nie zmienią! Sumitha ma po-
ważny dylemat. Poznała fantastycz-
nego chłopaka. Dostała od niego pro-
pozycję, która jest szansą na wielki
sukces. Ale rodzice inaczej widzą
przyszłość córki... Laura nie potrafi
wyznać Jonowi, że chce z nim ze-
rwać, bo poznała kogoś innego...

„O Grzesiu ch³opczy-
ku, który nie przesta-
wa³ zadawaæ pytañ”

Wyjątkowe kompendium dla ro-
dziców bombardowanych przez swo-
je dzieci różnymi trudnymi pytania-
mi, m.in.: Dlaczego nie mogę robić
tego, co chcę? Dlaczego niektórzy
ludzie są niegrzeczni? Jak się urodził
świat? Co to jest śmierć?.

„Czy wiesz. Planeta
Ziemia”

Seria popularnonaukowych ksią-
żek dla najmłodszych, w których wie-
dza podana jest w przystępnej for-
mie pytań i odpowiedzi. Gwarantuje
mnóstwo zabawy i radości, a także
rozbudza w dzieciach ciekawość
i pomaga im w odpowiedzi na
wszystkie podchwytliwe pytania...

Michalak A.- Emil
z Szóstego Zau³ka”

Jeśli nic nie wiesz o Myszolach,
to koniecznie przeczytaj tę książkę.
Tak na wszelki wypadek - bo prze-
cież nigdy nie wiadomo, kiedy mo-
żesz je spotkać. Emil jest trochę nie-
typowym przedstawicielem swojego
gatunku ze względu na tendencję do
pakowania się w kłopoty (bo Myszole
to w zasadzie narodek zdyscyplino-
wany i przestrzegający zasad...

Zebrała i poleca J.Zarszyńska
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Augustyn Z¹bik

Po¿egnanie Ojca Œw.

Spe³ni³eœ Ojcze Œwiêty
zadanie ¿ycia swego,
odszed³eœ w krainê œwiêtych
do Ojca niebieskiego.
Da³eœ wskazówki narodom
jak maj¹ postêpowaæ,
by godnoœæ i szacunek
dla ludzkoœci zachowaæ.
Teraz tylko nale¿y
z pokor¹ spe³niaæ Tw¹ wolê
i oddaæ siê Maryi,
na dolê i niedolê.
Lecz znaj¹c s³aboœæ ludzk¹
trudno byæ pewnym siebie,
czy bêdzie w pierwszym rzêdzie
stawiaæ za wzór Ciebie.
W szczególnoœci dotyczy
to rodaków kochanych,
którzy w porywach dziejów
zdolni s¹ do ofiary.
Lecz gdy z up³ywem czasu
pamiêæ znika w oddali,
szybko zapominaj¹
co kiedyœ przyrzekali.
Ca³y swój pontyfikat
u boku Przenajœwiêtszej Dziewicy,
wype³ni³eœ  z  nawi¹zk¹
na Piotrowej stolicy.

Teresa Guzy

Po¿egnanie

by³a noc
noc niepokoju i jednoœci
czuwali wielcy i ludzie proœci
zegar przesuwa³ siê w rytm nadziei
na kolejny dzieñ
co zma¿e bólu cierñ

i nagle stan¹³ czas
ucich³y zgie³ki miast
drzewa przesta³y rozwijaæ p¹ki
na znak roz³¹ki
echo straci³o g³os
w tê dziwn¹ œwiêt¹ noc
ptaki ze snu powsta³y
œpiewaæ dla chwa³y
ob³oki przesunê³y cienie
powsta³o poruszenie
gwiazdy zaœwieci³y jaœniej
na znak, ¿e ¿ycie wielkie gaœnie

otworzy³y siê niebios bramy
Ojcze - ¿egnamy

Józefa Mocek

Nasz Polski Papie¿

Œpiewali o Tobie anio³owie
w niebie i Juliusz S³owacki
natchniony przez Boga;
pisa³, ¿e siê zrodzi kwiat
na polskiej ziemi:
s³owiañski papie¿,
cz³owiek, brat nasz
Ojciec Œwiêty.
I by³eœ chlub¹ naszego narodu,
œwiat przemierzy³eœ swoimi stopami.
Przez Krzy¿ wszczepi³eœ,
w serca ludziom wiarê
Mi³oœæ zasia³eœ na ziemi,
która do dziœ kwitnie
na wspomnienie o Tobie!
Owocem jej
jest wieczna pamiêæ.

Przed Tob¹ „góry” nisko siê k³ania³y
I twardy „kamieñ” usuwa³ siê z drogi,
„Wody” ³¹czy³y siê w jeden strumieñ,
Oczy ³z¹ czyst¹ szczerze p³aka³y,
Radoœæ wzbudza³ Twój widok.

Dziœ Ciebie nie ma,
œladów Twych szukamy,
na polskiej i w³oskiej Ziemi.
Z Twojej skarbnicy czerpiemy wiedzê:
m¹droœæ, która nie zginie
i prawdê, która jest
nieœmiertelna.

2009
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HALOWY TURNIEJ PIŁKI

NOŻNEJ SENIORÓW
O PUCHAR WÓJTA
GMINY FRYSZTAK.

W dniu 7 lutego 2010 roku Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji we
Frysztaku był organizatorem Halo-
wego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Frysztak. W  turnieju
tradycyjnie startowało 5 drużyn. Me-
cze rozgrywane były systemem „każ-
dy z każdym” 2x10 minut, a zespoły
występowały w 5 – cio osobowych
składach, tj. bramkarz + 4 zawodni-
ków w polu. W turnieju najlepsza
okazała się drużyna „Czarni” Jasło,
która wywalczyła 9 pkt., II miejsce
„Wisłok” Wiśniowa, która wywalczy-
ła 7 pkt., III miejsce „Wisłok” Strzy-
żów – 5 pkt, IV miejsce „Strzelec”
Frysztak – 4 pkt , V miejsce „Pogó-
rze” Wielopole Skrzyńskie – 2 pkt.

Wyniki bezpośrednich me-
czów:

Czarni Jasło – Wisłok Wiśniowa
5:7, Strzelec Frysztak – Pogórze

Wielopole Skrzyńskie – 3:2, Wisłok
Strzyżów – Czarni Jasło 2:10, Wisłok
Wiśniowa – Strzelec Frysztak 5:2,
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Wi-
słok Strzyżów 1:1, Czarni Jasło –
Strzelec Frysztak 5:2, Wisłok Wiśnio-
wa – Pogórze Wielopole Skrzyńskie
2:2, Wisłok Strzyżów – Strzelec
Frysztak 0:0, Pogórze Wielopole
Skrzyńskie – Czarni Jasło 2:7, Wi-
słok Wiśniowa – Wisłok Strzyżów –
2:4.

Królem strzelców został zawod-
nik Czarnych Jasło – Szalony Robert
– 9 bramek.

Puchary i dyplomy wręczali Pan
Lesław Mocek Przewodniczący
Gminnej Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Społecznych,  Pan Jan Wnęk
Prezes PW Wenta Frysztak jedno-
cześnie główny sponsor turnieju oraz
Dyrektor GOSiR Frysztak Wojciech
Arciszewski.

Dziękujemy Panu Markowi Jedzi-
niakowi Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej we Frysztaku za udostępnie-

nie hali sportowej wraz z zapleczem
oraz głównemu sponsorowi turnieju
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
„Wenta” Frysztak.

III MIEJSCE DLA
REPREZENTACJI

GMINY FRYSZTAK

W dniu 6 lutego 2010 reprezen-
tacja naszej Gminy udała się na Mię-

dzygminny  Halowy turniej Piłki Siat-
kowej Gmin Zaprzyjaźnionych do
Wiśniowej gdzie zajęła III miejsce.
I miejsce zajęła Dukla , II miejsce
Wiśniowa I, IV miejsce Dydnia,
V miejsce Wiśniowa II, VI i VII
miejsce Wielopole Skrzyńskie
i Nowy Żmigród.

Gratulujemy !

MISTRZOSTWA
GMINY FRYSZTAK
W SZACHACH 2010

W okresie ferii zimowych Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji we
Frysztaku już od wielu lat organizuje
Otwarty  Indywidualny Turniej Sza-
chowy o Mistrzostwo Gminy Frysz-
tak , prowadzony w trzech katego-
riach wiekowych. W tym roku tur-
niej został rozegrany w dniu 21 lute-
go, a do rywalizacji przystąpiło 71 za-
wodników, w tym 8 dziewcząt. Tur-
niej został rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Kojarzenie rund komputerowe. Tem-
po gry  10 minut na partię dla każde-
go zawodnika . Turniej prowadził i

sędziował  FIDE Arbiter Marian
Bysiewicz.

W y n i k i :
Kat. do 11 lat :
I miejsce Gazda Jakub – Krosno,

II miejsce Wiśniowski Dawid – Na-
wsie, III miejsce Andreasik Paulin –
Nawsie.

W w/w kategorii startowało
23 zawodników

Kat. od 12 do 17 lat: I miejsce
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Kliś Michał  - Ropczyce, II miejsce
Mytych Rafał – Ropczyce, III miej-
sce Skiba Krzysztof – Ropczyce.

W w/w kat. startowało 22 zawod-
ników.

Kat. 18 lat i starsi:
I miejsce Walczak Lucjan  - Wa-

rzyce, II miejsce Malita Dariusz Le-
żajsk, III miejsce Gazda Mariusz –
Krosno.

W w/w kat. startowało 26 zawod-
ników.

Turniej w naszej Gminie cieszy się
coraz większą popularnością . Pod-
nosi się także jego poziom sportowy.
W tym roku w turnieju wzięli udział
zawodnicy z Ropczyc, Nawsia, Sę-
dziszowa Młp. Krosna, Leżajska,
Niewodnej, Jasła , Rymanowa, Do-
brzechowa, Warzyc, Wysokiej Strzy-
żowskiej, Frysztaka, Kobyła, Glinika
Średniego, Cieszyny, Glinika Górne-
go, Twierdzy.

Najlepszych trzech zawodników
w poszczególnych grupach wieko-
wych otrzymało puchary oraz dyplo-
my. Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii wiekowych otrzymali tytuły
Mistrzów Gminy Frysztak w sza-
chach na 2010r.

Wszyscy uczestnicy w grupie naj-
młodszych otrzymali słodycze.

TURNIEJ O PUCHAR PRZE-
WODNICZĄCEGO RADY
GMINY WE FRYSZTAKU

W dniu 23 marca 2010r. odbył się
Gminny Halowy Turniej Piłki Noż-
nej „Liga Małych Mistrzów” Szkół
Podstawowych o Puchar Przewod-
niczącego  Rady
Gminy Frysztak.
Mecze rozgry-
wane były w hali
sportowej Szko-
ły Podstawowej
we  Frysztaku.
W turnieju wzię-
ło udział sześć
szkół z terenu
Gminy  Frysz-
tak: Szkoła Pod-
stawowa Cie-
szyny, Zespół

Szkół w Go-
g o ł o w i e ,
Szkoła  Pod-
stawowa w
Gliniku Gór-
nym, Szkoła
Podstawowa
we Fryszta-
ku, Zespół
Szkół w Lu-
bli, Zespół
Szkół w Stę-
pinie.

Najleps i
okazali się
za wodnicy
Szkoły Podstawowej we Frysztaku,
a najwszechstronniejszym zawodni-
kiem został reprezentant  tej druży-
ny Krystian Ogrodnik. Na drugim
miejscu uplasowała  drużyna Szkoły
Podstawowej z Glinika  Górnego,
III miejsce Zespół Szkół w Lubli,
IV miejsce Szkołą Podstawowa
w Cieszynie, V miejsce Zespół Szkół
w Gogołowie, VI miejsce Zespół
Szkół w Stępinie. Ogółem w turnieju
startowało 60 zawodników.

Nagrody w sprzęcie sportowym,
dyplomy i puchary dla najlepszych
drużyn i najlepszego zawodnika wrę-
czali: Przewodniczący Rady Gminy
Frysztak Stanisław Armata, Prze-
wodniczący Komisji  Oświaty, Kul-
tury i Spraw Społecznych Rady Gmi-
ny Lesław Mocek, Dyrektor Szkoły
Podstawowej we Frysztaku  Marek
Jedziniak.

Wszyscy zawodnicy otrzymali
również upominki w postaci słody-
czy i napojów.

Turniej przebiegał w miłej, spor-
towej atmosferze i rywalizacji.

TURNIEJ SZKÓŁ GIMNA-
ZJALNYCH O PUCHAR

WÓJTA GMINY FRYSZTAK.

W dniu 26 marca 2010r. w hali
sportowej Szkoły Podstawowej we
Frysztaku odbył się Gminny Halowy
Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjal-
nych o Puchar Wójta Gminy Frysz-
tak. W turnieju startowały wszyst-
kie szkoły gimnazjalne z terenu Gmi-
ny.

W y n i k i :
I miejsce Gimnazjum Publiczne

we Frysztaku – 7 pkt , II miejsce Ze-
spół Szkół w Lubli – 6 pkt, III miej-
sce Zespół Szkół w Gogołowie –
3 pkt, IV miejsce Zespół Szkół w Stę-
pinie – 1 pkt.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Sławomir Majewski z Ze-
społu Szkół w Lubli.

Nagrody w sprzęcie sportowym,
dyplomy i puchary dla najlepszej dru-
żyny i najlepszego zawodnika wrę-
czali Dyrektor GOSiR Frysztak Woj-
ciech Arciszewski i Dyrektor Gim-
nazjum Publicznego we Frysztaku
Janusz Czekajowski.

informacje przygotował:
Wojciech Arciszewski
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Minął kolejny, czwarty już sezon działalności sekcji
narciarskiej GMKS Strzelec Frysztak. W zajęciach sek-
cji; treningach i zawodach w minionym sezonie uczest-
niczyło 24 zawodników i zawodniczek. Treningi rozpo-
częły się na sali gimnastycznej 28.10.2009r. Pod koniec
grudnia rozpoczęły się treningi na śniegu i odbywały się
one głównie na stoku w Gogołowie i Strzyżowie. Na śnie-
gu odbyło się 17 treningów. Tegoroczna zima bardzo
sprzyjała narciarzom, bardzo dobre warunki narciarskie
utrzymywały się do 20 marca.
Zawodnicy sekcji narciarskiej wzięli udział w 22 zawo-
dach na różnym szczeblu. Były to między innymi:
1. VIII Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży- odbyło
się osiem edycji. ( Arłamów - 24.01.2010, Strzyżów –
01.02.2010, Smerkowiec – 07.02.2010, Krzeszów –
11.02.2010 SL+GS, Gogołów – 01.03.2010, Bystre koło
Baligrodu – 14.03 2010 SL+GS )
2 . Puchar Arłamowa – trzy edycje – 09.01.2010,
30.01.2010, 27.02.2010.
3. II Mistrzostwa klubu GMKS Strzelec Frysztak w nar-
ciarstwie alpejskim -23.01.2010 - wzięło udział 42 za-
wodników.
4. Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia w Ustrzykach
Dolnych.
5. Family Cup Mistrzostwa Podkar-
pacia – Przemyśl – 06.02.2010.
6. Mistrzostwa Polski Family Cup –
Wierchomla – 4-6.03.2010.
7. Otwarte Mistrzostwa Gorlic -
30.01.2010.
8. XXXVI Puchar Magury –
20.02.2010.
9. Puchar Lodowej Kuli – Małastów
14.02.2010.
10. Otwarte Mistrzostwa Przemyśla
16.02.2010.
11. Puchar Jaworzyny – Krynica
27.02.2010.
12. Akademickie Mistrzostwa Polski
- Zakopane 3-6.03.2010.

Należy podkreślić duże zaangażo-
wanie i determinacje zawodników na
treningach i zawodach, niektóre z nich
odbywały się przy temperaturze niż-
szej niż -15 0C.

Największym sukcesem indywidu-
alnym minionego sezonu było zajęcie na Mistrzostwach
Polski Family Cup w Wierchomli: drugiego miejsca przez
Michała Niemca (rocznik 2001) i szóstego miejsca przez
Adama Garncarskiego (rocznik 1998).

Pozostałe najlepsze indywidualne wyniki w sezonie
2009/2010:
- 1 miejsce Weroniki Garncarskiej w łącznej punktacji
Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie
alpejskim
- 1 miejsce Pauliny Filip w łącznej punktacji Podkarpac-
kiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim
- 1 miejsce Szymona Ziarnika w łącznej punktacji Pod-
karpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpej-

skim
- 1 miejsce Pauliny Filip w Pucharze
Arłamowa 2010
- 1 miejsce Adama Garncarskiego
w Pucharze Arłamowa 2010
- 1 miejsce Michała Niemca w Mi-
strzostwach Podkarpacia Family Cup
- 1 miejsce Adama Garncarskiego
w Mistrzostwach Podkarpacia Fami-
ly Cup
- 1 miejsce Michała Niemca
w Otwartych Mistrzostwach Prze-
myśla
- 1 miejsce Józefa Garncarskiego
w Pucharze Arłamowa 2010
- 1 miejsce Grzegorza Garncarskie-
go w Otwartych Mistrzostwach Gor-
lic
- 1 miejsce Józefa Garncarskiego
w Mistrzostwach Podkarpacia Fami-
ly Cup
- 2 miejsce Kazimierza Kłosowicza

w Otwartych Mistrzostwach Gorlic
- 2 miejsce Moniki Garncarskiej w łącznej punktacji Pod-
karpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpej-
skim

BARDZO UDANY SEZON DLA NARCIARZY
SEKCJI GMKS STRZELEC FRYSZTAK

Nasza sekcja narciarska na stoku w Gogołowie

Michał Niemiec - wicemistrz
Polski Family Cup.
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- 2 miejsce Malwiny Jędrysik w Otwartych Mistrzo-
stwach Przemyśla
- 2 miejsce Pawła Garncarskiego w Mistrzostwach Pod-
karpacia Family Cup
- 2 miejsce Pawła Garncarskiego w łącznej punktacji
Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży
- 2 miejsce Dominiki Mikuszewskiej w Mistrzostwach
Podkarpacia Family Cup
- 2 miejsce Michała Niemca w 36 Pucharze Magury
- 2 miejsce Eweliny Mitał w Otwartych Mistrzostwach
Gorlic
- 2 miejsce Szymona Ziarnika w Mistrzostwach Pod-

karpacia Family Cup
- 2 miejsce Pawła Garncarskiego w Otwartych Mistrzo-
stwach Przemyśla
- 3 miejsce Kasi Garncarskiej w Otwartych Mistrzo-
stwach Przemyśla
- 3 miejsce Eweliny Mitał w 36 Pucharze Magury
- 3 miejsce Michała Niemca w łącznej punktacji Pod-
karpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży
- 3 miejsce Eweliny Mitał w łącznej punktacji Podkar-
packiej Ligi Dzieci i Młodzieży
- 3 miejsce Adama Garncarskiego w łącznej punktacji
Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży

- 3 miejsce Weroniki Garncarskiej w Otwartych Mistrzo-
stwach Przemyśla
- 3 miejsce Kacpra Jędrysika w Mistrzostwach Podkar-
pacia Family Cup-
- 3 miejsce Grzegorz Garncarskiego w łącznej punktacji
Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodziezy
- 3 miejsce Kazimierza Kłosowicza w Eliminacjach Mi-
strzostw Polski Amatorów PZN
- 3 miejsce Grzegorz Garncarskiego w Akademickich
Mistrzostwach Podkarpacia
- 3 miejsce Huberta Steczkowskiego w Mistrzostwach
Podkarpacia Family Cup

W minionym sezonie zawodnicy sekcji narciarskiej wy-
walczyli łącznie 114 miejsc medalowych (33 złote,
42 srebrne, 39 brązowych). Porównując ten wynik z wy-
nikami z poprzednich sezonów nietrudno zauważyć, że
z roku na rok ilość zdobytych medali rośnie. W pierw-
szym sezonie działalności narciarze wywalczyli 23 me-
dale. Jest to zasługa zarówno trenera jak i zawodników,
którzy podchodzą do treningów poważnie i z dużym za-
angażowaniem, podnosząc poziom swoich umiejętności.

Szymon Ziarnik na podium VIII PLDiM
w Strzyżowie.

Adam Garncarski, Paulina Filip i Józef Garn-
carski z trofeami.

36 Puchar Magury.

Na trasie zjazdu w Strzyżowie.
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Duża w tym również zasługa
rodziców za to, że poświęcają
swój czas dla dzieci, jak rów-
nież wykładają środki finan-
sowe na sprzęt, karnety, do-
jazdy itp.. Należą się im za to
ogromne słowa podziękowa-
nia. Słowa podziękowania
należą się również Państwu
Malikowskim za udostępnia-
nie nam stoku do treningów
oraz wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób nam poma-
gają. Należy jeszcze dodać,
że w minionym sezonie w cza-
sie treningów i zawodów nikt
z zawodników nie odniósł żad-
nej kontuzji.

Szczególowe wyniki z sezonu narciarskiego 2009/
2010 dostępne są na stronie http://www.strzelec.nar-
ty.w.interia.pl/

Kierownik sekcji narciarskiej - Józef Garncarski

Niżna Polana - Słowacja

Tomasz Garncarski na najwyższym podium
w Arłamowie

Lp Imię i Nazwisko Złoty 
medal 

Srebrny  
medal 

Brązowy 
medal 

Suma 
medali 

1 Dominika Mikuszewska  
ur. 11.07.2001 0 1 1 2 

2 Katarzyna Garncarska  
ur. 22.06.2001 0 0 1 1 

3 Kinga Steczkowska  
ur. 29.05.2001 0 0 1 1 

4 Michał Niemiec  
ur. 02.03.2000 3 3 4 10 

5 Ewelina Mitał 
ur. 17.03.1999 0 3 5 8 

6 Franciszek Niekowal  
ur. 07.04.1999 0 0 0 0 

7 Adam Garncarski  
ur. 02.12.1998 4 6 3 13 

8 Paweł Wójcik ur. 03.08.1998 0 0 0 0 

9 Konrad Wacławski  
ur. 30.11.1998 0 0 0 0 

10 Szymon Ziarnik  
ur. 07.01.1998 4 2 1 7 

11 Weronika Garncarska  
ur. 07.06.1997 4 4 4 12 

12 
 

Kacper Jędrysik  
ur. 05.03.1997 1 2 2 5 

13 Paulina Filip ur. 03.04.1996 5 2 5 12 

14 Monika Garncarska  
ur. 07.10.1995 0 3 1 4 

15 Malwina Jędrysik ur. 
26.02.1995 2 4 1 7 

16 Tomasz Wilusz  
ur. 11.10.1995 0 0 1 1 

17 Hubert Steczkowski  
ur. 13.12.1994 0 1 2 3 

18 Paweł Garncarski  
ur. 04.10.1993 0 7 2 9 

19 Tomasz Capiga  
ur. 09.05.1991 1 0 0 1 

20 Grzegorz Garncarski  
ur. 01.07.1989 4 2 3 9 

21 Mateusz Kania ur. 25.10.1989 1 0 1 2 

22 Józef Garncarski  
ur. 11.03.1958 4 1 0 5 

23 Kazimierz Kłosowicz Ur. 
25.02.1950 0 1 1 2 

 Łączna ilość medali 33 42 39 114 
 

Wszystkim należą się gratulacje. Oby tak dalej.
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Roztrzygnięto kolejny konkurs  dla czytelników Ga-
zety Frysztackiej  zorganizowany przez Miłośników Tra-
dycji i Ludowej Muzyki. Zwycięzcami tej edycji konkur-
su zostali: Kamil Wiśniowski, Joanna Kowalska, Natalia
Godek, Jadwiga Arciszewska, Lesław Sokołowski, Aneta
Żołyńska,  Grażyna Salamon.

Wręczenie nagórd odbyło się w Urzędzie Gminy we
Frysztaku. Zwycięzcom nagrody wręczał Tadeusz Ziem-
ba.            Gratulujemy!!!                        inf.wł.

Od lewej stoją: Tadeusz Ziemba - przedstawiciel or-
ganizatora konkursu, Genowefa Tęcza - Gazeta
Frysztacka, Joanna Kowalska, Lesław Sokołowski
i Jadwiga Arciszewska - zwyciężcy konkursu.

6 medali zdobyli jasielscy
karatecy w Mistrzostwach
Makroregionu Południowego.

27 marca w Jarosławiu
odbyły się Mistrzostwa Ma-
kroregionu Południowego
Karate Kyokushin. 16 osobo-
wa reprezentacja Jasielskiego
Klubu Kyokushin Karate zdo-
była 1 złoty, 2 srebrne i 3 brą-
zowe medale. Angelika Ja-
recka zdobyła w konkurencji
kumite młodziczek złoty me-
dal i srebrny w konkurencji
kata. Adrian Kaczmarczyk

zdobył srebro w kumite juniorów młodszych, w kategorii
do 70 kg . Brązowe medale zdobyli: Agnieszka Dybaś w
kumite juniorek młodszych, w kategorii powyżej 55 kg,
Patrycja Lechwar w kumite juniorek młodszych, w ka-
tegorii do 55 kg i Katarzyna Mocek z Frysztaka w kon-
kurencji kata seniorek. Startowało 260 zawodników z
28 klubów.

Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak (7 dan).
źródło - internet

KOLEJNY MEDAL
KASI MOCEK

ROZDANIE NAGRÓD

Katarzyna Mocek
podczas zawodów.

Trwa konkurs fotograficzny pn. „Powiat Strzy-
żowski – nasza Mała Ojczyzna”

Przypominamy, że do 15 maja 2010 roku można składać prace na
konkurs fotograficzny pn. „Powiat Strzyżowski - nasza Mała Ojczy-
zna” ogłoszony z okazji 10 - lecia Powiatu Strzyżowskiego. Na uczest-

ników konkursu czekają cenne nagrody w każdej z kategorii, w tym m.in.: sprzęt fotograficzny, elek-
troniczny oraz nagrody książkowe. W kategorii „fotografia szkolna” przewidziane są również nagrody
dla opiekunów uczniów.  

 
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić kilka zdjęć (5-15) w formie cyfrowej o rozdzielczości mini-

malnej 600 dpi. oraz 3 zdjęcia w formie papierowej w formacie A4 i złożyć je w nieprzekraczającym terminie do
15 maja 2010 roku w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, pokój 313.
Osoby uczestniczące w konkursie muszą również wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. W konkursie
biorą udział tylko kolorowe fotografie wykonane w latach 2008 - 2010 na terenie powiatu strzyżowskiego. Każdy
z uczestników może wziąć udział we wszystkich 4 dziedzinach tematycznych konkursu: natura, kultura, społe-
czeństwo, gospodarka, rolnictwo i działalność samorządowa.

Zebrane cykle fotografii zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która na podstawie zdjęć w formie
papierowej oraz cyklu fotografii cyfrowych wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach. Zapraszamy do
udziału!

 źródło - www.strzyzow.com.pl
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6 marca 2010 roku, zapada zmierzch.
Śnieg raz jeszcze próbuje otulić Frysztak pu-
chową kołdrą, jego płatki ścielą przed wej-
ściem do gminnego ośrodka kultury biały dy-
wan, tańczą w powietrzu i spadają niczym
konfetti na wchodzących do budynku. Za
chwilę 18.00. i „wieczór autorski Janusza
Czekajowskiego”. Przyroda zdaje się zapo-
wiadać poetycko – muzyczny charakter spo-
tkania  i wprowadzać  w jego klimat. Gospo-
darz wieczoru z żoną Joanną witają serdecz-
nie i ciepło zaproszonych gości i wskazują
miejsca przy stolikach. Wokół wiele twarzy
– najbliższa rodzina bohatera wieczoru, jego
nauczyciel muzyki z małżonką, koleżanki i koledzy z lat
szkolnych, współpracownicy z Gimnazjum nr 1 we Frysz-
taku i nauczycielska brać ze szkół całej gminy. Kabaret
„Miećka” w pełnym składzie i koleżanka z licealnej kla-
sy gotowi już do występu, na scenie koledzy muzycy
nastroili instrumenty, pianino cierpliwie czeka. Można za-
czynać, ale… „Proszę państwa trzeci dzwonek, rampa
świateł już zabłysła, pełna gala, już publika grzecznie sia-
dła. Pierwsze takty gra muzyka, lecz
za kulisami kicha,…, być powinien, ale
nie ma tu Januszka”. Któż może w tej
sytuacji lepiej podpowiedzieć, jak roz-
wiązać problem, aniżeli koledzy z ka-
baretu??? „… artystę przyciągną okla-
ski”.

Powitanie gości – szczere, bez
zbędnych oficjalności i patosu. Chwila
refleksji „Kiedy to się zaczęło???” z
konkluzją, że ze światem muzyki za-
przyjaźnił się już w dzieciństwie, a sło-
wa zaczął „zasiewać na białym zago-
nie papierowej kartki” w porywach
pierwszych młodzieńczych miłości w
okresie licealnym. Z biegiem życia po-
szerzała się jego perspektywa postrzegania świata i doj-
rzewało myślenie , dzięki czemu tematyka wierszy zy-
skiwała na różnorodności. Od zawsze pociągała go pio-
senka. Już w głowie zaczynał łączyć słowa z melodią.
Pisanie tekstów piosenek poetyckich i komponowanie
do nich muzyki to jeden nurt jego twórczości, drugim
stały się teksty i piosenki kabaretowe.

Struny wrażliwej duszy poety poruszył w sposób
szczególny kubistyczny obraz Stanisława Borysowskie-
go „Gitarzysta”.  Wierszem  „Gitarzysta”, w którym
„…zaśpiewał sobie arię w berecie, w pustej przestrzeni

Janusz Czekajowski

Autor przy „warsztacie pracy”.

samotny pan” rozpoczął swój wieczór.
Spotkanie po latach z rówieśnikami

ze szkolnej ławy to przykład impulsu
do tworzenia. Piosenka „Spotkanie”
zaśpiewana w duecie z Ewą Błoniarz
(przed laty występowali razem w ze-
spole wokalno-instrmentalnym strzy-
żowskiego liceum) obudziła i w nas
wiele wspomnień. Otoczył nas „ daw-
ny pejzaż… tak znajomy”, jak żywe
spojrzały na nas twarze przyjaciół, cho-
ciaż przecież minęło już „parę lat,
a może wiek”.  Kurtynę świata nasze-
go zachwytu swoją drugą połową, od-
słoniły teksty „Byłaś” ,  „Dałeś mi
dzień”, „Daj mi”. W osobach Ewy i
Janusza, tak pięknie oddających myśli
i uczucia  zakochanych , dane nam było
z przyspieszonym biciem serc  wrócić
do tych najpiękniejszych przeżyć, gdy

„rozdzwonił się miłości dzwon” i „ogień duszę palił”. Któż
z nas nie doświadczył na oceanie życia bólu rozstania,
pokusy zdrady? Bliskie były nam więc teksty piosenek
„Dwie kropelki”, „Za dużo”, „Czas pożegnań”.  Jak żyć,
by nie ulec złudzeniom? Jak podnosić się z upadków
i przetrwać trudne chwile? „Świat jest pełen miłości…,
trzeba tylko zawierzyć wielkiej sile swych serc”, a gdy
„”… w meandrach zdarzeń zgubiłeś drogę… pozostaw

sobie nadzieję… w życie pod rękę idź z nią” – taką od-
powiedź uzyskaliśmy jako zakończenie pierwszej części
koncertu.

„Reprezentuję typ człowieka wesołego, który lekko
ironicznie postrzega świat, dlatego moje wszystkie żar-
tobliwe, kabaretowe piosenki są mi najbardziej bliskie”
napisał o sobie Janusz  w książce „Bo tu wyrosłem –
Frysztackie spotkania z poezją”. Po poetyckiej części
wieczoru przyszła więc pora na wesołą „zabawę w lu-
sterko”. Teksty kabaretowe w interpretacji Agaty Ski-

Ewa Prasoł (Błoniarz).
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by, Agaty Wyciślak, Piotra Cymermana i Krzysztofa
Niemca rozśmieszały nas do łez, ale budziły też osobiste
refleksje, gdyż jak w zwierciadle „odbijały dokładnie, co
w duszy mamy na dnie”. Zobaczyliśmy  m.in. mistrza,
który nie pamiętał, że uczeń może go przerosnąć, dwie
pobożne sąsiadki – dewotki i niezapomnianego kominia-
rza, w którego wcielił się raz jeszcze Paweł Armata.
Usłyszeliśmy, o czym marzyć może człowiek na bezro-
bociu i jakie zakusy ma czasami sprzątaczka. Uświado-
miliśmy sobie, że niejednokrotnie warto spojrzeć za sie-
bie, by zrozumieć, że „życia żal”. Zostaliśmy zachęceni
do nabrania dystansu do rzeczywistości, w której „wszyst-
ko dziś stoi na głowie” i „wszyscy chcą więcej i wię-
cej”. W  duchu zgodziliśmy się ze słowami autora, że
„najważniejsze jednak, by nam pozostać zdołał, zwyczajny
chleb powszedni i zwykły rozum w głowach”, które koń-
czyły  występ kabaretu .

Czas mijał tego wieczoru niepostrzeżenie, łącząc nie-
widzialną nicią dusze artystów i odbiorców, zabawę
z zadumaniem. Słuchając piosenki finałowej „Nowe po-
marańcze” wszyscy czuli już ten sam zapach – zapach

wspomnień. Razem z Ewą i Januszem z przekonaniem
śpiewali, że „gdy będziemy śpiewać, gdy będziemy tań-
czyć, …, gdy będziemy marzyć, gdy będziemy walczyć
znowu do nas wróci zapach pomarańczy”. Nadszedł czas
uścisków rąk, gratulacji i najlepszych życzeń dla mistrza
słowa, utalentowanego i twórczego autora muzyki, wir-
tuoza gry i sprawcy niepowtarzalnej atmosfery tego wie-
czoru. Długie owacje na stojąco, spontaniczne, z głębi
serc płynące „Sto lat”, brzmiące w każdym zakamarku
sali, to aprobata artystycznych poszukiwań, podziw dla
nieprzeciętnych umiejętności, podziękowanie za  ubar-
wianie szarości  naszego codziennego życia  nutami ra-
dości i zadumy, prośba o jeszcze. Żegnaliśmy się z na-
dzieją, że „świat wielokrotnie … jeszcze zaskoczy i za-
dziwi” naszego frysztackiego artystę , a on „te wszyst-
kie niespodzianki i zdziwienia” pozbiera w słowa, wy-
miesza z nutami i jeszcze niejednokrotnie nam o tym za-
śpiewa.

                                  Lucyna Zagórska - Zając
                zdjęcia: Joanna Pasek, Wojciech Patla

Kabaret Miećka. Kwiaty i gratulacje i owacje.

Na sali komplet. Brawo, brawo, brawo.
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